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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У 80�х роках минулого століття посилення конку�

ренції між розвиненими країнами зажадало від господа�
рюючих суб'єктів нових якостей, насамперед, здатності
швидко адаптуватися до мінливих умов конкурентної
боротьби та своєчасно реагувати на зростаючі потреби
суспільства. Реалізація цих якостей сприяла формуван�
ню еволюційним шляхом нового типу розвитку госпо�
дарських систем, що отримав назву інноваційного.

Слід зазначити, що інноваційність, як явище в еко�
номіці, було присутнє і до цього, оскільки інновації ле�
жать в основі процесу суспільного поділу праці та відпо�
відного економічного розвитку. Однак інноваційний
процес носив характер точкового економічного явища.
В економіці інноваційного типу він поступово перетво�
рився в домінанту економічного розвитку. Характерною
особливістю його стало усвідомлення громадськістю ви�
рішальної ролі науки в розвитку економіки, визнання
залежності майбутнього економіки і суспільства від
нововведень і нових технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки зарубіжними і вітчизняними автора�

ми була виконана велика кількість робіт, що характери�
зують перехід світової економіки на інноваційний шлях
розвитку. Перше наукове інноваційне спостереження
серед вітчизняних дослідників було зроблено Н. Д. Кон�
дратьєвим у 20�роки ХХ століття. Не займаючись без�
посередньо аналізом інноваційних проблем, своїми дос�
лідженнями в області великих циклів кон'юнктури (дов�

УДК 338.23:330.341.1(474)

О. М. Головінов,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю,
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган5Барановського

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНІ

ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. M. Golovinov,
Doctor economic sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and management of innovation,
Donetsk National University of Economics and trade named Mikhail Tugan-Baranovsky

INNOVATIVE ACTIVITY AND INNOVATIVE PROCESSES IN THE NATIONAL ECONOMY

Досліджується сутність інноваційної діяльності в умовах трансформації її суб'єктів, вихідні умови

формування інноваційної економіки, якісні та кількісні параметри, що характеризують її як інноваційно

активну або інноваційно інертну. Зроблено ряд узагальнених висновків щодо принципових шляхів, здатF

них підсилити процес розвитку інноваційно активної економіки в нашій державі.

We study the essence of innovative activity in the conditions of transformation of its subjects, the initial

conditions of formation of innovative economy, qualitative and quantitative parameters, characterizing it as an

innovative active or innovation inert. Made a number of generalized conclusions on the fundamental ways that

can enhance the process of development of innovative active economy in our country.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна економіка, інноваційна інертність, інно!
ваційний потенціал, інноваційний процес.

Key words: innovations, innovative activity, innovative economy, innovative inertia, the innovative potential,
innovation process.

гих хвиль) він ініціював подальші вивчення причин і три�
валості цих циклів, найважливішою основою яких були
визнані інновації.

Дослідженню інноваційної економіки переважно на
зарубіжному досвіді, можливості її адаптації у віт�
чизняних умовах присвячені праці російських учених
А. Динкіна і Н. Іванової [1], українських дослідників
Е. Савельєва, С. Чеботаря, Д. Штефанича [2]. Концеп�
туальні основи розвитку інноваційної економіки, оцін�
ка ролі і місця наукоємних галузей та інноваційної діяль�
ності з точки зору синергетичного ефекту розглянуті
в працях В. Соловйова [3], О. Амоші, А. Землянкіна,
В. Антонюк [4]. Учені В. Геєць та В. Семиноженко на ос�
нові глибокого аналізу розвитку економіки України за
роки незалежності обгрунтовують необхідність нової
господарської парадигми і її складових компонентів як
основи інноваційних перспектив України [5]. Дослід�
ження в контексті інновацій сформованого господарсь�
кого порядку в Україні та еволюції правил поведінки,
здатних забезпечити її інноваційний розвиток, здійсне�
но в роботі учених В. Вишневського і В. Дементьєва [6].

Більшість цих досліджень містить багато ідей, по�
становочних підходів, висновків, узагальнень, які, поза
сумнівом, просувають теорію інноваційного розвитку по
шляху сучасної економічної науки, але все ж таки поки
не дозволяють виробити чітке бачення концепції ство�
рення інноваційної сфери і визначити її основні пара�
метри. Стримуючим фактором у цьому випадку є й інже�
нерний підхід до процесів інноваційного розвитку, який
все ще продовжує домінувати.
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НЕВИРІШЕНА
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Сьогодні слід визнати актуальність висновків про те,
що необхідно розвивати послідовну і чітку схему оцін�
ки інноваційної діяльності, яка дозволить продемонст�
рувати з'єднання економічних і соціальних переваг інно�
ваційної економіки. Вирішити таку задачу можливо че�
рез виявлення більш зрозумілих для суспільства її ха�
рактеристик на державному, інституційному, законо�
давчому рівнях.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в спробі поглибити уявлення

про економічні, організаційні, правові засади здійснен�
ня інноваційної діяльності, які формують загальний
клімат розвитку і функціонування інноваційно�актив�
ної моделі економіки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальновідомо, що винятковою особливістю сучас�

ного суспільного розвитку є перехід до інформаційно�
го суспільства, заснованого на економіці інноваційного
типу. Інноваційну економіку в більшості випадків трак�
тують як таку, яка заснована на знаннях та інформац�
ійних технологіях. При цьому передбачається, що го�
ловний ефект її полягає не просто у випуску високо�
технологічної продукції, а в її продуктивному викори�
станні у всіх сферах і галузях, на рівні впливу на еконо�
міку і суспільство.

Як показує практика розвинених країн, іннова�
ційність їх економіки характеризується низкою ознак,
до яких в узагальненому вигляді можна віднести на�
ступні:

— переважна роль в економічному зростанні відво�
диться виробництву, обробці, поширенню знань та
інформації;

— суспільство і держава виявляють готовність до
сприйняття нових ідей і технологій, їх практичної реа�
лізації в різних галузях;

— наявність державної інноваційної політики і за�
конодавства, орієнтованого на стимулювання іннова�
ційних процесів;

— переважним є інтелектуальна праця як результат
зростання інвестицій у розвиток людського капіталу;

— активне використання населенням персональних
комп'ютерів, збільшення користувачів мережі Інтернет,
що стимулює зростання числа робочих місць і зай�
нятість;

— наявність зрілих і стійких інститутів, що регулю�
ють інноваційне середовище, насамперед, права інтелек�
туальної власності, ступінь розвитку і тип конкуренції;

— сформована розвинена інноваційна інфраструк�
тура, здатна оперативно і гнучко привести в дію, змуси�
ти працювати інноваційний процес;

— у процесі розробки нових ідей і технологій все
більшого значення набуває партнерство освітніх і нау�
кових установ, підприємницького сектора і держави;

— в економіці переважає п'ятий технологічний ук�
лад і створюються передумови переходу до шостого;

— до 80% приросту ВВП досягається за рахунок ре�
алізації наукоємної продукції та послуг;

— перспективним напрямом розвитку розглядаєть�
ся технологізація реалізації та споживання інновацій,
перетворення її в стандартизований процес.

Інноваційний тип розвитку пов'язаний із безперер�
вним і цілеспрямованим пошуком, розробкою і реаліза�
цією нововведень (інновацій), тобто з інноваційною
діяльністю. Суб'єктами інноваційної діяльності висту�
пають великі, середні та малі підприємства (компанії),
проте їх роль у розвитку інноваційного бізнесу неодноз�
начна. Малі і середні підприємства більш чутливо реа�
гують на мінливі вимоги зовнішнього середовища,
схильні до впровадження радикальних інновацій, вис�
тупаючи таким чином "піонерами технологічного про�

риву". Крім того, малий інноваційний бізнес прискорює
доведення науково�технологічної розробки до товар�
ного вигляду і її впровадження, особливо, якщо мале
підприємство очолює сам автор розробки. Разом з тим,
досвід розвинених країн свідчить, що ключовою ланкою
у створенні інновацій залишається великий бізнес. По�
в'язано це з тим, що саме він здатний брати на себе мас�
штабні фінансові та технологічні ризики інвестицій у
нові технології. За наведеними в дослідженнях даними
[7], на початку ХХІ століття понад 20 американських
компаній мали річні наукові бюджети, що перевищува�
ли 1 млрд дол., у тому числі Дженерал Моторс — більше
8 млрд дол. на рік, IBM — понад 4 млрд дол. на рік.

Міркування щодо суб'єктів інноваційної діяльності
вимагають певного уточнення, оскільки підприємство в
ринковій економіці характеризує багатосуб'єктну сис�
тему відносин всередині нього самого і в господарській
системі в цілому. Але найголовніше — підприємства
(компанії) є об'єктами власності (приватних підприєм�
ців, держави), тому розглядаючи їх як суб'єктів іннова�
ційної діяльності, необхідно розуміти, що саме власни�
ки�підприємці як власники і розпорядники ресурсів ви�
конують функцію активного перетворення ідей і "об�
разів" нового продукту або послуги в необхідний товар
(нововведення). Підсилення інноваційної активності цих
суб'єктів вимагає забезпечення надійного захисту прав
власності, економічного стимулювання інноваційного
розвитку методами курсової, податкової, митної пол�
ітики, істотних змін в їх мотивації щодо переорієнтації
вектора розвитку, яке базувалося б не на використанні
експортоорієнтованих виробництв, а переважно на
знаннях та інформації.

Щоб виявити ступінь взаємозв'язку інноваційної
діяльності з рівнем інноваційності економіки, необхід�
но визначити її зміст. У міжнародних стандартах інно�
ваційна діяльність розглядається як "вид діяльності,
пов'язаний із трансформацією ідей у новий або удоско�
налений продукт, впроваджений на ринку, у новий або
удосконалений технологічний процес, який використо�
вується в практичній діяльності, або новий підхід до со�
ціальних послуг" [8]. Теоретичне узагальнення наявних
у науковій літературі дефініцій і їх уточнення дозволяє
зробити висновок, що інноваційна діяльність — це су�
купність дій, пов'язаних із науковими, дослідницькими,
технологічними і практичними пошуками в рамках но�
вих підходів і рішень, за допомогою яких ідеї перетво�
рюються в нові розробки, процеси і товари (продукти,
послуги) з високим рівнем ефективного впливу на еко�
номіку і суспільство. Дане визначення, на наш погляд,
віддає належне не лише науковим дослідженням, але і
життєвій практиці новаторів, які інтуїтивно, несподіва�
но для себе, створюють те нове, що приймає форму інно�
вацій (наприклад, пеніцилін, лазер, Інтернет, рент�
генівські промені, кредитна картка, каучук).

Створення продукції інноваційної діяльності, її по�
ширення передбачає відповідно інноваційний потенці�
ал, сам інноваційний процес та виробництво товарів і
послуг на основі інновацій. Інноваційний потенціал як
сукупність ресурсів, можливостей і здібностей їх вико�
ристання, розкриває інноваційну діяльність із двох бо�
ків: здатність здійснювати таку діяльність (якісна сто�
рона) і можливість, готовність здійснювати цю діяль�
ність на рівні як підприємства, так і регіону і країни
(кількісна сторона). Найбільш затребувані ці поняття
фахівцями в прикладних галузях економічного знання
— менеджменті і маркетингу. Як зауважив англійський
економіст Пітер Друкер, інновації починаються з ана�
лізу наявного потенціалу, визначення якого є необхід�
ним етапом дій при розробці стратегій [9]. Інформація
про кількісні та якісні параметри інноваційного потен�
ціалу країни має важливе значення для обгрунтування
державної інноваційної політики, комплексу науково�
технічних та інноваційних програм, діяльності іннова�
ційних структур і інститутів, адекватних ринковим умо�
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вам господарювання, покликаних забезпечити проход�
ження наукових ідей від їх зародження до практичного
застосування у виробничій сфері.

Інноваційний процес у ході становлення інновацій�
ної епохи являв собою лінійну послідовну зміну етапів,
стадій інноваційної діяльності зі створення нововведень.
Першим етапом інноваційного процесу є результати
фундаментальних досліджень і розробок, основним
інвестором яких через високий ступінь ризику завжди
залишається держава.

Другий етап інноваційного процесу — прикладні
дослідження, де визначаються можливість і
доцільність використання фундаментального резуль�
тату в практичній сфері. За всієї очевидності зв'язків
першого і другого етапів, їх розвиток сьогодні набу�
ває нову особливість. Теоретичні (фундаментальні)
дослідження створюють необхідний обсяг наукового
знання, без якого неможливий розвиток прикладних
досліджень. Однак, за своєю природою вони найбільш
віддалені від комерційної реалізації нововведень, що
створює певну суперечливу ситуацію. Тим не менш,
до кінця ХХ ст. сформувався загальний принцип, ши�
роко застосовуваний корпораціями для використан�
ня наявних теоретичних знань в інноваційній практиці.
Він полягає в цілеспрямованому поєднанні, комбінації
різних галузей і сфер наукового знання і технологій
заради отримання нових царин його економічного
застосування — нанотехнологія, біотехнологія, опто�
електроніка і т. ін.

Третім етапом інноваційного процесу є перетворен�
ня дослідного зразка в товарний, паралельно йдуть мар�
кетингові дослідження і в підсумку нові вироби, новації
надходять на ринок. Будучи реалізованими і введеними
в практичну діяльність, вони набувають характеру інно�
вації. Застосування інноваційних продуктів, послуг або
технологій у різних місцях і умовах можливо шляхом
дифузії інновацій, під якою мається на увазі поширен�
ня вже одного разу освоєної, реалізованої інновації.
Інноваційний процес вважається завершеним, якщо роз�
роблені або придбані в результаті дифузії інновації ви�
користовуються в постійному режимі, тобто досягнута
їх рутинізація. Зазначені етапи циклу є об'єктивно не�
минучими й обов'язковими, однак і в часі, і в просторі
вони можуть відстояти один від одного і виконуватися
різними суб'єктами.

У практиці розвинених країн все більшого значення
набувають мотивуючі заходи, які завершують інновац�
ійний процес [10, с. 12]. Серед них найбільш затребува�
ними є: стимулювання "виходу" інновацій через систе�
му державних закупівель інноваційної продукції, міжна�
родну стандартизацію, посилення захисту інтелектуаль�
ної власності; стимулювання розвитку венчурного
підприємництва, ринку венчурного капіталу; посилен�
ня науково�дослідницької та дослідно�конструкторсь�
кої роботи в приватному секторі.

Сьогодні на характер інноваційного процесу знач�
но впливають глобалізація науки, економіки, інформа�
ційних процесів, поява та функціонування мережі Інтер�
нет, транснаціональність багатьох явищ, що, не зміню�
ючи суті інноваційного процесу, робить його більш
відкритим, інтернаціональним. Інноваційна ідея може
виникати на будь�якому етапі інноваційного процесу. З
появою цієї ідеї (нового продукту, послуги, нового
бізнесу, організації управління та ін.) починається по�
шук необхідного для її реалізації науково�технічного
знання або включення цього знання у вигляді наявного
патенту в інноваційний процес як готового елемента. У
разі відсутності такого знання можна замовити цільове
дослідження або розробку. Обмеження накладаються
лише різними формами інтелектуальної власності, які
набувають учасники процесу на тій чи іншій стадії. З ура�
хуванням таких обставин уявлення про лінійний харак�
тер інноваційних процесів замінюється іншим, "в основі
якого лежить розуміння їх головним чином як не�

лінійних" [11, с. 10]. При цьому цілком очевидно, що не�
заперечною перевагою країни є наявність у складі її
інноваційного потенціалу всіх стадій інноваційних про�
цесів, універсальність яких забезпечує їй міцні позиції
на світовому ринку. Більш того, сильна фундаменталь�
на і прикладна наукова база є для країни не лише гаран�
тією появи власних конкурентоспроможних ідей і роз�
робок, але і необхідною умовою сприйняття ідей, що з'я�
вилися в зовнішньому світі.

Напрями й активність інноваційного процесу зале�
жать від соціально�економічного середовища, в якому
він функціонує і розвивається. Саме воно визначає ту
чи іншу модель. В Україні інноваційний процес трива�
лий час являє собою просту лінійно�послідовну модель,
де основна роль відводиться науково�дослідницьким і
дослідно�конструкторським розробкам, а ринок розг�
лядається лише як споживач результатів технологічної
активності виробництва. Характерною рисою цієї мо�
делі є виконання дослідницькими і науковими організа�
ціями проектів, орієнтованих на науково�технічний про�
грес сам по собі ("technology pull"), а не тих, які визна�
чені попитом потенційних споживачів ("demand pull").

Сьогодні, коли йдеться про ринкову економіку, дос�
лідження і розробки повинні диктуватися ринком і орі�
єнтуватися, реагувати на його потреби. Це гіпотетич�
ний імператив ринку, який має силу лише за умови пе�
ретворення потреби в попит. В Україні потреби в інно�
ваціях існують у суспільства в цілому, але форму попи�
ту приймають лише в домінуючих власників активів,
якщо вони для створення конкурентних переваг і отри�
мання економічної вигоди вибирають інноваційний шлях
розвитку. Українська статистика надає недостатню
інформацію для аналізу стану справ в інноваційній
сфері. Такі найважливіші процеси, як освоєння продук�
тових і технологічних інновацій, співвідношення між
базисними, поліпшуючими і псевдоінноваціями, приток
іноземних технологій на внутрішній ринок та облік їх
якісних характеристик, імпорт ліцензій, пропорції форм
трансферу технологій, не відображається у статис�
тичній звітності. Тим не менш, реальна ситуація з вико�
ристанням інновацій вітчизняними підприємствами
свідчить про те, що ефективний попит на них відсутній
або ледь помітний. Це пов'язано, насамперед, з тим, що
існує можливість ведення прибуткового бізнесу і без
звернення до ризикових технологічних стратегій. Це —
використання західної стандартної технології, мож�
ливість рентної максимізації прибутку через володіння
ресурсами економічної влади, низька складова заробі�
тної плати в собівартості створюваної продукції, мож�
ливості великого бізнесу завищувати ціни з одночасною
мінімізацією обов'язкових виплат із прибутку (державі,
міноритарним акціонерам). Що стосується малого і се�
реднього бізнесу, то його попит на інновації пов'язаний
з необхідністю "довгих грошей", можливість отриман�
ня яких за наявності високих процентних ставок зали�
шається проблематичною. У результаті відсутності
стійкого попиту пропозиція інновацій набуває нестійко�
го характеру, що перетворюється в проблему на шляху
створення інноваційної економіки.

Теоретичні узагальнення практичного досвіду роз�
винених країн дозволяють зробити висновок, що
зовнішнім проявом економіки інновацій виступають
збільшення витрат держави, підприємців, домашніх гос�
подарств на накопичення людського капіталу, укладань
у науково�дослідницькі та дослідно�конструкторські
розробки. Однак, ці формальні ознаки стають реальні�
стю тільки в тому випадку, коли мають місце і реалізу�
ються вихідні умови розвитку інноваційної економіки:

— інституційні — наявність системи формальних і
неформальних правил (інститутів), що сприяють інно�
ваційній діяльності та становленню економіки іннова�
ційного типу;

— ресурсні — наукові, технологічні, інтелектуальні
ресурси, які формують інноваційний потенціал, дос�
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татній і можливий для організації і приведення в дію ін�
новаційного процесу;

— структурні — наявність мережевих взаємодій
значної кількості суб'єктів інноваційної діяльності та
ринку інновацій;

— мотивуючі — спонукають і заохочують затребу�
ваність інновацій більшістю господарюючих суб'єктів,
домашніх господарств, споживачів, економікою в ціло�
му;

— базовою умовою інноваційної економіки є кон�
куренція за нову техніку і технології, за якість про�
дукції.

Наявність визначених умов і ступінь їх застосу�
вання можуть обумовити або інноваційну активність
національної економіки, або її інертність, що визна�
чається станом її якісних і кількісних параметрів.
Рівень інноваційності української економіки з якіс�
ної сторони може бути охарактеризований наступним
чином:

— явна невідповідність між інтелектуальним потен�
ціалом країни і попитом на інновації з боку бізнесу як
наслідок, принаймні, двох взаємопов'язаних причин:
брак інвесторів та відсутність комунікації між ними і
винахідниками;

— неспроможність держави забезпечити надійний
захист прав власності внаслідок дефіциту законодавчої,
виконавчої і судової влади. У результаті в підприємців
домінують короткострокові інтереси і "інвестиційна
короткозорість";

— відсутність ринкових інститутів оцінки та обліку
результатів, об'єктів інтелектуальної власності. Пере�
важною формою її передачі є безоплатна, що не стиму�
лює інтелектуальну діяльність;

— слабо врегульовані відносини між замовником і
підприємством�виконавцем при розподілі та викорис�
танні прав на інтелектуальну власність, що створюєть�
ся за рахунок коштів державного бюджету;

— явна перевага в загальнонаціональному експорті
сировини, тобто товарів з низькою доданою вартістю.
Всередині країни переробляється лише 18—19% сиро�
винної бази держави;

— зростання витрат підприємств на придбання вже
готового обладнання, що означає зсунення інновацій�
ної діяльності зі сфери створення базисних інновацій у
сферу поліпшуючих інновацій і негативно позначаєть�
ся на можливості вирішальних змін технологічного ук�
ладу національної економіки;

— на глобальному ринку для України характерним
стає стан постачальника ідей, ліцензій, образно кажу�
чи, інтелектуальної сировини, і споживача готових тех�
нологій. Частка нашої країни у світовому обсязі торгівлі
наукоємною продукцією становить лише 0,1%;

— відсутність практики інвестування власних коштів
громадян в економіку, зокрема, в інноваційну діяльність.
Таку ситуацію обумовлюють різні фактори, але, насам�
перед, величина індивідуальних доходів працівників, яка
визначається не затратами праці, не кваліфікацією, а
місцем в управлінській ієрархії будь�якої господарсь�
кої структури. Крім того, відсутня достовірна інформа�
ція про інноваційні проекти (якщо не брати до уваги
житлове будівництво), а також гарантії держави для
укладень громадян у ці проекти;

— кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів пере�
важно йдуть у високоприбуткові і швидкоокупні сегмен�
ти (фінанси, торгівля, оренда, інжиніринг та ін.) і прак�
тично відсутні у сфері виробництва з високим вмістом
доданої вартості, а також інноваційних та перспектив�
них довгострокових проектів. У результаті Україна
випускає інноваційної продукції близько 2%, решту за�
возить з інших країн.

Такий стан української економіки з точки зору інно�
ваційності характеризує її як інноваційно інертну. Ве�
ликі труднощі у здійсненні інноваційної діяльності по�
в'язані з різними факторами, у тому числі з такими, що

стримують становлення умов розвитку інноваційної
економіки. Так, за умов визнання інноваційної моделі
розвитку на стратегічному рівні базовою і безальтер�
нативною, інноваційна тактика сформованою не була.
Відсутні стратегія сприяння розвитку інноваційного
підприємництва, комплекс законів про державну інно�
ваційну політику, про оцінку та використання інтелек�
туальної власності, про венчурне фінансування і стра�
хування ризиків в інноваційній діяльності, сприяння ви�
нахідницькій діяльності і т. ін.

Відсутність довгострокових інноваційних про�
ектів, надто складна проблема комунікацій між бізне�
сом і наукою, що займається фундаментальними дос�
лідженнями, зумовлює небажання підприємців пра�
цювати над тим, щоб довести ідею до впровадження.
До того ж, відсутня нормативно�правова база, яка б
заохочувала бізнесменів вкладати гроші саме в інно�
ваційні розробки. Простіше придбати готову розроб�
ку, нехай вона і дорожча, проте дозволяє отримати
прибуток одразу. З іншого боку, самих розробок, які
б дійсно могли зацікавити бізнес, вкрай замало.
Близько 95% ідей — це незначні удосконалення вже
існуючої техніки і вони не можуть дати бажаного над�
прибутку інвесторові. До того ж, навіть цікаві проек�
ти мають низьку презентацію, відсутня інформо�
ваність про них потенційних інвесторів. У зв'язку із
цим слушно зауважити, що у 2012 році владою перед�
бачалось відкрити біржу інвестиційних проектів, зав�
данням якої повинна стати підтримка саме українсь�
ких проектів незалежно від власності. Ця біржа че�
рез механізм спеціального фонду повинна підтриму�
вати створення якісних проектних пропозицій і про�
сування їх на міжнародні ринки.

Не сприяє інноваційності економіки розпорошення
коштів державного фінансування наукових досліджень
між вищими навчальними закладами, академіями наук
та міністерствами, хоча зарубіжний досвід підтверджує
перевагу іншого підходу. Фінансування з боку держави
спрямовується, насамперед, у дослідницькі університе�
ти, які самі визначають напрями їх застосування — на
дослідження, впровадження. До того ж, ці університе�
ти мають величезні капітали на депозитах, які, як пра�
вило, не використовуються, а працюють на депозитні
відсотки, що є джерелом фінансування діяльності цих
університетів.

Підтвердженням слабкої інноваційної активності
економіки та інноваційної діяльності її суб'єктів є ста�
тистичні показники впровадження інновацій та їх реал�
ізації на промислових підприємствах за період 2000—
2011 рр. [12]. Як свідчать згадані дані, впровадження і
реалізація інновацій характеризується нестійкою дина�
мікою, відсутністю чіткої тенденції. При цьому в ди�
наміці реалізованих інновацій якісно виділяються два
субперіоди: 2003—2007 рр. і 2008—2011 рр. Так, до 2007
р. спостерігалося зростання реалізації інновацій, 2007
р. став точкою зміни напряму тенденції, коли зростан�
ня змінилося стрімким зниженням. Останнє певною
мірою пояснюється і високою конкуренцією з боку за�
рубіжних виробників як результат відкритості українсь�
кої економіки. У динаміці впроваджених інновацій про�
стежується чергування субперіодів зниження і зростан�
ня відповідно: 2002—2005 рр., 2007—2009 рр. і 2005—
2007 рр., 2009—2011 рр. Це пояснюється, швидше за все,
поступовим подоланням кризових явищ в економіці
країни, певною мірою збігом пріоритетів розвитку дер�
жави за видами економічної діяльності з пріоритетами
її суб'єктів.

Безсумнівно, як би не склалися обставини, Украї�
на не залишиться осторонь від технологічного прогре�
су. Питання тільки в тому, який шлях вона вибирає:
робить ставку на зростання інноваційної активності
бізнесу, його психологічної мотивації, тобто зосеред�
женості підприємців на стратегічних цілях держави,
або на поступові технологічні зміни в очікуванні про�
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ривного успіху. Не задаючись питанням, чи можливі
зміни в Україні, слід пам'ятати про те, що швидкість і
масштаби інноваційної діяльності значною мірою за�
лежать від зрілості економічного, політичного, право�
вого і соціального середовища, від рішучості та ком�
петентності потенційних підприємців. Абстрагуючись
від детального аналізу цього середовища, зазначимо,
що країна за 21 рік становлення і функціонування рин�
кового господарства зазнала "перехідну рецесію" і по�
точну рецесію як результат сучасної глобальної кри�
зи. Особливість нинішньої економічної політики украї�
нської держави проявляється у великій обережності:
не ставати на шлях надмірного державного регулюван�
ня, але і не перевищувати припустимий обсяг скоро�
чення втручання в економіку. Однак позиція політич�
них діячів із цього питання незалежно від того, в уряді
вони чи в опозиції, не сприяють формуванню "критич�
ної маси" підприємців, більше того, можуть стати пе�
решкодою для розширення підприємництва шляхом
закріплення заборонювальних або обмежувальних
рефлексів. Значний обсяг правових і нормативних актів
не завжди орієнтований на захист права приватної
власності як найважливішої, специфічної для ринко�
вої системи властивості, а отже, не стимулює одну з
головних цінностей цієї системи — схильність до без�
перервних інновацій як умови успішної конкуренції,
модернізації економіки і її динамізму.

Показником результативності інноваційної діяль�
ності, прийнятим у всьому світі, є ВВП. Економіка Ук�
раїни сьогодні перебуває нижче рівня ВВП 1990 року,
хоча спосіб життя більшості населення істотно змінив�
ся саме у зв'язку з впливом інновацій, переважно про�
дуктових, на повсякденне життя. Такі ж показники, як
рівень освіти, здоров'я, культура, розподіл доходів, не
виявляють позитивного причинного зв'язку між інно�
ваційним розвитком економіки і його впливом на жит�
тя людей. На ринку праці відбувається активний про�
цес переміщення значних верств зайнятого працею на�
селення в низькодохідні групи. Низький рівень зароб�
ітної плати обмежує доступ значної частини громадян
до якісних послуг освіти, охорони здоров'я, породжує
зневіру людей у соціальну спрямованість ринкових ре�
форм та інноваційних перетворень. У зв'язку із цим,
на нашу думку, в розвитку причинних зв'язків "іннова�
ційна економіка — соціальне суспільство" важлива
роль повинна приділятися новому поколінню під�
приємців, які пізнали не тільки економічні, але і соці�
альні труднощі становлення. Йдеться про професійних,
компетентних підприємців, що формуються безпосе�
редньо в умовах діючої ринкової економіки, які мають
відповідну освіту, усвідомлюють недоліки і переваги
ринку і ринкової конкуренції, і найголовніше те, що
входження в успішний бізнес і глобальний ринок мо�
жуть забезпечити лише інновації. Інакше кажучи, Ук�
раїні необхідно формувати не просто підприємницьке
середовище, а підприємців інноваційного типу, психо�
логічно мотивованих, здатних сприймати інновації і
погоджувати свою діяльність із вирішенням соціальних
проблем.

ВИСНОВКИ
Насамкінець слід зробити висновок, що інновацій�

но активна економіка передбачає вибудовувану під неї
відповідну нормативно�правову базу. Для України чут�
ливими моментами залишаються захист авторських
прав, спеціальні організаційно�правові форми роботи
підприємств (бізнес�ангели, венчурні фонди), гнучкість
податкового законодавства, насамперед, звільнення від
оподаткування приросту капіталу як інструменту дер�
жавного сприяння інноваційній політиці.

Крім того, існує необхідність комплексної стра�
тегії інноваційного розвитку, яка включає оптималь�
не коло дій і можливостей планування, визначає роль
України на глобальному ринку інновацій як продавця

інтелектуальної власності без створення власних ви�
робництв чи як покупця чужих НДДКР і їх комерціа�
лізації всередині країни. Головною складовою цієї
стратегії має бути технологічна частина, своєрідна
дорожня карта технологічних інновацій, з описом
конкретних технологічних пріоритетів у провідних
галузях, здатних змінити базову технологію галузі
або сприяти створенню нової галузі. Ця стратегія по�
винна інкорпорувати науково�технологічні орієнти�
ри і соціальні реформи.

Заслуговує підтримки ідея, згідно з якою на підприє�
мствах з державною участю має практикуватися ство�
рення так званих інноваційних програм як технологіч�
ного документа з описом послідовності конкретних
кроків і чітким формулюванням мети.

Роль інноваційної діяльності стає все більш очевид�
ною. Інноваційно активний розвиток економіки визна�
чається як необхідністю виживання в висококонкурен�
тному середовищі (підвищені вимоги споживачів, по�
стачальників, глобалізація ринку), так і розвитком на�
уково�технічного та технологічного прогресу. Інстру�
ментом адаптивності економіки до сучасних вимог по
суті виступає активна інноваційна діяльність її
суб'єктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальний та транснаціональний характер перестра�

хової діяльності обумовлює значні проблеми регулюван�
ня даного процесу в умовах функціонування вітчизняної
економіки. Так, складність проявляється не тільки в фор�
муванні обмежень щодо рівня стійкості суб'єктів активного
і пасивного перестрахування, але й дослідження напряму
та ступеня зв'язків вітчизняних компаній з цедентами
інших країн, так і перестрахових компаній�нерезидентів
між собою.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД

КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОГО

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ

КАРТ

O. V. Kuzmenko,
Ph.D., Associate Professor of the Economic Cybernetics Department,
Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

METHODOLOGICAL BASES CONCEPT OF ACTIVE REINSURANCE REGULATION ON THE BASIS OF
FUZZY COGNITIVE MAPS

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація механізму

регулювання активного перестрахування України на основі побудови нечіткої когнітивної карти, надаєтьF

ся кількісна та якісна оцінка причинноFнаслідкових зв'язків між напрямами (країнами) розподілу страF

хових премій. Наводяться пропозиції в розрізі формування інформаційної бази прийняття обгрунтоваF

них управлінських рішень щодо доцільності передачі страхових премій за відповідними напрямами (країF

нами) в умовах невизначеності за допомогою елементів нечіткої логіки. Проводиться дослідження закоF

номірностей функціонування вітчизняного ринку перестрахування як складної динамічної системи шляF

хом розрахунку та аналізу статистичних показників консонансу та взаємодії між концептами (країнаF

ми). Наводиться комплексний аналіз взаємозв'язків між ланками досліджуваного складного комплексу

(ринку перестрахування) з метою ідентифікації найбільш пріоритетних центрів впливу.

The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization the regulation mechanism of

active reinsurance in Ukraine on the basis of fuzzy cognitive maps whitch shows causeFandFeffect relations

between the directions (countries) the distribution of the insurance premiums. It is proposed the formation of

the information base decisionFmaking on expediency of insurance premiums transfer in the relevant areas

(countries) in the conditions of uncertainty with the help of the fuzzy logic elements. It is stressed on the

regularities of the functioning the domestic reinsurance market as a complex dynamic system by calculation

and analysis of statistical indicators and interaction between concepts (countries). It is proposed the

comprehensive analysis the relationship between the units of the investigated complex (reinsurance market) to

identifying the most priority cents influence.

Ключові слова: активне перестрахування, ринок перестрахування, нечітка когнітивна карта, консонанс
впливу, взаємодія між концептами.

Key words: active reinsurance, reinsurance market, fuzzy cognitive map, interaction between concepts.

Виходячи з цього, подальший поступальний розвиток
вітчизняного ринку перестрахування можливий тільки за
умови ідентифікації ефективності всіх існуючих взаємоз�
в'язків між учасниками перестрахування, оскільки премії,
передані в перестрахування компанії з Німеччини (або
іншої країни) можуть бути передані у ретроцесію пере�
страховику із США (або будь�якої іншої країни).

Таким чином, намагання державних органів влади
інтегруватись на парітетних засадах у світовий економіч�
ний та фінансовий простір в цілому та в межах перестра�
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хової діяльності, зокрема, вимагає адекватного виявлен�
ня характеру взаємозв'язку між цедентами та ретроцеден�
тами; рівня пріоритетності операцій перестрахування для
вітчизняних страхових компаній та формування стратегі�
чних планів подальшого становлення ринку перестраху�
вання України.

Виходячи з цього, актуальності набуває формування
методологічних засад концепції державного регулювання
активного перестрахування, що дозволить за допомогою
цілеспрямованих та ринково орієнтованих важелів впли�
ву на ринок перестрахування, забезпечити стабільний його
розвиток, зберігаючи оптимальність перерозподілу ри�
зиків на міжнародному рівні, та підвищити надійність про�
ведення перестрахових операцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній літературі набули поширення
питання формалізації та прогнозування поведінки склад�
них динамічних систем [1, с. 2—8; 4, с. 342—348; 5, с. 98—
100; 6, с. 91—107; 9, c. 371—401], ідентифікації взаємозв'�
язків між системоутворюючими складовими об'єкту дос�
лідження та моделювання концептуальних засад його ре�
гулювання за допомогою елементів нечіткої логіки [2, с.
11—53; 3, с. 313—344; 5, с. 98—100; 7, с. 3—18; 8, с. 65—75].

Здійснення активного перестрахування характери�
зується як складна динамічна система, основні елемен�
ти якої взаємопов'язані та взаємообумовлюють одна
одну. Крім того, існують ситуації, за яких виявляється
неможливим однозначно формалізувати усі аспекти
проведення складових ланок (робіт) даного комплексу,
що пояснюється значним ступенем невизначеності (не�
повноти та неточності інформації щодо ситуації, коли
необхідно приймати управлінські рішення), який супро�
воджує процес регулювання. Враховуючи специфіку
здійснення операцій активного перестрахування, вини�
кає необхідність пошуку або розробки інструментарію
економіко�математичного моделювання, що дозволить
не лише подолати зазначені вище проблеми, але й про�
вести достатньо обгрунтоване короткострокове та дов�
гострокове прогнозування стану активного перестраху�
вання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю роботи є розробка науково�методологічного

підходу до регулювання активного перестрахування Ук�
раїни на основі побудови нечіткої когнітивної карти при�
чинно�наслідкових зв'язків між напрямами (країнами) роз�
поділу страхових премій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку світової науки проводи�

ти моделювання динамічних систем, абстрактно представ�
ляти предметну область та одночасно застосовувати еле�
менти нечіткої логіки пропонується за допомогою вико�
ристання нечітких когнітивних карт. Тобто відбувається
графічне відображення системи об'єктів дослідження ра�
зом із взаємозв'язками між ними — побудова простого
графу, вузли якого виступають концептами предметної
області, тоді як дуги описують їх причинно�наслідкові
зв'язки [9, с. 371—401]. У той же час, справедливо зазна�
чити, що як і будь�який граф, нечіткі когнітивні карти ма�
ють бути завантаженими, тобто визначеними за допомо�
гою функціональної залежності на множині відповідних
дуг:

 ( )fCENF ,,,= (1),

де  { }nNNNN ,...,, 21=  — множина концептів (вузлів)
графу;

 ( ) ijji eNNE →,:  — функція кількісної оцінки причин�
но�наслідкових зв'язків між концептами (вузлами) кож�
ної розглянутої пари, величина якої відповідає проміжку
від "�1" до "1" (крайніх випадків сильного від'ємного та до�
датного зв'язків); крім того,   jiije == |0 ;

ii CNC →:  — функція активності концептів системи,
яка може приймати два значення в будь�який момент часу
прийняття управлінського рішення: "0" — концепт вияв�
лений як неактивний, "1" — відповідний вузол графу є ак�
тивним;

LRf →:  — функція перетворення вектору станів ак�
тивності концептів системи на послідовно розглянутих
ітераціях )(),1( tCtC + :
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де функція f може бути як дискретною, так і неперер�
вною:
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Таким чином, дослідивши базові засади нечітких ког�
нітивних карт, можна стверджувати, що адаптація даного
підходу до формалізації концептуальних аспектів регулю�
вання активного перестрахування буде відбуватись у
розрізі його наступних переваг:

— можливість передбачити поведінку системи протя�
гом визначеного числа ітерацій в майбутньому, шляхом
ідентифікації послідовності векторів її можливих станів
(врахування наслідків розвитку подій у будь�яких імовір�
нісних ситуаціях);

— перспектива розробки механізму ефективного ко�
регування помилково прийнятих рішень;

— комплексний аналіз взаємозв'язків між ланками
досліджуваного складного комплексу з метою ідентифі�
кації найбільш пріоритетних центрів впливу.

Переходячи до практичних аспектів застосування не�
чітких когнітивних карт для моделювання процесу регулю�
вання активного перестрахування України за напрямами
(країнами), треба, в першу чергу, визначити системоутво�
рюючі ланки розглянутого складного комплексу. Так, кон�
цептами (вузлами) системи активного перестрахування про�
понується визначити напрями (країни) здійснення даного
типу операцій (графа А таблиці 1), у той час як кількісними
оцінками причинно�наслідкових зв'язків між концептами
кожної пари країн обираються значимі (середньої та висо�
кої сили зв'язку) коефіцієнти парної кореляції між відпов�
ідними напрямами (внутрішній діапазон табл. 1).

Аналіз даних, наведених у представленій вище таблиці
1, дозволяє виділити та проаналізувати 4 групи напрямів
(країн) здійснення активного перестрахування різного сту�
пеня кількісних оцінок причинно�наслідкових зв'язків між
відповідними концептами. Так, високий рівень тісноти
зв'язку (за абсолютною величиною складає 0,92 одиниць)
спостерігається за напрямами прямої взаємозалежності
"Австрія — Німеччина" та оберненого впливу "Інші краї�
ни — США". Високий рівень активного перестрахування
обсягів страхових премій України в Австрії супровод�
жується встановленням досить вагомої величини аналогі�
чно показника в розрізі Німеччини. У той же час активне
перестрахування за напрямами "Інші країни — США"
можна охарактеризувати як послуги�взаємозамінювачі,
тобто збільшення премій, переданих в перестрахування
одній країні (групі країн), супроводжується зменшенням
(витіснення) в іншій, і навпаки.

Другу групу напрямків (країн) здійснення активного
перестрахування утворюють пари "США — Великобрита�
нія" та "Австрія — Великобританія", кількісні оцінки при�
чинно�наслідкових зв'язків між відповідними концептами
складають: �0,89 та 0,85 частки одиниці, відповідно. Так,
збільшення обсягів активного перестрахування України у
США на 1% відбувається за рахунок зменшення даного
показника у Великобританії на 0,89%, що вимагає прий�
няття рішення щодо вибору найбільш перспективного од�
ного із двох розглянутих напрямів здійснення операцій пе�
рестрахування.
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Протилежну достатньо підтверджену тенденцію ма�
ють Австрія та Великобританія, які обумовлюють обсяги
активного перестрахування одна в одної, оскільки ко�
ефіцієнт парної кореляції приймає додатне значення (0,85)
на рівні тісного зв'язку.

Наступну (другу за кількістю складових) третю групу
напрямів активного перестрахування в Україні займають
країни, тіснота зв'язку між якими є щільною і належить
проміжку від 0,7 до 0,8. Такими напрямами виступають на�
ступні пари впливу: Німеччина — Великобританія, інші
країни — Великобританія, Австрія — США, Швейцарія —
Франція, інші країни — Швейцарія. Серед виділених країн
лише Австрія та США виступають взаємозамінниками,
підтвердженням чого виступає розрахований від'ємний
коефіцієнт парної кореляції, в той час як країни інших на�
прямів даної групи за обсягами премій, переданих у пере�
страхування, є взаємодоповнювачами.

Остання четверта група напрямів активного перестра�
хування України, хоча і містить найбільшу кількість сис�
темоутворюючих складових, характеризується середньою
силою зв'язку між країнами в межах від 0,5 до 0,7 одиниць
за абсолютною величиною. Крім того, необхідно зазначи�
ти, що лише для 1/3 пари країн даної групи збільшення об�
сягів перестрахування супроводжується їх підвищенням
у пов'язаних країнах впливу. Крім того, зауважимо, що
країни, які залишилися в розглянутій четвертій групі,
здійснюють диструктивний вплив на стан ринку перестра�
хування України, оскільки зменшується загальний обсяг
активного перестрахування.

Наочне представлення взаємозв'язків між напрямами
(країнами), де Україна перестраховує взяті на утримання
ризики, передбачає побудову когнітивної карти механіз�
му регулювання активного перестрахування (рис. 1), по�

будова та подальша фор�
малізація якої базується
на даних таблиці 1.

Математична формал�
ізація представленої на
рисунку 1 когнітивної кар�
ти набуває вигляд матриці
8х8, відображеної у внут�
рішньому масиві даних
таблиці 2. Крім того, еле�
ментами даної матриці ви�
ступають величини кіль�
кісної оцінки причинно�
наслідкових зв'язків між
концептами (вузлами) гра�
фу, зображеного на ри�
сунку 1, лише середньої і
високої тісноти зв'язку,
оскільки формалізація
концепції регулювання

активного перестрахування на базі слабкої тісноти зв'яз�
ку між концептами призведе до ускладнення моделі, не до�
сягаючи збільшення її адекватності.

Адекватне відображення усіх існуючих процесів ме�
ханізму регулювання активного перестрахування Украї�
ни за напрямами (країнами) неможливо провести без
врахування наступних ключових аспектів, які не були
визначені в розрізі інформаційного масиву даних таб�
лиці 1:

— наявність не лише прямих, але й опосередкованих
зв'язків між концептами (країнами), тобто таких причин�
но�наслідкових зв'язків між вузлами графу рисунку 1, які
безпосередньо не пов'язані дугами, але обумовлюють одна
одну неявними зв'язками через інші концепти. Прикладом
наявності опосередкованого зв'язку може виступати Ро�
сія та інші країни, які не пов'язані між собою безпосеред�
ньо, але можливо прослідкувати їх взаємозалежність че�
рез Великобританію, обсяги перестрахування в розрізі
якої визначаються іншими країнами, і яка одночасно
здійснює вплив на Росію;

— синергетичного ефекту, тобто виявлення такого зв'яз�
ку між концептами, які не мають ні прямого, ні опередкова�
ного впливу один на одний, але досліджуваний ефект визна�
чає провідні центри активізації перестрахової діяльності, що
дозволяє існуючій системі набути нових властивостей (не ха�
рактерних його системо утворюючим складовим). Даний про�
цес спричинений функціонуванням ринку перестрахування
України як складної динамічної системи.

Вирішення зазначених вище недоліків відбувається за
рахунок переходу від таблиці 1 (вихідної когнітивної мат�
риці) до матриці розмірності 2n*2n шляхом проведення
розрахунків, основою проведення яких виступає форму�
ла (4):
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де ije  — кількісна оцінка причинно�наслідко�
вих зв'язків між i�им та j�им концептами;

12,12 −− jir , jir 2,2 , jir 2,12 − , 12,2 −jir  — елементи, які
однозначно визначають рядки і стовбці перетво�
реної (в розрізі врахування опосередкованих
зв'язків між країнами) когнітивної матриці меха�
нізму регулювання активного перестрахування
України за напрямами (країнами).

Подальші процеси механізму регулювання
активного перестрахування України повинні ба�
зуватись на врахуванні сукупних взаємозв'язків і
взаємозалежностей між концептами, виявити які
пропонується на основі застосування формули
(5):
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де R — матриця значень прямих та опосеред�
кованих зв'язків між концептами когнітивної кар�
ти активного перестрахування;

R~ — матриця узагальнених характеристик пе�
рестрахової діяльності причинно�наслідкового
змісту.

Таблиця 1. Результати статистичного аналізу взаємозв'язків між напрямами (країнами)
активного перестрахування України

Країни 
(концепти) Росія Велико-

британія Німеччина США Франція Австрія Швейцарія Інші 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
Росія  1,00        
Великобританія -0,53**** 1,00       
Німеччина -0,63**** 0,73*** 1,00      
США 0,33 -0,89** -0,55**** 1,00
Франція 0,42 0,19 -0,02 -0,32 1,00    
Австрія -0,48 0,85** 0,92* -0,73*** 0,22 1,00   
Швейцарія 0,20 0,56 0,06 -0,56 0,71*** 0,27 1,00  
Інші 0,00 0,75*** 0,37 -0,92* 0,62**** 0,59**** 0,77*** 1,00 

Примітка: групи напрямів (країн) активного перестрахування: * — перша група, ** — друга група,
*** — третя група, **** — четверта група.

Росія 

Великобританія Німеччина 

США 

Франція 

Австрія Швейцарія 

Інші 

-0,53 

-0,63 

0,73 

-0,89 

0,85 

0,75 

-0,55 

0,92 
-0,73 

-0,56 

-0,92 

0,71 

0,62 

0,59 
0,77 

Примітка: суцільна стрілка — прямий зв'язок між концептами (країна�
ми) когнітивної карти; пунктирна стрілка — обернений зв'язок між кон�
цептами когнітивної карти; пунктирна стрілка — обернений зв'язок відпо�
відно.

Рис. 1. Когнітивна карта механізму регулювання активного
перестрахування України за напрямами (країнами)
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Грунтовний та всебічний
аналіз як усіх процесів механізму
регулювання активного пере�
страхування, так і взаємозв'язків
між їх основними концептами,
передбачає попередній поділ при�
чинно�наслідкових зв'язків між
країнами на дві групи: прямого та
оберненого напрямів зв'язку. Од�
нозначно виділити причинно�на�
слідкові зв'язки з додатними та
від'ємними інгредієнтами пропо�
нується на основі наступних
співвідношень:
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де  ijv  — кількісна оцінки
тісноти позитивного (прямого) зв'язку між i�им та j�им
концептами;

ijv~  — кількісна оцінки тісноти від'ємного (оберненого)
зв'язку між i�им та j�им концептами.

Результати розрахунків на базі застосування формул
(5,1) пропонується представити у вигляді транзитивно зам�
кнутої матриці когнітивної карти механізму регулювання
активного перестрахування України за напрямами (краї�
нами), яка зображена в розрізі інформаційного масиву таб�
лиці 3.

Представлені в таблиці 3 дані виступають інформа�
ційним забезпеченням проведення подальшого досліджен�
ня процесів регулювання активного перестрахування в
розрізі аналізу ефективності їх здійснення та структур�
них змін. Кількісно відобразити зазначені аспекти пропо�
нується на основі розрахунку системних показників когн�
ітивної карти:

1) консонансу — кількісної оцінки міри довіри до зна�
ку взаємодії між концептами (позитивного — прямий зв'я�
зок додатного інгредієнту, від'ємного — обернений зв'я�
зок від'ємного інгредієнту):

ijij

ijij
ij vv

vv
c ~

~

+

+
= (6).

На базі проведених розрахунків за формулою (6) мож�
на зробити висновок про досить високий ступінь довіри
до знаку взаємодії між концептами, тобто можна одно�
значно інтерпретувати напрями впливу в розрізі обсягів
премій, переданих у перестрахування, представлених у
таблиці 2.

2) взаємодії — кількісної оцінки найбільш пріоритет�
ного напряму впливу між концептами (країнами) актив�
ного перестрахування за показником тісноти зв'язку:
 ( ) ( ) ijijijijijijij vvvvvvp ~,~,max~sgn ≠+= (7).

Результати практичних розрахун�
ків представимо у вигляді таблиці 4.

Аналіз даних таблиці 4 дозволяє
сформувати наступні висновки:

— найбільшу питому вагу в межах
визначення подальших тенденцій фун�
кціонування і розвитку ринку пере�
страхування України в розрізі здійс�
нення операцій активного перестраху�
вання за напрямами (країнами) визна�
чає взаємозв'язок між обсягами премій,
переданих у перестрахування Великоб�
ританії та іншим країнам, які виступа�
ють країнами�взаємодоповнювачами,
тобто збільшення обсягів перестраху�
вань, взятих на себе Великобританією,
призводить до підвищення сили впли�
ву на ринок перестрахування України
інших країн;

— менш впливовими, але в той же
час визначальними, виступають такі
напрями впливу на ринок перестраху�
вання України як взаємозв'язки між
Росією, Австрією та іншими країнами.
Для даної групи напрямів активного
перестрахування характерним є обер�

нений зв'язок, що передбачає взаємовиключення перестра�
хових операцій у випадку їх здійснення в одному із на�
прямів впливу: Австрія — Росія, інші країни — Росія;

— опосередкований рівень впливу на обсяги актив�
ного перестрахування вітчизняного ринку характерний
для таких напрямів, як США — Росія, Австрія — Німеч�
чина, інші країни — Німеччина, інші країни — Фран�
ція.

Окрім зазначених показників, дослідити законо�
мірності, притаманні механізму регулювання активно�
го перестрахування України за напрямами (країнами),
надасть можливість проведення статистичного аналі�
зу, який грунтується на розрахунку наступних показ�
ників:

— консонансу впливу і�го концепту (країни) на сис�
тему активного перестрахування, тобто середнього зна�
чення кількісної оцінки довіри до знаку впливу і�ої краї�
ни на всі інші в розрізі здійснення зазначеного типу опе�
рацій:

∑
=

=
n

j
iji c

n
C

1

1
(8);

— консонансу впливу j�го концепту (країни) на систе�
му активного перестрахування, тобто середнього значен�
ня кількісної оцінки довіри до знаку залежності обсягів
переданих у перестрахування премій j�ої країни від усіх
інших напрямів дослідження:

∑
=

=
n

i
ijj c

n
C

1

1
(9);

— взаємодії і�го концепту (країни) із системою актив�
ного перестрахування, тобто середнього значення
кількісної оцінки пріоритетності впливу і�ої країни на всі
інші за показником тісноти зв'язку в розрізі здійснення
зазначеного типу операцій:

Концепт 

Ро
сі
я 

В
ел
ик
об
ри
та
ні
я 

Н
ім
еч
чи
на

 

С
Ш
А

 

Ф
ра
нц
ія

 

А
вс
тр
ія

 

Ш
ве
йц
ар
ія

 

Ін
ш
і 

Росія  0 0 0 0 0 0 0 0 
Великобританія -0,53 0 0 0 0 0 0 0
Німеччина -0,63 0,73 0 0 0 0 0 0 
США 0 -0,89 -0,55 0 0 0 0 0
Франція 0 0 0 0 0 0 0 0 
Австрія 0 0,85 0,92 -0,75 0 0 0 0 
Швейцарія 0 0 0 -0,56 0,71 0 0 0 
Інші 0 0,75 0 -0,92 0,62 0,59 0,77 0 

Таблиця 2. Когнітивна матриця механізму регулювання активного перестрахування
України за напрямками (країнами)

Таблиця 3. Транзитивно замкнута матриця когнітивної карти механізму
регулювання активного перестрахування України за напрямами (країнами)
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Росія  0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 

Великобританія 0 0 0 0 0 0 0 0 
-0,53 0 0 0 0 0 0 0 

Німеччина 0 0,73 0 0 0 0 0 0 
-1,02 0 0 0 0 0 0 0 

США 1,03 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1,29 -0,55 0 0 0 0 0 

Франція 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Австрія 0 2,49 1,33 0 0 0 0 0 
-2,16 0 0 -0,75 0 0 0 0 

Швейцарія 0 0,72 0,31 0 0,71 0 0 0 
-0,58 0 0 -0,56 0 0 0 0 

Інші 0 3,21 1,53 0 1,17 0,59 0,77 0 
-2,67 0 0 -1,79 0 0 0 0 
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— взаємодії j�го концепту (країни) із системою актив�
ного перестрахування, тобто середнього значення
кількісної оцінки пріоритетності залежності обсягів пере�
даних у перестрахування премій j�ої країни від усіх інших
напрямів дослідження за показником тісноти зв'язку:

∑
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1

1
(11);

— показника централізації взаємодії, тобто кількісної
оцінки рівня акумуляції фінансових потоків сформованих
за рахунок проведення операцій перестрахування різни�
ми концептами в межах світової фінансової архітектури:

ji
p

i PPE −= (12).
Результати розрахунків за допомогою формул (8) —

(12) представимо у вигляді таблиці 5.
Таким чином, наведені дані в таблиці 5 дають змогу

сформувати аналітичну базу прийняття обгрунтованих уп�
равлінських рішень щодо можливостей та інструментів ре�
гулювання активного перестрахування на основі застосу�
вання нечітких когнітивних карт:

— показники консонансів впливу концептів (країн) на
систему активного перестрахування (графи 1 і 2 таблиці 5 iC
та jC ), дозволяють стверджувати про те, що країнами без
співпраці з цедентами яких розвиток вітчизняного перестра�
хування неможливий, є США, Австрія, Швейцарі та Німеч�
чина (0,27, 0,29, 0,27 та 0,21 відповідно). У той же час необхі�
дно зазначити, що в сучасних умовах функціонування вітчиз�
няного ринку перестрахування, найбільша залежність вітчиз�
няних перестраховиків простежується в межах компаній з
Росії та Великобританії (0,75 та 0,63 відповідно);

— показники взаємодії концептів (країн) із системою
активного перестрахування (графи 3 і 4 таблиці 5 iP та  jP )
відображують намагання вітчизняних перестраховиків
збільшити власні премії, передані іншим країнам. Дана тен�
денція є цілком логічною з огляду, використання операцій
перестрахування з метою оптимізації та легалізації коштів,
отриманих незаконним шляхом. Крім того, справедливо за�
уважити, що підвищення інтенсивності розвитку українсь�
кого ринку перестрахування як в межах якісних, так і
кількісних його характеристик простежується в розрізі

взаємодії з перестраховиками з Вели�
кобританії, а певні деструктивні імпуль�
си наявні в системі перестрахування ри�
зиків на перестраховому ринку Росії;

— на основі інцидентів централі�
зації взаємодії (графа 5 таблиці 5 p

iE )
можливо сформувати концептуальні
засади поведінки міжнародних пере�
страховиків щодо вітчизняних ком�
паній. Так, найбільший перерозподіл
фінансових потоків, створених у ре�
зультаті активного перестрахування
вітчизняними компаніями, здійснює Ве�
ликобританія. Паралельно з цим, знач�
ний обсяг перестрахових премій зосе�
реджений у перестраховиків з Росії.
Тобто для українських страхових ком�
паній російські цеденти виступають
тільки джерелом мінімізації власних
ризиків та швидкого їх розміщення на

даному рикну. У свою чергу, Великобританія виступає сти�
мулятором розвитку вітчизняного ринку перестрахуван�
ня, оскільки співпраця з перестраховиками Великобританії
вимагає проведення структурних перетворень не тільки
умов оцінки та якості взятих на українськими страхови�
ками ризиків, але реформування всієї інфраструктури рин�
ку перестрахування України.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що запропо�

новані методологічні засади концепції регулювання актив�
ного перестрахування на основі застосування нечітких ког�
нітивних карт дозволяють: провести моделювання активно�
го перестрахування як складної динамічної системи з ме�
тою виявлення та дослідження закономірностей функціо�
нування вітчизняного ринку перестрахування; сформува�
ти інформаційну базу прийняття обгрунтованих управлінсь�
ких рішень щодо доцільності передачі страхових премій за
відповідними напрямами (країнами) в умовах невизначе�
ності за допомогою елементів нечіткої логіки; надати
кількісну та якісну оцінку причинно�наслідкових зв'язків
між напрямами (країнами) активного перестрахування.
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Росія  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Великобританія -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Німеччина -1,02 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
США 1,03 -1,29 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Франція 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Австрія -2,16 2,49 1,33 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Швейцарія -0,58 0,72 0,31 -0,56 0,71 0,00 0,00 0,00 
Інші -2,67 3,21 1,53 -1,79 1,17 0,59 0,77 0,00 

Таблиця 4. Матриця кількісної оцінки взаємодії між концептами
когнітивної карти механізму регулювання активного перестрахування

України за напрямами (країнами)

Концепт iC  jC  iP  jP  p
iE  

А 1 2 3 4 5 
Росія  0,00 0,75 0,00 -0,74 0,74 
Великобританія 0,13 0,63 -0,07 0,73 -0,80 
Німеччина 0,21 0,50 -0,04 0,33 -0,36 
США 0,27 0,38 -0,10 -0,39 0,29 
Франція 0,00 0,25 0,00 0,23 -0,23 
Австрія 0,29 0,13 0,11 0,07 0,04 
Швейцарія 0,27 0,13 0,08 0,10 -0,02 
Інші 0,13 0,00 0,35 0,00 0,35 

Таблиця 5. Показники статистичного аналізу процесів
регулювання механізму активного перестрахування

України за напрямами (країнами)
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активне впровадження організаційно�економічно�

го механізму концесій є засобом делегування частини
повноважень держави в сфері управління об'єктами дер�
жавної і комунальної власності приватним вітчизняним
та закордонним компаніям, залучення інвестиційних ре�
сурсів в умовах нестачі бюджетних джерел фінансуван�
ня проектів розвитку об'єктів концесії.

Концесійні відносини використовуються декілька
сторіч в економічній практиці багатьох держав. Світо�
вий досвід концесій підтверджує ефективність вказано�
го інструменту як форми фінансування розвитку дер�
жавного сектора економіки за рахунок недержавних
коштів, доцільність впровадження ринкових механізмів
залучення приватних компаній до управління держав�
ною власністю, об'єктами природних монополій та
інфраструктури, що не підлягають приватизації.

Водночас, концесійні відношення постійно оновлю�
ються та еволюціонують, характеризуються вираженою
специфікою форм реалізації концесійних проектів за�
лежно від галузей економіки, організаційних аспектів
державного регулювання концесій.

Тому побудова української концесійної моделі уп�
равління державною власністю повинна базуватися на
використанні історичного досвіду використання конце�
сійних механізмів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ
Вперше в науковій літературі питання запроваджен�

ня ринкових механізмів управління державними моно�
поліями із залученням приватного сектора розглянуто
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Розглянута економічна сутність концесії як форми державноFприватного партнерства в сфері експF

луатації або будівництва об'єктів державної та комунальної власності, що передбачає умови вкладення

коштів в освоєння та розвиток об'єкту концесії відповідно до умов концесійного договору на платній та

строковій основі. Здійснений ретроспективний аналіз історичного досвіду застосування концесійних

механізмів, розглянуті тенденції еволюції форм реалізації концесійних проектів. Виявлені основні переF

ваги застосування концесійних угод з позицій держави та концесіонерів в умовах нестачі бюджетних

коштів на утримання, експлуатацію і розвиток об'єктів концесії.

The economic essence of the concession is considered as a form of publicFprivate partnership in the operation

or construction of state and municipal property, which provides guidelines on investment in development facility

concession under the terms of the concession agreement for a fee and temporary basis. Performed a retrospective

analysis of the historical experience of concessions, considers tendencies of the evolution of forms of concession

projects. Identified benefits of concession agreements from the standpoint of the state and concessionaires in a

lack of budget funds for maintenance, operation and development facilities сoncessions.

в працях Р. Коуза, які заклали наукове підгрунтя роз�
витку сучасних концесійних відносин.

Питання сутності, організаційно�економічного ме�
ханізму, доцільності застосування концесійних відно�
син вивчались у працях таких закордонних та вітчизня�
них науковців: Ж. Ведель, М. Богуславський, В. Вар�
навський, О. Вікарчук, Ю. Зворикіна, І. Мальцева,
С. Сосна та ін.

Водночас потребує подальшого розвитку вивчення
питань формування і розвитку механізму управління
концесіями в різних секторах економіки, історичних
тенденцій впровадження концесій з метою створення
організаційно�економічних умов активізації концесій�
ної діяльності в економіці України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є здійснення ретроспективного анал�

ізу історичного досвіду застосування концесій в сфері
державного та комунального майна задля оцінки мож�
ливостей його застосування в економіці України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Концесія — це надання з метою задоволення гро�

мадських потреб уповноваженим органом виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування на підставі
концесійного договору на платній та строковій основі
юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємниць�
кої діяльності) права на створення (будівництво) та (або)
управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове
платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприє�
мницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'я�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

зань по створенню (будівництву) та (або) управлінню
(експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідаль�
ності та можливого підприємницького ризику.

Доцільність впровадження концесійних відносин в
економіці України обгрунтована тим, що інвестиційно�
структурна криза розвитку інфраструктурних галузей
економіки призвела до систематичного недофінансуван�
ня об'єктів інфраструктури, що є одним із чинників, що
обмежує їх економічне зростання.

Об'єкти інфраструктури, що є природними монопо�
ліями, знаходяться у власності держави, мають дос�
татній інвестиційний потенціал та високу соціально�еко�
номічну значимість (внаслідок чого не підлягають при�
ватизації), є перспективними напрямами залучення інве�
стиційних ресурсів шляхом укладання концесійних угод.
Використання концесійних відносин дозволить скоро�
тити розрив між значною потребою в інвестиційних ре�
сурсах та можливостями бюджету щодо фінансування
проектів розвитку вказаних об'єктів.

У зв'язку з цим аналіз історичного досвіду впровад�
ження концесій є передумовою розробки механізму ре�
алізації інвестиційних проектів на основі державної
концесії.

Залучення приватного капіталу до інвестування в
об'єкти, що фінансуються за рахунок державних коштів,
має давню історію. Так, концесії на освоєння та розроб�
ку корисних копалин були надані в Іспанії в 1256 році, в
Італії на видобуток нафти — в 1400 році. У Франції пер�
ша концесія була надана в 16 сторіччі королем Генріхом
ІІ при реалізації інженером де Крапоном проекту спо�
рудження та експлуатації штучного каналу біля міста
Салон�де�Прованс.

У часи правління Наполеона діяла поправка до статті
Громадянського Кодексу Франції про власність на зем�
лю, що передбачала, що копальні, розташовані на зе�
мельних ділянках приватних власників, можуть експлу�
атуватись лише на основі концесії, яка надається дер�
жавою.

Класичним прикладом концесійної угоди між муні�
ципальною владою та підприємницькою сферою є до�
говір 1884 р. між магістратом Берліну та "Німецьким ед�
ісоновським товариством" (пізніше перейменованим у
Allgemeine Elektrizitaet Gesellschaft, AEG) про постачан�
ня електроенергії в окремі райони центру міста, відпов�
ідно до якого засновник і президент товариства Е. Ра�
тенау отримував: монопольне право на продаж елект�
роенергії у вказаних районах; монополію на ведення
робіт щодо прокладання електромереж; зобов'язання
щодо фіксованих відрахувань у міський бюджет; зобо�
в'язання щодо підключення будь�якого мешканця на
території концесії; право щодо встановлення тарифів за
електроенергію за узгодженням з магістратом.

Механізм концесій в сфері надровикористання, що
полягає в наданні концесіонеру права експлуатації надр
за концесійну плату, був закладений в нафтовій галузі в
Персії (1901 р.), коли шах вказаної держави надав у кон�
цесію пошук та видобуток запасів нафти. Таким чином
виникла компанія Anglo�Persian Oil Company, пізніше
перейменована в British Petroleum.

Друга половина ХІХ сторіччя є періодом широкого
розповсюдження в капіталістичних державах інфраст�
руктурних концесій — угод, відповідно до яких держа�
ва передає концесіонерам — приватним компаніям —
права на будівництво, експлуатацію, підтримання в тех�
нічно справному стані та (або) управління інфраструк�
турним об'єктом на визначений термін. За участю капі�
талу концесіонерів були збудовані залізничні мережі,
судноплавні канали тощо.

Найбільш поширеним механізм концесії в сфері дер�
жавно�приватного партнерства є у Великобританії. Так,
монопольне право Ост�Індської компанії (заснована в
1600 р.) на просторі між Магеллановою протокою і ми�
сом Доброї Надії щодо торгівлі з країнами Індійського
і Тихого океанів, мореплавства, безмитного провезен�

ня товарів у метрополію, набору і утримання військ,
флоту, ведення судочинства, укладання міжнародних
договорів тощо за суттю є концесією.

У 80�ті роки минулого сторіччя в Великобританії
разом із приватизацією у певних галузях (сталеливарна
і автомобільна промисловість, телекомунікації, енерге�
тика) у сфері залізничного транспорту була використа�
на схема передачі приватному сектору прав щодо вико�
ристання та експлуатації залізничних доріг при збере�
женні державної форми власності. Аналогічним чином
держава залишається власником лондонського місько�
го метрополітену, а фінансування інвестиційних про�
ектів розвитку цієї сфери здійснюється приватними ком�
паніями за допомогою концесії.

У Франції отримала розповсюдження форма кон�
цесій у комунальному господарстві, відповідно до якої
підприємства комунальної сфери передаються в експ�
луатацію приватним компаніям, надання послуг здійс�
нюється за рахунок концесіонеру, що справляє зі спо�
живачів плату за надання цих послуг. Значну роль в
підвищенні ефективності постачання населення кому�
нальними послугами відіграють також приватні фірми,
що функціонують на основі договору концесії, у
Фінляндії.

У дореволюційній Росії концесійні угоди теж були
широко розповсюджені в сировинному секторі, в роз�
будові комунального господарства губернських та по�
вітових місць.

У Києві наприкінці 19�го сторіччя концесійні схеми
були використані при організації централізованого во�
допостачання. Міська управа запропонувала концесію,
тобто право на будівництво, експлуатацію та отриман�
ня прибутку (з можливістю наступного викупу) вітчиз�
няним та іноземним компаніям терміном на 50 років.
Очолив концесію відомий київський підприємець, інже�
нер, генерал�майор А. Струве. За умовами концесійно�
го договору, в квартири киян повинна була поступати
якісно відфільтрована дніпровська вода. При викупі во�
допровідного господарства місто було повинно сплати�
ти концесіонерам величезну суму — десятикратний
розмір щорічного чистого доходу за останні 10 років ек�
сплуатації, починаючи з 1910 р. У травні 1871 року
київські садиби почали отримувати очищену воду цент�
ралізованого постачання.

Також в Києві в 1886 році міською управою був про�
ведений тендер на концесійну побудову трамваю на
кінній тязі. Переможцем конкурсу став А. Струве. У 1889
році була підписана 45�річна концесійна угода, по за�
вершенні якої активи підприємства Струве мали безоп�
латно перейти в муніципальну власність. Підприємець
отримав монопольне право на будову та експлуатацію
конки, при цьому був зобов'язаний, починаючи з шос�
того року експлуатації, вносити в казну міста прогре�
суючий відсоток (1,5—3%) від валового доходу.

Пізніше засноване Струве акціонерне товариство
"Товариство київської міської залізниці" виступило
концесіонером при введенні в експлуатацію київського
міського електричного трамваю. Отримання значного
прибутку від надання послуг з перевезення пасажирів
електротрамваями (у 1893 році — понад 18 тис. рублів)
надало можливість інвестувати кошти в електрифікацію
міської конки.

У період непу концесійний механізм виступав фор�
мою залучення іноземного капіталу для розвитку вироб�
ничих сил СРСР.

Але в економіці радянської держави, починаючи з
30�х років минулого сторіччя, концесійні угоди не ви�
користовувались внаслідок відсутності ринкових ме�
ханізмів їх реалізації.

У середині 20�го сторіччя широке розповсюдження
на світовому ринку отримала нова схема концесійних
відносин, суть якої полягала у використанні розподілу
прибутку між концесіонером та концесієдавцем (до цьо�
го часу виплати концесіонерів здійснювались незалеж�
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но від результатів прибутковості їх
діяльності у вигляді фіксованої щоріч�
ної плати або залежно від обсягів си�
ровини, що видобувалась за концесій�
ною угодою).

До середини 80�х років переважна
більшість концесійних договорів укла�
далась у секторах розробки нафтових
та газових родовищ. Однак енергетич�
на криза сприяла переміщенню центра
ваги використання концесій на секто�
ри, пов'язані з розробкою дорогоцін�
них та кольорових металів та вугілля,
а також у сфери енергетики, транспор�
ту, зв'язку, міського комунального гос�
подарства.

У даний час найбільша динаміка об�
сягу концесійних угод спостерігається
в такому сегменті, як інфраструктурні
концесії, що пояснюється доцільністю
передачі в приватне управління тих
об'єктів, що не підлягають приватизації,
але якими держава неспроможна ефек�
тивно управляти та на розвиток яких не
вистачає бюджетних коштів.

Можливість залучення приватного
капіталу в сферу економічної інфрас�
труктури виникла внаслідок послідов�
них дій уряду промислово розвинутих
країн щодо зменшення навантаження
на бюджет завдяки передачі окремих
інфраструктурних секторів в управлі�
ння приватним підприємцям на умовах
довгострокової концесії, надаючи при
цьому концесіонерам прав на стягуван�
ня плати за використання об'єктів кон�
цесії в обсягах, що дозволяють досяг�
ти окупності відповідних інвестицій та
достатньої рентабельності діяльності.

Найбільш послідовно така політи�
ка здійснюється в Великобританії (що законодавчо
підкріплено дією нормативного документу "Ініціатива
в галузі приватного фінансування"). Також серед дер�
жав — лідерів в сфері застосування інфраструктурних
концесій можна назвати Ірландію (будівництво платних
автомобільних доріг та метро на умовах концесій), Бра�
зилію (концесійні проекти розвитку залізниці), Індію
(будівництво автодоріг), Нідерланди (проекти будівниц�
тва та експлуатації пасажирських терміналів).

Спостерігається надзвичайно широкий спектр про�
ектів, збудованих в рамках концесійних угод, за обся�
гами інвестиційних вкладень: від великомасштабного
проекту "Євротунель" вартістю понад 15 млрд дол. до
контрактів муніципальних органів влади вартістю дек�
ілька тисяч доларів.

Отже, ретроспективний аналіз досвіду застосуван�
ня концесійних угод дозволяє зробити висновок про
існуючі переваги концесійних схем державно�приватно�
го партнерства з позицій як держави (або комунальних
органів влади), так і бізнесу, що показано на рис. 1.

ВИСНОВКИ
Концесія — це угода про передачу державних чи

комунальних об'єктів в експлуатацію концесіонеру —
суб'єкту підприємницької діяльності, що передбачає
умови вкладення коштів в освоєння та розвиток об'єкту
концесії відповідно до умов концесійного договору на
платній та строковій основі.

Концесія — одна з найстаріших форм виробничих
відносин між державою та інвесторами. Перший досвід
застосування концесійних форм державно�приватного
партнерства був отриманий понад сім сторіч тому.

Сьогодні в зарубіжній економічній практиці концесії
є одним з найбільш розповсюджених комплексних рин�

кових механізмів залучення позабюджетних інвести�
ційних джерел у розвиток підприємств державного сек�
тора, зокрема, в об'єкти соціальної та виробничої інфра�
структури.

В умовах гострої нестачі бюджетних інвестиційних
ресурсів в Україні застосування концесійних схем здат�
не забезпечити значні вигоди як державі, так і концесі�
онерам.

Подальші дослідження проблем теорії і методології
управління концесіями слід здійснити стосовно питань
удосконалення конкурентних процедур укладання кон�
цесійних угод та обгрунтування схем залучення ресурсів
задля реалізації проектів будівництва та розвитку
об'єктів концесії.
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Рис. 1. Основні переваги застосування концесійних схем з позицій
держави та концесіонерів
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ВСТУП
Аграрний сектор економіки є значною сферою матеріаль�

ного виробництва, у ньому зайнято близько 16% загального
числа зайнятих у національній економіці. Близько 32% населен�
ня України проживає в сільській місцевості, в загальній зе�
мельній площі України у 2010 році сільськогосподарські землі
займали — 69%. Тому подальший розвиток аграрного сектору,
збільшення виробництва продукції й поліпшення її якості по�
винні розглядатися як найважливіше загальнодержавне й за�
гальнонародне завдання. В силу об'єктивних причин аграрний
сектор на вільному ринку неконкурентоспроможний в по�
рівнянні з іншими галузями.

Економічна теорія та світовий досвід розвитку ринкового
господарства свідчать про те, що через специфічні особливості,
ані аграрний сектор, ані продовольчий ринок не є саморегульо�
ваними системами внаслідок загальної інерційності аграрного
сектора як виробничої системи, а також низької еластичності
попиту на аграрну продукцію та високої еластичності цін на неї.
Без втручання ззовні під дією ринкових сил відбувається роз�
балансування попиту та пропозиції на продовольчому ринку.
А тому, проблему державного регулювання розвитку аграрно�
го сектора без перебільшення можна віднести до пріоритетних
в економічній діяльності держави. Нестабільний стан аграрно�
го сектору вимагає переосмислення ролі держави у цій сфері та
пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася.

Проблеми розвитку теорії та методології державного ре�
гулювання аграрного сектора завжди були в центрі уваги
вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Андрійчука, Ю. М. Круп�
ки, В. Крилова, М. Латиніна, В. Мойсеєва, О. Шпикуляка та
інших науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Останнім часом в Україні з'явилась низка наукових публі�

кацій, присвячених проблемам розвитку теорії та методології
державного регулювання аграрного сектора економіки. Це по�
яснюється головним чином суспільно�економічною важливістю
галузі, а також науковими інтересами дослідників. Разом з тим,
із розширенням тематики наукових досліджень виникає об'єк�
тивна необхідність в уточненні понятійно�категоріального апа�
рату, адже кожне дослідження "обслуговує" значна кількість
категорій і понять, тому вживання їх має бути науково корект�
ним, чітко відповідати смисловому навантаженню конкретної
категорії чи поняття.

Проблема формування ефективної системи державного
регулювання аграрної сфери економіки та її подальшого роз�
витку зумовлена:

— концептуальною та методологічною значущістю систе�
ми державного регулювання аграрної сфери економіки і, що
особливо важливо, в умовах реформування земельних відно�
син і відносин власності в Україні;

— недостатністю розвитку вітчизняної науки про теорію
економічної діяльності держави в цілому і щодо аграрної сфе�
ри економіки [8].

Таким чином у роботі ставиться завдання проаналізувати
сучасні тлумачення сутності категорії державне регулювання
аграрного сектора та запропонувати уточнену економічну
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сутність понятійного апарату щодо категорії "державне регу�
лювання аграрного сектора".

РЕЗУЛЬТАТИ
У науковій літературі досить активно дискутується про�

блема державного регулювання аграрного сектора, але не як
необхідність його взагалі, а з якісної сторони, тобто, по�пер�
ше, з точки зору визначення меж державного регулювання соц�
іально�економічних процесів, по�друге, форм і методів держав�
ного регулювання, по�третє, механізму державного регулю�
вання, по�четверте, моделей державного регулювання та інших
аспектів, пов'язаних з тією чи іншою мірою з державним регу�
люванням аграрного сектора економіки. Але якщо до остан�
нього часу дані проблеми мали переважно академічний харак�
тер, і здебільшого обговорення відбувалося у так званому се�
редовищі вчених, то з виникненням світової фінансової та еко�
номічної кризи, проблема з теоретичної перекочувала у пло�
щину практичну. Нині, якщо звернуться до публікацій і тим
більше до електронних ЗМІ, очевидно, що ніхто не сумніваєть�
ся в необхідності державного регулювання аграрного сектора
економіки.

Державне регулювання аграрного сектора є складовою си�
стеми державного регулювання економіки країни в цілому.
Проте, існує також досить широке трактування його сутності.

В. Мойсеєв вважає, що державне регулюванням агропро�
мислового виробництва — вплив держави на виробництво, пе�
реробку і реалізацію продукції, а також на виробничо�технічне
забезпечення сільськогосподарського виробництва. Державне
регулювання передбачає юридичну, організаційну, соціальну та
іншу діяльність державних органів, направлену на створення
умов для продовольчої безпеки країни, підвищення суспільно�
го добробуту [7].

На думку Крупки Ю. М., державне регулювання аграрного
сектора — це основана на законодавстві одна з форм державного
впливу на агропромисловий комплекс України шляхом встанов�
лення та застосування державними органами правил, спрямова�
них на коригування економічної діяльності суб?єктів аграрного гос�
подарювання з метою досягнення сільським господарством мак�
симальної ефективності для задоволення потреби населення у
продуктах харчування, а промисловості — у сировині [4].

Крилов В.С. вважає, що державне регулювання стійкого роз�
витку АПК являє собою систему економічного, організаційного,
соціального, правового і політичного забезпечення державою спри�
ятливого середовища для формування та розвитку стійкого відтво�
рення сільського господарства з метою постійного задоволення
потреб населення країни в продуктах харчування і товарах народ�
ного споживання, вироблених із сільськогосподарської сирови�
ни. Роль держави полягає в тому, щоб за допомогою науково об�
грунтованих форм, методів, важелів підготовки та перепідготовки
кадрів створити сприятливе середовище для формування і стійко�
го відтворення ефективних суб'єктів ринкових відносин в АПК
країни, її регіонах, підприємницьких структурах [5].

У своїй праці В. Андрійчук зазначає, що "… державне регулю�
вання — це система економічних, фінансових, юридично�право�
вих, організаційних і соціальних заходів, здійснюваних державою
з метою забезпечення ефективного і стабільного розвитку сільсько�
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господарського виробництва та повного забезпечення населення
якісним продовольством за прийнятними ринковими цінами" [1].

За М. Латиніним, державне регулювання аграрного секто�
ра — це вплив державних органів влади на діяльність суб'єктів
аграрного ринку, спрямований на створення умов для продо�
вольчої та економічної безпеки держави, сприяння ефективно�
му функціонуванню і сталому розвитку сільськогосподарських
формувань та підвищення суспільного благополуччя [6].

Урба С.І. пропонує розглядати сутність поняття "держав�
не регулювання аграрного сектора економіки", яке необхідно
розглядати як сукупність економічних, організаційно�правових
і соціальних заходів політики держави, спрямованих на ство�
рення ефективного та стабільно�зростаючого розвитку муль�
тифункціонального сільського господарства через механізм дер�
жавної підтримки для гарантування продовольчої безпеки краї�
ни та соціального відродження села [10].

Державне регулювання аграрного сектора в умовах рин�
кового господарства являє собою систему заходів законодав�
чого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійсню�
ються правовими державними установами та громадськими
організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючої
системи агропромислового виробництва до мінливих умов [7].

Державне регулювання — це система важелів і стимулів, за
допомогою яких держава бере участь у ринкових процесах на
правах суб'єкта ринкових відносин, забезпечуючи сталий роз�
виток агропромислового виробництва. Процес державного ре�
гулювання складається з комплексу заходів щодо забезпечен�
ня виконання законів, що вводяться державними органами для
заохочення або обмеження економічної діяльності. Держава,
впливаючи на економічні суб'єкти, заміщає тим самим коорди�
націю економіки за допомогою ринку координацією економіки
за допомогою держави.

Парамонов П.Ф. дає наступне визначення державного ре�
гулювання аграрного сектора — це системний вплив держави
на виробництво, зберігання, переробку та ринок сільськогос�
подарської продукції, сировини і продовольства, а також на
виробничо�технічне та матеріально�технічне забезпечення аг�
ропромислового виробництва, викликане об'єктивною необхі�
дністю підтримання економічної рівноваги, пропорцій та доходів
з метою досягнення найвищої економічної та соціальної ефек�
тивності функціонування АПК, продовольчої безпеки країни.
Також автор зазначає, що основною метою державного регу�
лювання агарного сектора є забезпечення стабільного та посту�
пального економічного і соціального розвитку галузі, функціо�
нування аграрного ринку в інтересах забезпечення продоволь�
чої безпеки країни, підтримки доходів аграрних товаровироб�
ників, досягнення гідного рівня життя сільського населення та
гармонійного розвитку сільських територій [9].

Гайдук В.І. вважає, що "у ринковій системі господарюван�
ня державне регулювання спрямоване на подолання періодич�
них аграрних криз, а також надання державної підтримки фер�
мерам в умовах гострої конкурентної боротьби з потужним
капіталом агробізнесу. Завдяки державному регулюванню
сільського господарства провідним капіталістичним країнам
вдалося зробити ривок у розвитку, стимулювати науково�тех�
нічний прогрес у галузі, створити необхідні стартові умови для
накопичення капіталу та структурної модернізації, а також
сприяти зміцненню соціальної сфери на селі" [2].

Погоджуємося з думкою О.Г. Шпикуляка, що розв'язання
проблем аграрного сектора неможливе без посилення ролі дер�
жави у цьому процесі, але це не повинні бути заходи адміністру�
вання, необхідно зосередити зусилля на розробці та впроваджен�
ня ринкових регуляторних заходів. Втручання державних інсти�
тутів у ринковий процес має здійснюватися з обов'язковим дот�
риманням конкурентних принципів економічної взаємодії [11].

У контексті удосконалення категоріального апарату пропо�
нується таке визначення державного регулювання аграрного сек�
тора — це система важелів, економічних інструментів та стимулів,
за допомогою яких держава впливає на розвиток аграрного сек�
тора економіки й ефективність діяльності його інституціональних
одиниць з метою забезпечення продовольчої безпеки країни.

Об'єктивна можливість державного регулювання аграрно�
го сектора з'являється з досягненням визначеного рівня еконо�
мічного розвитку, концентрації виробництва та капіталу. У су�
часних умовах державне регулювання є складовою частиною
процесу відтворення. Воно вирішує різноманітні задачі, наприк�
лад: стимулювання економічного зростання галузей аграрного
сектора, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних
зсувів у галузевій та регіональній структурі, підтримка експор�
ту. Конкретні напрями, форми, масштаби регулювання визна�
чаються характером та гостротою економічних і соціальних
проблем у тому чи іншому регіоні в конкретний період.

Концепції державного регулювання аграрного сектора еко�
номіки мають бути притаманні такі риси, як системність,
цілісність, визнання за державою функцій, які доповнюють дію
ринкового механізму та забезпечують умови діяльності для всіх
суб'єктів аграрного сектора. Нині загальновизнаним є той факт,
що економічна ефективність найбільшою мірою досягається в
умовах дії конкурентного ринкового механізму. Мета держави
в ринковій економіці — не коригувати ринковий механізм, а
створювати умови для його ефективного функціонування: кон�
куренція повинна забезпечуватися скрізь, де можливо, регулю�
ючий вплив держави — скрізь, де необхідно.

Важливим методологічним аспектом державного регулюван�
ня аграрного сектора економіки є також співвідношення між по�
ставленою метою і досягнутим результатом, суть якого полягає в
тому, що між ними ніколи не буває абсолютної тотожності. Неуз�
годженість мети і результату є фундаментальною характеристикою
державного регулювання, що зумовлює його безперервний харак�
тер, оскільки кожний досягнутий результат неминуче ставить нові
цілі, які потребують реалізації в умовах, що змінилися [3].

ВИСНОВКИ
Загальна цільова спрямованість державного регулювання

аграрного сектора економіки визначається сьогодні таким чином:
— стабілізація аграрного виробництва, формування орган�

ізаційних, економічних та правових умов для ведення ефектив�
ного конкурентоспроможного сільського господарства;

— забезпечення соціального відродження українського
села та підвищення якості життя населення, що проживає в
сільських територіях;

— формування розвиненого національного аграрного рин�
ку та його продуктових сегментів для забезпечення фізичної та
економічної доступності продукції сільського господарства та
продовольства для населення та інших споживачів;

— відновлення та підтримка логістичної рівноваги природ�
ного середовища, яке включене в технологічні процеси аграр�
ного виробництва.

Виходячи із зазначеного, на наш погляд, під державним
регулюванням аграрного сектора слід розуміти систему важелів,
економічних інструментів та стимулів, за допомогою яких дер�
жава впливає на розвиток аграрного сектора економіки й ефек�
тивність діяльності його інституціональних одиниць з метою
забезпечення продовольчої безпеки країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний потенціал є інтегрованою та повною ха�

рактеристикою розвитку підприємства, бо саме він є осно�
вою прийняття стратегічних рішень, визначає напрями роз�
витку підприємства залежно від ринкових умов, обумовлює
формування конкретної програми дій на перспективу, є ба�
зовим критерієм управління сучасним підприємством. І
тому, управління підприємством, формування ефективних,
адаптованих до сучасних умов розвитку виробничих відно�
син механізмів управління, передбачає розробку та впро�
вадження інтегрованої системи, основою якої виступає си�
стема оцінки потенціалу та процесів його змінення.

Оціночна система економічного потенціалу підприєм�
ства базується на спостереженнях, аналізі та оцінці потен�
ціалу, служить цілям функціонування та розвитку підприє�
мства, є інструментом обробки інформації, засобом обгрун�
тування стратегічних рішень та визначається потребами
управління. Оцінка потенціалу є актуальною та необхідною
на всіх стадіях підготовки та прийняття рішення, особливо
на етапах формулювання мети, розробки рішення, відбору
кращого з варіантів стратегії, обговоренні результатів реа�
лізації рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання дослідження сутності категорії "економічний

потенціал", проблеми його формування, оцінки та управлі�
ння розглядаються у працях вітчизняних вчених, таких як
О.Ф. Балацький, Б.Є. Бачевський, В.Г. Бикова, Л.С. Голов�
кова, Т.В. Калінеску, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, Б.М.
Мізюк, О.І. Олексюк, М.В. Чорна, О.С. Федонін та ін. Дос�
лідженню структури потенціалу приділяють увагу і найпов�
ніше висвітлюють його в своїх роботах науковці О.В. Ареф�
'єва, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, М.В. Чорна, О.С. Фе�
донін та ін.

Аналіз літератури свідчить про постійне зацікавлення
вчених�економістів цією категорією, розгляд сутності та
структури, а також проблем оцінки та управління. При цьо�
му виявляються відмінності та досі немає єдиного підходу в
трактуванні, структуруванні, визначенні механізму форму�
вання та оцінювання економічного потенціалу. Це зумов�
лює необхідність та актуальність подальших досліжень у
цьому напрямі.

УДК 332.133.6
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THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

Окреслено роль економічного потенціалу в контексті стратегічного розвитку сучасних підприємств.

Представлено деякі теоретичні аспекти оцінки економічного потенціалу за основними категоріями наF

явності та реалізації. Доповнено методологічні засади оцінки наявності потенціалу основними принциF

пами, заснованими на уявленнях власника; зумовлених дією ринкового середовища; пов'язаних з експF

луатацією власності та принципами найліпшого і найефективнішого використання потенціалу.

Outlines the importance of economic potential in the context of the strategic development of modern

enterprises. The theoretical aspects of assessing the economic potential of the main categories of presence and

sales. Supplemented methodological grounds evaluate the presence of economic potential of the company basic

principles based on the concept of the owner; caused by the action of the market environment, associated with

the operation of the property and the principles of the best and most efficient use of capacity.
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Key words: enterprise, economic potential, availability and implementation capacity, evaluation system, elements
of the valuation, principles and methods.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі окресленої проблематики пропонуємо

здійснити дослідження категорії "економічний потенціал"
в умовах динамічного розвитку сьогодення; дослідити тео�
ретичні аспекти оцінки економічного потенціалу, здійсни�
ти виокремлення елементів на основні складові: оцінку на�
явності та оцінку реалізації потенціалу; доповнити методо�
логічні засади оцінки наявності економічного потенціалу
визначеними принципами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема вимірювання величини потенціалу підприємства

є важливою як в теоретичному, так і практичному плані. Знан�
ня потенціалу підприємства дозволяє визначити сумарний по�
тенціал галузі та економіки в цілому, створює основу для роз�
робки, вибору та обгрунтування довгострокових цілей їх роз�
витку. Співвідношення величини потенціалу з кінцевими ре�
зультатами функціонування підприємства дозволяє отрима�
ти комплексне уявлення про ефективність його функціонуван�
ня, тобто ступінь реалізації потенціалу. Оцінка потенціалу
підприємства та окремих його елементів надає можливість
ліквідувати протиріччя за умов різноприскореного та різнос�
прямованого руху його складових, певною мірою управляти
характеристиками потенціалу. Таким чином оціночна систе�
ма потенціалу за сутністю є вимірювальною системою управ�
ління цим потенціалом і розвитком підприємства [3].

Відомо, що процес оцінки здійснюється за такими основ�
ними елементами: об'єкт оцінки, суб'єкт оцінки, критерій,
показник (система), одиниці (шкала) вимірювання, оцінка.
Основні елементи перебувають між собою у відповідному
зв'язку і відповідних відношеннях, так надамо зміст елементів
оцінки потенціалу за наведеними напрямами (табл. 1).

Теоретичною базою процесу оцінки є набір оціночних
принципів. Принципи оцінки являють собою основні пра�
вила, які є основою методичних підходів, відображають чин�
ники та закономірності формування потенціалу, регулюють
процедурну сторону методології та методики, тобто прин�
ципи спрямовують процес оцінки, який здійснюється з ви�
користанням певних методів.

Пропонуємо зупинитися на методологічних засадах
оцінки наявності потенціалу тому, що: по�перше, цей вид оц�
інки, на наш погляд, повинен передувати оцінці реалізації
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потенціалу; по�друге, показники вартості, отримані при
оцінці наявності, можуть використовуватись при дослід�
женні рівня використання потенціалу та перспектив його
розвитку. Основою методології оцінки наявності економі�
чного потенціалу є базові та специфічні принципи, які вра�
ховують вимоги саме до оцінки за цим напрямом.

У Міжнародних і Національних стандартах оцінки,
спеціальній літературі з оціночної діяльності виділяють такі
групи взаємозалежних принципів оцінки: принципи, які зас�
новані на уявленнях власників; принципи, які пов'язані з ек�
сплуатацією власності; принципи, які зумовлені дією рин�
кового середовища; принципи найліпшого і найефективні�
шого використання [5; 6].

Охарактеризуємо першу групу принципів, до складу яких
усі дослідники включають принципи корисності, заміщення
та очікування. Відтак, принцип корисності базується на твер�
дженні, що будь�яке підприємство має вартість, якщо воно
корисне потенційному власникові для реалізації певної еко�
номічної функції протягом певного періоду. Чим більшою є
корисність, тим вищою є величина оцінної вартості. З точки
зору будь�якого користувача оцінна вартість підприємства
не повинна бути вищою за мінімальну ціну аналогічного
підприємства з такою ж корисністю, а також, якщо інвестор

аналізує потік доходу, то максимальна
ціна визначається шляхом вивчення
інших потоків доходів з аналогічним
рівнем ризику та якості.

Таким чином, можна виділити ще
один методологічний принцип оцінки —
це принцип заміщення, який передба�
чає, що максимальна ринкова вартість
підприємства визначається найменшою
вартістю іншого підприємства з еквіва�
лентною корисністю. З принципу ко�
рисності витікає ще один принцип оці�
нки — принцип очікування. Корисність
будь�якого бізнесу, підприємства виз�
начається тим, як сьогодні оцінюються
прогнозовані майбутні доходи. Тому
принцип очікування полягає у визна�
ченні поточної вартості доходу, який
може бути отриманий у майбутньому
від володіння власністю.

Друга група принципів оцінки зу�
мовлена експлуатацією власності та
пов'язана з уявленнями виробників.
Найчастіше дослідники виділяють такі
принципи, як: фактори виробництва,

залишкова продуктивність, внесок та збалансованість (про�
порційність). Принципи, пов'язані з експлуатацією власності,
не обмежуються переліченими. Деякі дослідники [2; 3] про�
понують при оцінці наявності потенціалу орієнтуватись ще й
на такі принципи, як: граничної продуктивності (віддачі), оп�
тимального розміру, поділу і поєднання прав власності. Прин�
цип зміни вартості передбачає під час оцінювання потенціа�
лу підприємства та його складових урахування можливих
змін їх функціонування внаслідок трансформації економіч�
них, соціальних і юридичних умов, а також впливу регіональ�
них і локальних факторів. Принцип найліпшого та найефек�
тивнішого використання є головним синтезуючим принципом
оцінки наявності потенціалу підприємства. Як системоутво�
рюючий елемент він інтегрує загальний вплив усіх раніше на�
званих принципів і означає, що з можливих варіантів вико�
ристання потенціалу буде обрано той, за яким найповніше
реалізуються функціональні можливості усіх складових по�
тенціалу і забезпечується їх максимальна результативність.
Під час оцінки повинні бути задіяними всі принципи, але
ступінь їх значущості може різнитись залежно від конкрет�
ної ситуації в процесі оцінювання. Зазначені принципи є ос�
новою методичних підходів до оцінки потенціалу, які явля�
ють собою загальні способи визначення вартості відповідно

до правил оцінки (рис. 1).
Реалізуються методичні підходи через

застосування конкретних методів.
Існують різні класифікації численних

методів і способів оцінки вартості підприє�
мства та його майнового потенціалу [4].

Класифікацію методів оцінки можна
здійснити відповідно до різних ознак залеж�
но від типів зв'язків ресурсів, процесів та от�
риманих результатів.

Якщо оцінка проводиться з позицій
ефективності понесення витрат на створен�
ня об'єкту, то очевидно, що його вартість
оцінюється постфактум. Коли враховуєть�
ся тільки теперішня ситуація, що склалась
на ринку, то можна говорити про поточну
оцінку вартості об'єктів.

У тому випадку, коли визначають май�
бутню корисність від господарського вико�
ристання об'єкта, тобто обчислюють розмір
чистого потоку капіталу, який отримає інве�
стор�власник від його експлуатації, то оче�
видно, що можлива вартість об'єкта розра�
ховується аналітиком апріорно.

Відповідно до цього методологія оціноч�
ної діяльності поєднує три загальновизна�
них підходи, кожен з яких характеризуєть�
ся власними методами та прийомами:

— доходний підхід;
— порівняльний (ринковий) підхід;
— підхід з погляду акумуляції активів

— майновий (для підприємства як цілісного
майнового комплексу) або витратний (якщо
йдеться про оцінку окремих активів).

Таблиця 1. Основні елементи оцінки наявності та реалізації потенціалу

Елементи 
оцінки 

Напрямок оцінки 
наявність потенціалу реалізація потенціалу 

Об’єкт  - Підприємство або бізнес у  цілому; 
- Частина активів; 
- Капітал; 
- Цінні папери 

Економічний потенціал та його 
складові як сукупність 
можливостей щодо поточного 
функціонування та розвитку 

Критерії  Вартість підприємства, що найбільшою 
мірою відповідає його цінності 

- Величина знову утвореної 
вартості; 
- Зростання ефективності 

Одиниці 
вимірювання 

Вартісні або відносні (їх застосування 
носить дискусійний характер) 

Натуральні, вартісні, відносні 

Показники  Показники вартості Система показників або 
інтегральний показник 

Цілі  - Використання підприємства для бізнесу; 
- Купівля-продаж підприємства (його 
активів або акцій); 
- Реорганізація, ліквідація підприємства 
(його активів); 
- Капітальний ремонт, модернізація; 
- Фінансування бізнесу; 
- Оподаткування; 
- Страхування; застава 

Визначення рівня потенціалу 
стосовно ефективності його 
використання та відносно цілей 
розвитку підприємства 

Рис. 1. Взаємозв'язок принципів оцінки наявності потенціалу
підприємства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципи, засновані на уявленнях власника: 
- корисність;  
- заміщення; 
- очікування 

Принцип 
найліпшого та найефективнішого 

використання 

Принципи, зумовлені дією 
ринкового середовища: 

- попит і пропозиція; 
- відповідність; 
- конкуренція; 
- зміна вартості; 
- залежність 

Принципи, пов’язані з 
експлуатацією власності: 

- фактори виробництва; 
- залишкова  продуктивність; 
- внесок; 
- збалансованість; 
- поділ і поєднання прав 
власності 
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Використання того чи іншого
підходу залежить від специфіки бізне�
су та цілей його оцінки.

Під час обгрунтування вибору не�
обхідних методичних підходів для про�
ведення оцінки потенціалу необхідно
враховувати переваги та недоліки кож�
ного з них (табл. 2).

Науковці пропонують достатню
кількість різноманітних методів в ме�
жах кожного підходу, але основними
з них є такі:

— в рамках доходного підходу ви�
користовують метод капіталізації та
метод дисконтованих грошових по�
токів;

— витратний підхід передбачає за�
стосування методів чистих активів та
ліквідаційної вартості;

— при порівняльному підході —
методи ринку капіталу, угод та галу�
зевих коефіцієнтів.

Можливість, і навіть у багатьох ви�
падках необхідність (для отримання до�
стовірнішого результату), застосувати в
конкретній інвестиційній ситуації різні
методи оцінки приводить до ідеї "зважу�
вання" оцінок, які визначені
цими методами, та підсумову�
вання таких "зважених" оці�
нок. При цьому вагові коефі�
цієнти значущості оцінок за
різними методами розуміють
як коефіцієнти довіри до
відповідного методу [6].

Типологія принципів,
методичних підходів та ме�
тодів оцінки наявності по�
тенціалу підприємства пода�
на на рисунку 2.

Для отримання найбільш
точної оцінки на попередніх
етапах оцінюється наявність
потенціалу із застосуванням
всіх доцільних підходів і ме�
тодів. Результатом викорис�
тання різних підходів до оці�
нки одного й того ж об'єкту є отримання різних значень вар�
тості. З метою обгрунтування остаточного висновку резуль�
тати оцінки із застосуванням різних методичних підходів
зіставляються шляхом аналізу впливу принципів.

Узагальнення як вітчизняних, так і закордонних наукових
досліджень дало змогу виявити методологічні засади оцінки
реалізації потенціалу. Серед них варто виділити: принципи
оцінки реалізації економічного потенціалу підприємства: сис�
темності, оптимальності, узгодженості, комплексності, варі�
антності, адекватності, ефективності процесу оцінки; мето�
дичні підходи прямої та непрямої оцінки; методи оцінки реа�
лізації економічного потенціалу підприємства: експертний,
бальний, рейтинговий, порівняльний аналіз аналогій, еконо�
міко�статистичні, математичного програмування.

Здійснення їх детального аналізу буде предметом на�
ших подальших досліджень.

ВИСНОВКИ
Процес функціонування підприємства та управління

ним нерозривно пов'язаний із формуванням і використан�
ням його економічного потенціалу, що являє собою мож�
ливості системи ресурсів і компетенцій підприємства, які ви�
користовуються для розвитку господарюючого суб'єкта.

На основі проведених досліджень було виявлено, що
оцінка економічного потенціалу є неоднозначним, комплек�
сним поняттям як з теоретичної точки зору, бо стосується
вимірювання такої багатоаспектної категорії як "економіч�
ний потенціал", так і з практичної, тому що передбачає
здійснення відповідних процесів за різними цілями та на�
прямами. У зв'язку з цим пропонується оцінювати еконо�
мічний потенціал за такими напрямами, як: оцінка наявності
потенціалу та оцінка реалізації потенціалу.

Спираючись на проведене дослідження, запропонова�
но механізм оцінки наявності потенціалу підприємства,
відповідно до якого процес оцінки здійснюється за такими

основними елементами: об'єкт оцінки, суб'єкт оцінки, кри�
терій, показник (система), одиниці (шкала) вимірювання,
оцінка. Окреслені основні принципи оцінки наявності по�
тенціалу підприємства, визначені переваги та недоліки
підходів до оцінки та представлено методологічні засади
наявності економічного потенціалу підприємства.
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Підхід Переваги Недоліки 
Дохідний  -  враховує ринкову ситуацію для певного 

об’єкту (за допомогою ставки дисконту чи 
коефіцієнту капіталізації); 
-  дозволяє оцінити майбутню дохідність 
потенціалу; 
-  враховує економічне застосування 

-  ймовірнісний характер 
результатів;  
- трудомісткість 
прогнозування; 
-  оцінка ризиків достатньо 
суб’єктивна  

Порівняльний 
(ринковий) 

- враховує не тільки внутрішні особливості 
об’єкту, а й ринкову ситуацію в цілому; 
- відображає реальне співвідношення попиту 
та пропозиції; 
- достовірна фактична інформація підвищує 
точність розрахунків та відображення 
специфіки об’єкту оцінки, урахувавши 
фактично досягнуті фінансово-економічні 
результати 

- ігнорування перспектив 
розвитку підприємств у 
майбутньому; 
- трудомісткість збирання 
великого масиву інформації;  
- необхідність виконання 
складних коригувань; 
- неможливість оцінки 
унікальних чи специфічних 
об’єктів за браком аналогів для 
порівняння 

Витратний 
(майновий) 

- можливість достатньо точно оцінити 
витрати на створення об’єкту; 
- можливість поелементної оцінки складових 
потенціалу; 
- єдино можливий для деяких підприємств 

- обмежене використання 
ринкової інформації в оцінці; 
- не враховує ефективність 
використання активів; 
- не враховує вартість деяких 
нематеріальних активів 

Таблиця 2. Переваги та недоліки підходів до оцінки наявності потенціалу

Принципи оцінки наявності економічного потенціалу підприємства 
Принципи, засновані на уявленнях 

власника 
Принципи, зумовлені дією 
ринкового середовища 

Принципи, пов’язані з 
експлуатацією власності 

- корисність; 
- заміщення; 
- очікування 

 

- попит і пропозиція; 
- відповідність; 
- конкуренція; 

- зміна вартості; 
- залежність 

- фактори виробництва; 
- залишкова продуктивність; 

- внесок; 
- збалансованість; 

- віддача; 
- оптимальний розмір; 

- поділ і поєднання прав власності
Принцип найліпшого та найефективнішого використання 

Методичні підходи 
доходний порівняльний витратний (майновий) 

Методи оцінки наявності економічного потенціалу підприємства 
Капіталізації 

Дисконтованих потоків 
Ринку капіталу 

Галузевих коефіцієнтів 
Чистих активів 

Ліквідаційної вартості 
Рис. 2. Методологічні засади оцінки наявності економічного потенціалу підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Обязательным условием эффективной финансово�хо�

зяйственной деятельности является ее адаптивность в ры�
ночных условиях хозяйствования. Такое свойство харак�
теризует оптимальное взаимодействие с внешней и внут�
ренней средой хозяйствующего субъекта, в нашей ситуа�
ции предприятий рыбной отрасли АР Крым. Внешняя и
внутренняя среда определяют и задают основные направ�
ления политики управления финансово�хозяйственной де�
ятельностью предприятий. Поэтому очень важно опреде�
лить показатели, индикаторы, обуславливающие как воз�
действие внешней и внутренней среды на финансово�хо�
зяйственную деятельность, так и степень взаимодействия
субъекта, в нашем понимании адаптивность. Такое усло�
вие определяет необходимость обоснования центра управ�
ления, взаимодействия, взаимообусловленности с внешней
и внутренней средой хозяйствующего субъекта.

Способность проведения исследования финансово�хо�
зяйственной деятельности с позиции финансового про�
странства представляет возможность оценить степень
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Предприятия рыбного хозяйства АР Крым в значительной степени подвержены рисковым операциF

ям, которые можно локализовать расчетным значениям вариативных и корректирующих модулей. ФиF
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Crimea structural system using variation and adjustment module will contribute to both security risk operations,

and find means of immobilization of business.
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адаптивности финансово�хозяйственной деятельности как
гибкой и адекватной системы управления. Система управ�
ления финансово�хозяйственной деятельностью нацеле�
на на экономический эффект и должна быть обусловлена
модулями: вариативной оптимизации и эффективной кор�
ректировки.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Вопросами оптимизации финансово�хозяйственной

деятельности предприятий национальной экономики за�
нимались такие ученые, как: Войтоловский Г.К. [1], Тищен�
ко Л.Д. [2], Шор Н.З. [6]. Однако вопросам комплексной
оптимизации эффективности управления финансово�хо�
зяйственной деятельности рыбного хозяйства АР Крыма
в современной экономической литературе должного вни�
мания не уделялось.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является определение системы показа�

телей для оптимизации эффективности управления фи�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23www.economy.in.ua

нансово�хозяйственной деятельностью рыбной отраслью
АР Крыма на современном этапе с учетом современных ус�
ловий хозяйствования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Модель оптимизации эффективности управления фи�

нансово�хозяйственной деятельностью рыбной отрасли
построена на принципах формирования финансовой ар�
хитектуры в соответствии со степенью иерархии представ�
ленных уровней управления. Сопряженные эффекты цен�
тров финансовой ответственности, такие как ликвидность,
рентабельность, финансовая устойчивость, определяют
взаимодействие и взаимообусловленность данной модели
ее синергетический эффект, корректирующий модуль за�
дает степень адаптации с учетом зональности и отрасле�
вого функционирования рыбной отрасли.

Таким образом, мы будем строить модель оптимиза�
ции с учетом перечисленных инструментов и индикаторов
системы, учитывая центры финансовой ответственности.

Данная модель функционирует в финансовом про�
странстве, которое мы сформировали по ее способности
к интегрированности и отзывчивости на внешние и внут�
ренние воздействия.

В
АРМ

 = Э
СУЛ

*Э
СУФУ

*Э
СУР

(1),
где Э

СУЛ
 — сопряженный эффект управления ликвид�

ностью предприятия;
Э

СУФУ
 — сопряженный эффект управления финансо�

вой устойчивостью предприятия;
Э

СУР
 — сопряженный эффект управления рентабель�

ностью предприятия.
Рассмотрим каждый сопряженный эффект как сово�

купность показателей.
Произведя математические преобразования, мы мо�

жем получить следующий вид сопряженного эффекта уп�
равления ликвидностью предприятия:

(2),
 где СК — собственный капитал;
 А — активы;
 ВР — выручка от реализации;
 ЧП — чистая прибыль.
Тогда соответственно сопряженный эффект управле�

ния финансовой устойчивостью предприятия будет полу�
чен следующим образом:

(3).

А сопряженный экономический эффект управления
рентабельности будет иметь вид:

(4).

Представленные экономические эффекты в сопряжен�
ном виде и будут являться основными индикаторами —
центрами управления исследуемых подсистем ликвидно�
сти, финансовой устойчивости, рентабельности.

Значение вариативного модуля управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью обуславливает область
взаимодействия сопряженных эффектов управления лик�
видностью, финансовой устойчивостью, рентабельнос�
тью.

Модель учитывает оптимистический эффект управле�
ния финансово�хозяйственной деятельностью, так как она
призвана обеспечить такое развитие хозяйственной дея�
тельности, которое находилось бы на уровне финансовой
стабильности. Поскольку решается основная дилемма:
либо результативность управления — сопряженный эф�
фект рентабельности, либо развитие материально�техни�
ческой базы — это сопряженный эффект ликвидности. Так
или иначе совокупное взаимодействие сопряженных эф�
фектов стабилизирует финансово�хозяйственную дея�
тельность, создает эффект безрисковой деятельности. И
этот процесс зависит от управления следующими факто�
рами: собственным капиталом, заемным капиталом, валю�
той баланса, наличием денежных средств на текущем сче�
те, краткосрочными финансовыми вложениями, дебитор�
ской задолженностью и запасами, затратами по производ�
ству продукции, прибыли от реализации, административ�
ными затратами.

В нашей ситуации при использовании модели оптими�
зации эффективности управления финансово�хозяйствен�
ной деятельностью собственный капитал рассматривает�
ся с позиции управления отдачей инвестиций за счет ис�
пользования прибыли. С развитием рыночных отношений
состав собственного капитала видоизменен и трансфор�
мирован, что и определяет его детерминированность раз�
вития.

Заемный капитал стабилизирует хозяйственную дея�
тельность, являясь регулятором безрисковой деятельно�
сти, что и определяет наличие денежных средств на теку�
щем счете. Наряду с заемным капиталом предприятию не�
обходимы краткосрочные финансовые вложения, которые
в используемой нами модели также задают область стра�
хования безрисковой деятельности.

Оптимальность запасов и дебиторской задолженно�
сти также является приоритетным условием искомой
модели, так как они четко координируют процесс про�
должительности нахождения капитала в готовой про�
дукции. Причем резкое увеличение дебиторской задол�
женности и ее доли в оборотных активах может свиде�
тельствовать о неосмотрительной кредитной политике,
либо об увеличении объема продаж, либо о неплатежес�
пособности. В нашем случае сокращение дебиторской
задолженности будет оцениваться положительно, если
это происходит за счет сокращения периода ее погаше�
ния. Если же дебиторская задолженность уменьшается
в связи с уменьшением отгрузки, то это свидетельству�
ет о снижении денежной активности отрасли. Процесс
управления затратами по производству продукции и
прибыли является результативным признаком хозяй�
ственной деятельности.

Все перечисленные инструменты управления финан�
сово�хозяйственной деятельностью в совокупности стаби�
лизируют детерминированность деятельности при исполь�
зовании корректирующего модуля управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью. Тогда представленная
модель примет следующий вид:

В
АРМУ

 = [Э
СУЛ

*Э
СУФУ

*Э
СУР

]*К
МУ

(5).
Использование корректирующего модуля призвано

оценить детерминированность осуществления финансо�
во�хозяйственной деятельности на основе ритмичнос�
ти. Ритмичная работа является основным условием сво�
евременного выпуска и реализации продукции. Нерит�
мичность ухудшает все экономические показатели: уве�
личивается объем незавершенного производства и рас�
тут сверхплановые остатки готовой продукции на скла�
дах и, как следствие, замедляется оборачиваемость ка�
питала, не выполняются поставки по договорам, несво�
евременно поступает выручка. Сглаживание асиммет�
ричности поступления средств необходимо осуществ�
лять для достижения сбалансированного финансового
обеспечения.

Корректирующий модуль управления имеет широкий
спектр деятельности и является основным индикатором по
управлению финансово�хозяйственной деятельностью.

При исследовании вариативного модуля следует об�
ратить внимание на период нахождения заданных эффек�
тов в системе финансово�хозяйственной деятельности, т.е.
определить его период оборачиваемости, другими слова�
ми, оценить его мобильность и отдачу.

На основании проведенных исследований и проведен�
ных математических преобразований вариативный модуль
представляет собой:

ВМУ = МУК
А
В

×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ (6).

Таким образом, вариативный модуль представляет со�
бой оборачиваемость активов.

Период оборачиваемости может быть задан как:

ПОБ ВМУ = 
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

А
В

365
(7).

Значение периода оборачиваемости целесообразно
рассматривать при соотношении финансового и операци�
онного циклов. Необходимость такого соотношения обус�
ловлена возможностью управления оборотными актива�
ми для поддержания минимально необходимой суммы де�
нежных средств для текущей финансово�хозяйственной
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деятельности. Сумма таких денеж�
ных средств представляет собой
страховой запас, предназначенный
для покрытия кратковременной не�
стабильности денежных потоков.
Она должна быть такой, чтобы ее
хватало для производства всех пер�
воочередных платежей. Поскольку
денежные средства, находясь в на�
личном использовании, не принося�
щие дохода, а их эквиваленты —
краткосрочные финансовые вложе�
ния с низкой доходностью, их нуж�
но иметь в наличии на уровне безо�
пасного минимума.

Как дефицит, так и избыток де�
нежных ресурсов отрицательно вли�
яет на финансово�хозяйственную
деятельность. При избыточном денежном потоке проис�
ходит потеря реальной стоимости временно свободных де�
нежных средств в результате инфляции: теряется часть по�
тенциального дохода от недоиспользования денежных
средств в операционной или инвестиционной деятельнос�
ти, замедляется оборачиваемость капитала в результате
простоя денежных средств.

Наличие избыточного денежного потока на протяже�
нии длительного времени может быть результатом непра�
вильного использования оборотного капитала.

Дефицит денежных средств приводит к росту просро�
ченной задолженности по кредитам банку, поставщикам,
персоналу по оплате труда, в результате чего увеличива�
ется продолжительность финансового цикла и снижается
рентабельность капитала.

Уменьшить дефицит денежного потока можно за счет
мероприятий, способствующих ускорению поступления
денежных средств и замедлению их выплат.

Ускорить поступление денежных средств можно пу�
тем перехода на полную или частичную предоплату про�
дукции, сокращения сроков предоставления им товарно�
го кредита, увеличения ценовых скидок при продажах за
наличный расчет, применения мер для ускорения погаше�
ния просроченной дебиторской задолженности, привле�
чения кредитов банков и т.д., замедление выплаты денеж�
ных средств достигается за счет приобретения долгосроч�
ных активов на условиях лизинга, переоформления крат�
косрочных кредитов в долгосрочные, увеличения сроков
предоставления предприятию товарного кредита по дого�
воренности с поставщиками.

Вышеперечисленные особенности использования обо�
ротных активов учитываются в представленной нами мо�
дели и являются производными индикаторов управления
финансовым пространством рыбной отрасли АР Крыма.

Уменьшение данного показателя будет формировать
положительную тенденцию развития и осуществления фи�
нансово�хозяйственной деятельности предприятий рыб�
ной отрасли АР Крыма.

Отсутствие просроченных платежей свидетельствует
об организации более планомерного поступления и рас�
ходования денежных средств, т.е. о лучшей сбалансиро�
ванности денежных потоков.

Представленная нами модель оптимизации эффекта
управления финансово�хозяйственной деятельностью
рыбной отрасли предоставляет возможность настроить
логически последовательный процесс стадии оборота ка�
питала (рис. 1).

На I стадии — приобретаются необходимые основ�
ные средства, производственные запасы. Эта область со�
пряженного эффекта управления ликвидностью отрас�
ли, на второй — часть средств в форме запасов поступа�
ет в производство, часть используется на оплату труда
работников, выплату налогов, платежей по социальному
страхованию и других расходов. Заканчивается она вы�
пуском готовой продукции. Эта область функциониро�
вания сопряженного эффекта финансовой устойчивос�
тью.

На третьей стадии готовая продукция реализуется,
происходит поступление денежных средств. Следователь�
но, чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше
будет получено прибыли за определенный отрезок време�
ни. Задержка средств на любой стадии ведет к замедле�
нию оборачиваемости капитала, требует дополнительно�

го вложения средств и может вызвать значительное ухуд�
шение состояния финансово�хозяйственной деятельнос�
ти.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Достигнутый в результате ускорения эффект, в пер�

вую очередь, заключается в увеличении выпуска продук�
ции без дополнительного привлечения финансовых ресур�
сов. Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости ка�
питала происходит увеличение суммы прибыли. Если про�
изводство и реализация являются убыточными, то уско�
рение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финан�
совых результатов и сокращению капитала.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
нужно стремиться не только к ускорению движения капи�
тала на всех стадиях кругооборота, но и к его максималь�
ной отдаче, которая выражается в увеличении прибыли.

Повышение доходности капитала достигается рацио�
нальным и экономным использованием всех ресурсов, не�
допущением их перерасхода, потерь на всех стадиях кру�
гооборота. Логическое завершение кругооборота рента�
бельностью — в нашей ситуации трансформирован в рас�
чет рентабельности активов. Соответственно и выручка
при определении оборачиваемости всех активов должна
включать в себя не только сумму от реализации продук�
ции, но и выручку от реализации имущества, ценных бу�
маг.

В данной ситуации целесообразно установить тенден�
цию развития рентабельности. Поскольку оборачивае�
мость капитала тесно связана с его рентабельностью и слу�
жит одним из важнейших показателей, характеризующих
интенсивность использования средств и его деловую ак�
тивность.

Скорость оборота капитала в рыбной отрасли зависит
от продолжительности производственного цикла и про�
цесса обращения. Время производства обусловлено тех�
нологическим процессом, организацией производства.

Ускорить оборачиваемость капитала можно путем ин�
тенсификации производства более полного использования
трудовых и материальных ресурсов и прочего.

Экономический эффект в результате ускорения обо�
рачиваемости капитала выражается в относительном выс�
вобождении средств из оборота, а также в увеличении сум�
мы выручки и сумма прибыли.
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Рис. 1. Характеристика стадий кругооборота капитала предприятий рыбной
отрасли АР Крыма
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На думку переважної більшості вчених�економістів,

які досліджують проблеми регіонів, одним із ключових
факторів, які стримують подальший розвиток торгівель�
ної галузі в Україні, є відсутність адекватного ринковій
ситуацій та стану економічного розвитку держави рег�
ламентуючого законодавства.

Так, за роки незалежності державними органами
влади було розроблено понад 150 нормативних актів, які
регулюють торговельну діяльність. Сьогодні законодав�
ча база, яка визначає стосунки, пов'язані з торгівлею,
досить різноманітна і, на жаль, неузгоджена, що регу�
лярно призводить до виникнення правових колізій, роз�
в'язання яких відбувається переважно в ручному ре�
жимі, що не тільки гальмує розвиток галузі, а й ство�
рює підгрунтя для процвітання корупції.

На даний момент залишаються неврегульованими
проблеми щодо взаємодії різних гілок влади у процесі
реалізації державної політики у сфері торгівельної
діяльності. Торгівельні заклади у населених пунктах
розміщуються безсистемно та спорадично, закриття
діючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбу�
вається стихійно під впливом лише законів ринку.

Значно зменшилась кількість об'єктів роздрібної
торговельної мережі в сільській місцевості, особливо у
віддалених та малодоступних районах.

Загрозливих масштабів набирають проблеми, пов'я�
зані з функціонуванням роздрібних ринків, на яких ре�
алізується здебільшого контрабанда, низькоякісна про�
дукція та фальсифікат. Ігнорування питань щодо
здійснення торговельної діяльності на ринках призвела
до дестабілізації продовольчої та цінової ситуації, уне�
можливила контроль за якістю товарів [1].

У даному контексті актуальним завданням є впро�
вадження цілісної багаторівневої ефективної системи
правового регулювання торгівлі, особливо у сфері дер�
жавної регламентації умов функціонування цього виду
економічної діяльності [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання розвитку роздрібної торгівельної галузі та

механізми врегулюванням їх досліджували такі вчені�
економісти, як: М.О. Дикаленко, В.В. Апопій, А.А. Ма�
заракі, Ю.Ф. Родінов, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова,
В.О. Соболєв, Я.М. Антоню. Проте сьогодні у світлі об�
говорення проекту Закону "Про внутрішньо торгівлю",
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на нашу думку, слід звернути увагу законотворців на
невирішені проблеми, які на даний момент існують в
одній із ключових галузей економіки — роздрібній
торгівлі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Актуалізувати потреби зацікавлених сторін роздрі�

бного ринку та висвітлити проблеми, які сьогодні існу�
ють у даному секторі економіки із ціллю врегулювання
їх у "Законі про внутрішньо торгівлю".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На нашу думку, регламентування галузі повинно
максимально задовольнити потреби усіх учасників рин�
ку (рис. 1), узгодити їх та виключити елементи "дискри�
мінації", зокрема:

— споживачі повинні отримати торгові заклади
різних форматів, які розміщуються на доступній від�
стані, наповнені широким асортиментом якісних то�
варів, за адекватними їх матеріальному становищу ціна�
ми та обслуговуванням на рівні світових стандартів;

— торгові організації повинні отримати можливість
прибуткового функціонування та розвитку за цивілізо�
ваними правилами в умовах добросовісної конкуренції
при мінімальному втручанні органів державної влади та
місцевого самоуправління;

— представники малого та середнього бізнесу, які
на даний момент працюють у галузі роздрібної торгівлі
та розвивають невеликі формати торгових закладів,
повинні отримати допомогу, щоб стати повноцінними
учасниками ринку;

— постачальники повинні мати змогу продавати свої
товари у роздрібну торгівельну мережу на зрозумілих
та справедливих умовах, зберігаючи рентабельність, що
забезпечить можливість подальшого їх розвитку та ви�
ведення на ринок нових інноваційних продуктів;

— органи центральної влади та місцевого самовря�
дування повинні ефективно виконувати свою місію,
наповнюючи бюджети різних рівнів, та забезпечува�
ти соціально�економічний розвиток держави та регі�
онів;

— контролюючі органи повинні оперувати конкрет�
ними та прозорими законодавчими актами, які унемож�
ливлять правові колізії, знизять соціальну напругу та
запобігатимуть виникненню корупції.
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Для реалізації такого підходу, на нашу думку, спо�
чатку слід систематизувати проблеми, які існують сьо�
годні у галузі роздрібної торгівлі.

Зокрема, можна виділити декілька ключових груп
таких питань, які є нагальними та потребують невідклад�
ного врегулювання.

Економічні:
— загроза монополізації галузі та зниження рівня

конкуренції;
— підтримка регіональних роздрібних операторів;
— підтримка регіональних виробників;
— підтримка малого та середнього бізнесу, який

функціонує у даному секторі економіки;
— забезпечення балансу економічних інтересів гос�

подарюючих суб'єктів при укладенні і виконанні дого�
ворів постачання;

— створення умов для продажу сільськогосподарсь�
кої продукції безпосередньо виробниками;

— зниження тіньового роздрібного товарообороту;
Соціальні:
— забезпечення доступності торгівельних закладів

різних форматів для населення регіонів;
— створення ефективної державної політики у

сфері торгівлі, яка передбачала б соціальний захист ма�
лозабезпечених верств населення;

— запобігання необгрунтованому зростанню цін на
споживчому ринку;

— стимулювання розвитку соціальної відповідаль�
ності роздрібних торгівельних організацій;

— захист прав споживачів та дотримання встановле�
них законодавством вимог щодо рівня їх обслуговування;

Регуляторні проблеми:
— корегування класифікації торгових об'єктів (ме�

реж торгівельних закладів);
— розрізненість, неузгодженість і суперечність по�

ложень існуючих нормативно�правових актів;
— систематизація існуючих та розробка необхідних

правових та організаційних засад здійснення торговель�
ної діяльності;

— відсутність чіткого розподілу повноважень між
центральною, регіональною і місцевою владою;

— унеможливлення незаконного втручання органів
державної влади та місцевого самоврядування у діяль�
ність торгівельних організацій;

— запобігання зловживанням повноваженнями та
корупції серед держслужбовців, які здійснюють нагляд
за функціонуванням торгівельних організацій;

— непрозорість процедури отримання землі і доз�

волів на будівництво торгових і логі�
стичних об'єктів;

— вирішення проблем, пов'язаних
із глибиною регулювання: уникнення
надмірного регулювання ряду аспектів
торгівельної діяльності (ціноутворен�
ня, санітарні норми, дозвільні докумен�
ти тощо) та створення законодавчої
бази регламентування сучасних форм
торгівлі (інтернет�торгівля, вендінг);

інфраструктурні:
— оптимізація і структурна перебу�

дова регіональних торгівельних мереж;
— недостатні темпи і об'єми будів�

ництва нових торгових площ;
— відсутність необхідної кількості ви�

сокорозвинених логістичних компаній,
дистриб'юторів і оптових постачальників;

— недостатній рівень розвитку ко�
операції малого та середнього бізнесу;

— наявність великого кількості посе�
редників між невеликими виробниками і
невеликими торговими організаціями;

— незадовільна якість доріг при�
зводить до високих витрат на доставку
товарів, що спричиняє зростання роз�
дрібних цін;

— відсутність сучасних складських площ унемож�
ливлює якісне зберігання продуктів харчування, що
може загрожувати здоров'ю населення регіонів;

— фінансування підведення комунікацій до об'єктів
торгівлі та логістичних центрів ресурсами девелоперів, що
призводить до суттєвого здорожчання вартості будівниц�
тва та істотно знижує інвестиційну привабливість галузі і
гальмує будівництво нових торгових і логістичних об'єктів;

— відсутність стратегії структури торгових закладів,
необхідних для максимального задоволення потреб спо�
живачів та їх розміщення при створенні генеральних
планів забудови населених пунктів;

— низький рівень підготовки персоналу для торго�
вих організацій як результат неефективних та застарі�
лих програм навчання;

— недостатня привабливість для бізнесу розвитку
торгівлі в малих і віддалених населених пунктах.

ВИСНОВКИ
Вирішення проблем у галузі роздрібної торгівлі, ча�

стина з яких нам дісталася із часів побудови комунізму,
а інша виникла у процесі становлення України як неза�
лежної держави, має надзвичайно важливе значення для
економіки країни.

На нашу думку, критична ситуація, яка склалася у
даному секторі економіки, є наслідком ігнорування га�
лузі законотворцями та постійним спробам регулюван�
ня її виконавчими органами у "ручному" режимі переваж�
но задля задоволення своїх кон'юнктурних інтересів.

Закон, проект якого сьогодні обговорюється у дер�
жаві, лише частково вирішує вищенаведені проблеми,
тому ми вважаємо, що він потребує серйозного доопра�
цювання та якісного вирішення вищенаведених проблем
із ціллю максимального задоволення потреб усіх учас�
ників ринку, що не тільки сприятиме становленню галузі
роздрібної торгівлі як одного із ключових секторів еко�
номіки, а й в цілому позитивно відобразиться на соціаль�
но�економічному розвитку держави та її регіонів.
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Рис. 1. Основні учасники ринку роздрібної торгівельної галузі
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ВСТУП
Багато економічних процесів можна описати за до�

помогою парних і багатофакторних економетричних
моделей, невідомі параметри яких знаходяться на ос�
нові методу найменших квадратів. Недоліком таких мо�
делей є те, що вони в більшості лінійні або такі, які мож�
на лінеарізувати. При розрахунку можливості повер�
нення кредиту фізичною особою неможливо скориста�
тися зазначеними вище моделями. Такі задачі допома�
гають розв'язувати моделі з дискретними значеннями
результативної ознаки або скорінгові моделі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Усі позичальники банка поділені на "гарних" і "по�

ганих". Розбиття на ці групи закладено в результуючій
функції.

Маємо наступну модель, яка пов'язує залежну
змінну У з незалежними змінними х
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де b
i
 — параметри моделі (скорінгові ваги),

 x
i
 — незалежні змінні (скорінгові характеристики).
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У статті побудована модель логітFрегресії залежності ймовірності повернення кешFкредиту від наявF

них даних з анкети позичальника за 2012 рік. На основі методу максимальної правдоподібності знайдені

параметри моделі. Необхідні для побудови моделі розрахунки проводилися з використанням пакета

StatSoftSTATISTICA та Excel.

In this article, a model of logit regression of the dependancy of the probability of return of cash loan from

existing data from the borrower's questionnaire for 2012 is built. The model parameters are found using the

maximum likelihood estimation. Calculations required to build the model were performed using the package
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Таку модель лінеаризують за допомогою логіт�пе�
ретворення:

Y'=LN(Y/(1�Y)).
Залежна змінна Y інтерпретується як імовірність

дефолту позичальника.
Y — це бінарна змінна, яка приймає значення 1,

якщо дефолт і значення 0 в протилежному випад�
ку.

Поставлена задача розв'язується за допомогою ме�
тоду максимальної правдоподібності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основою дослідження є дані про кеш�кредити для

фізичних осіб у 2012 році. Інформаційна база складаєть�
ся з 5700 позичальників. З даних анкет була отримана і
оброблена наступна інформація, на основі якої сфор�
мувались незалежні змінні х

і
:

х
1
 — область видачи кредиту. Кожна область набу�

ває певне значення з інтервалу [1, с. 24];
х

2
 — вік позичальника. Віку від 17 до 75 рокі відпов�

ідає інтервал значень змінної від 1 до 2,1;
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х
3
 — вид кредиту. Якщо кредит

виданий працюючій людині, то змінна
набуває значення — 1, студенту — 2,
пенсіонеру — 3;

х
4
 — стать. Бінарна змінна (чоло�

віча — 0, жіноча — 1);
х

5
 — сімейний стан. Бінарна

змінна (не одружений — 0, одруже�
ний — 1);

х
6
 — освіта (середня — 1, середня спеціальна — 2,

вища — 3);
х

7
 — особи на утримані (кількість);

х
8
 — сукупний дохід позичальника, тис. грн.;

х
9
 — сукупні витрати, тис. грн.;

х
10

 — наявність поручителя (бінарна змінна, що
приймає значення 0 — ні, 1 — так);

х
11

 — дохід поручителя, тис. грн.;
х

12
 — сума необхідного кредиту, тис. грн.;

х
13

 — наявність власного житла (бінарна змінна, що
приймає значення 0 — арендоване, 1 — власне);

х
14

 — наявність рахунку в банку В (бінарна змінна,
що приймає значення 0 — немає, 1 — є);

х
15

 — сума кредитів в інших банках, тис. грн.
Далі з усього масиву наявних даних необхідно виб�

рати такі змінні, які найкращим чином пояснюють ре�
зультативну змінну. Існують різні способи вибору не�
залежних змінних (метод виключення квазінезмінних
змінних, метод аналізу вектора і матриці коефіцієнтів
кореляції, метод показників інформаційної місткості).
Один зі способів полягає в виключенні так званих кваз�
інезмінних факторів на основі наперед заданого значен�
ня коефіцієнта варіації (у нашому випадку 0,15). Резуль�
тати розрахунків наведені в таблиці 1.

Всі значення коефіцієнтів варіації більші ніж напе�
ред задане (критичне), тобто всі змінні не являються ква�
зінезмінними і можуть бути використані як пояснюючі.

Оскільки задачею моделювання є побудова скорін�
гової моделі, то обов'язковою є перевірка всіх почат�
кових даних на нормальний розподіл. Перевірка
здійснювалась на основі побудови гістограм, для кож�
ної з пояснюючих змінних. Результат аналізу показав,
що всі змінні розподілені достатньо рівномірно.

У будь�якій моделі з декількома пояснюючими змін�
ними може бути наявна мультиколінеарність. Це яви�
ще, при якому пояснюючі змінні лінійно залежні. Для
виявлення наявності мультиколінеарності була побудо�
вана матриця коефіцієнтів кореляції і використан алго�
ритм Глобера�Фаррара, який дозволяє вияснити питан�
ня мультиколінеарності всього масиву змінних, мульти�
колінеарності кожного регресора з іншим і кожної пари
регресорів, при незмінних інших. У результаті виклю�
чення мультиколінеарних змінних, для побудови скорі�
нгової моделі, обираємо змінні х

1
�х

8
, х

10
, х

13
, х

14
 як пояс�

нюючі.
Далі за допомогою пакету StatSoftSTATISTICA, ви�

користовуючи Квазиньютонівський метод оцінювання,
було побудовано декілька моделей логістичної регресії.
Була відібрана наступна модель:

Logit=4,61�0,01x
1
�0,27x

2
+0,22x

3
�0,01x

4
�0,37x

5
�

�0,26x
6
+0,03x

7
�0,77x

8
�0,7x

10
�0,19x

13
�0,13x

14
.

Дана модель має найменшу функцію втрат і рівень
довіри не менше 95%.

Використовуючи формулу логістичного перетво�
рення, отримали значення імовірності дефолту пози�
чальника:

p=EXP(Logit)/(1+ EXP(Logit)).
Logit — моделі оцінки ризику дефолту не пропону�

ють діапазонів прийняття рішень. Висновок про
імовірність дефолту робиться на основі висновку кре�
дитного експерта, залежно від розрахункового значен�
ня імовірності р. Модель припускає 5 зон значень імов�
ірності р з кроком 0,2, що дозволяє віднести позичаль�
ника в ту чи іншу категорію ризику неповернення кре�
диту.

Ключовим принципом реалізації побудованої моделі
є розрахунок імовірності р на основі моделі, порівнян�
ня якої з пороговими значеннями дозволяє зробити вис�
новок про ризик дефолту.

ВИСНОВКИ
За допомогою квазиньютонівського методу були

знайдені невідомі параметри логістичної регресії і була
запропонована оригінальна модель, що прогнозує
імовірність дефолту позичальника залежно від 11 по�
яснюючих змінних (табл. 2). Модель була побудована,
враховуючи помилки першого та другого роду. Рівень
довіри моделі 95%. Дана модель має чітку інтерпрета�
цію, легко використовується для прогнозу (наприклад,
на відміну від нейронних сіток).
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Змінні х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7

Коефіцієнт 
варіації 

0,1903 0,1454 0,3516 0,9791 0,8139 0,2998 0,9719 

Змінні х8 х9 х10 х11 х12 х14 х15 
Коефіцієнт 
варіації 

1,4583 1,2637 3,7326 6,4663 0,8193 1,7432 6,0472 

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів варіації
пояснюючих змінних

Імовірність Ступінь ризику 
0<p≤ 0,2 Мінімальний ризик 
0,2<p≤0,4 Низький ризик 
0,4<p≤0,6 Середній ризик 
0,6<p≤0,8 Високий ризик 
0,8<p≤1 Максимальний ризик 

Таблиця 2. Діапазони прийняття рішень
на основі моделі
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ВСТУП
За роки існування адміністративної системи управ�

ління радянського типу в науці не мали свого відобра�
ження практичні аспекти діяльності вітчизняних
суб'єктів господарювання, пов'язані з поведінкою їх
контрагентів. Такі феномени, як нелегітимні угоди, де�
віантна поведінка, зловживання перевагами через аси�
метричний розподіл інформації, рестрикціонізм, опти�
мізація трансакційних витрат, вважалися притаманни�
ми лише капіталістичній організації економічних відно�
син та її менеджменту. Безумовно, сьогодні проблема
контрактних відносин стоїть дуже гостро для сучасної
української економічної теорії та як соціально�еконо�
мічна складова об'єкту управління для середовища ре�
ального бізнесу. Дані тенденції актуалізують дослід�
ження методологічних основ, в тому числі класифіка�
ційних підходів до управління комерційними контрак�
тами підприємства, визначальних факторів, що детерм�
інують середовище та механізмів врахування їх впливу
та створення методологічних інструментів алгоритміч�
них схем, що на функціональному рівні в управлінні ко�
мерційними контрактами дозволяють здійснювати оці�
нку факторів, визначати тип комерційного контракту та
оптимальні умови його виконання.
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Досліджено фактори впливу, що визначають тип комерційного контракту підприємства в рамках неоF

інституціональної типізації комерційних контрактів. Проаналізовано залежність ступеню жорсткості реF

гулювання контрактних відносин від умов контракту визначеного типу та його структури з позиції конF

центрації реляційних елементів контрактної взаємодії. Систематизовано ознаки комерційних контрактів
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Типи комерційних контрактів та фактори, що виз�

начають їх параметри, досліджували: О. Уільямсон, Д.
Норт, Г. Гундлах, К. Менард, Ч. Гетц та Р. Скотт та інші.

Класифікаційні ознаки комерційних контрактів у
рамках неоінституціональної теорії були сформульовані
О. Уільямсоном. У свою чергу, Д. Норт описав за�
лежність типу контракту від інституційного середо�
вища, наголошуючи на його основоположному зна�
ченні.

Чарльз Гетц і Роберт Скотт представили результа�
ти аналізу юридичних та неюридичних механізмів регу�
лювання контрактних відносин, зміст яких обумовлений
типом контракту, в якому дані відносини формалізують�
ся.

Г. Гундлах наголошував на доцільності процесного
підходу до аналізу контракту, факторів, що визначають
його тип і вибору методів його регулювання.

Але наявні питання проблематики дослідження фак�
торів, що визначають умови контракту, а відповідно
впливають на його тип, виходячи із неоінституціональ�
них класифікаційних положень, актуалізують систем�
ний підхід до аналізу визначальних факторів типізації
комерційних контрактів, дослідження впливу кожного
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фактора та механізму регулювання цих
відносин з метою адаптації ідентифікованих
факторів впливу і досягнення цільової ефек�
тивності контрактної взаємодії.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження факторів,

що є визначальними для ідентифікації певно�
го типу комерційного контракту підприєм�
ства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Неоінституціональна парадигма устрою

контрактних відносин полягає в орієнтації
суб'єктів — контрагентів на успішний реаль�
ний результат і на обов'язкове встановлення
зворотнього зв'язку [1]. Елементами систе�
ми контрактних відносин виступають: суб'єкти (учасни�
ки, сторони, контрагенти) взаємодії, процеси їх взає�
модії в своєму поєднанні та відмінностях; контракт з
його типами; економічно обгрунтоване цілепокладан�
ня підприємства на результати взаємодії; соціально�еко�
номічні наслідки.

Неоінституціональна економічна теорія за О. Уіль�
ямсоном виділяє три основних типи контракту (рис. 1)
[2].

Класифікація контрактів за неоінституціональною
теорією.

Класичні контракти повинні включати опис всіх
можливих станів навколишнього середовища і дій сторін
за кожного стану. Неможливість укладення повного
класичного контракту пов'язана з обмеженою раціо�
нальністю, наявністю непередбачених обставин, висо�
кими витратами за необхідними розрахунками, неточн�
істю лінгвістичних конструкцій мови контракту, її се�
мантичної неоднозначності.

Класичні контракти детально визначають зміст уго�
ди, в якій перевага віддається формальним пунктам і в
яких враховуються всі можливі обставини, за яких буде
здійснено обмін. Класичний контракт розробляється з
огляду на всі можливі проблеми, що можуть виникнути
у зв'язку з його виконанням, і визначають шляхи їх усу�
нення.

Така характеристика класичного контракту сфор�
мована в межах неокласичної економічної теорії, де виз�
начено необхідним наявність повної й симетрично роз�
поділеної між суб'єктами угоди інформації. Класичний
контракт застосовується тоді, коли взаємини між кон�
трагентами координуються через механізми ціноутво�
рення, якщо ступінь невизначеності низька і всі умови
відображені у контракті, якщо ресурс не є специфічним
і захист контракту здійснюється в судовому порядку чи
із залученням суб'єктів інституційного середовища [3].
Іншими словами, класичний контракт — це контракт, що
базується на існуючих юридичних правилах, що чітко
фіксує умови контрактної взаємодії, припускає санкції
у разі невиконання цих умов і вирішення конфліктів у
суді. Такий контракт означає укладення повної угоди,
оскільки в ньому спеціально обумовлені всі умови і дії
сторін у разі настання тієї або іншої події. Використан�
ня контрактів даного виду можливе у достатньо простій
економічній ситуації, відносини сторін припиняються
після виконання умов операції, причому усні домовле�
ності, не зафіксовані в тексті договору, не визнаються.

Якщо припускається обмежена раціональність
агентів, то укладення класичного контракту стає не�
можливим. Якщо через невизначеність важко специфі�
кувати умови контракту, чи ресурс (предмет контрак�
ту) є специфічним, то, як правило, укладаються контрак�
ти за неокласичним підходом.

Неокласичний контракт — це довгостроковий кон�
тракт, що укладається в умовах невизначеності, коли не�
можливо передбачати усі наслідки угоди. Тому неокла�
сичний контракт, на відміну від класичного, вважається

неповним, усні домовленості часто визанаються разом
з письмовими. Потрібні спеціалізовані суди (третейські
суди) для вирішення конфліктів, особливістю яких на
відміну від загальних судів є можливість отримання суд�
дями детальної інформації про особливості трансакцій
між сторонами. Неокласичні контракти є моделлю взає�
модії суб'єктів фінансово�господарської діяльності, що
більше наближена до реалій господарювання. Як відзна�
чає О. Уільямсон [2], далеко не кожна трансакція добре
вписується в класичну контрактну схему, в іншому ви�
падку, вона є досить витратомісткою або взагалі не�
здійсненною. Погоджуючись із цією обставиною, нео�
класична модель контракту визнає і його принципову
неповноту, тобто фактичну й теоретичну відсутність у
контракті опису усіх можливих майбутніх обставин та
опису адекватних дій сторін угоди у відповідь на мож�
ливість виникнення непередбачених обставин. З метою
подолання "неповноти" контракту в неокласичному
його варіанті виступає третя сторона, якою часто є тре�
тейський суд. Якщо разом з невизначеністю взаємовід�
носини агентів стають безперервними з високим рівнем
специфічності контрактних ресурсів, то контракт фор�
мується реляційний (відносницький). Це довгостроко�
вий взаємовигідний контракт, в якому неформальні умо�
ви переважають над формальними. Часто виконання та�
кого контракту гарантується взаємною зацікавленістю
сторін, хоча як механізм захисту може використовува�
тися два варіанти: самозахист і захист з боку партнера.
Механізм адаптації у класичному контракті відсутній,
через визначеність умов контракту і запобігання над�
мірних трансакційних витрат. Формалізація контракту
має бути однозначною і чітко визначеною з правової
точки зору, що забезпечує можливість звернення до
суду. Для класичного контракту такою інстанцією су�
дочинства є господарський суд, а для неокласичного —
третейський суд. В умовах реляційного контракту вва�
жається недоцільним звернення до третьої сторони че�
рез ризики призупинення трансакцій, а значить, втрати
специфічних активів. Розбіжності вирішуються у ході
неформальних переговорів (рис. 2).

Чарльз Гетц і Роберт Скотт, досліджуючи принци�
пи управління реляційними контрактами, визначили за�
лежність між наявністю відносницьких чи реляційних
елементів в контрактних відносинах та зоною правово�
го регулювання даних відносин (рис. 2) [4].

На одному кінці спектра реляційних елементів кон�
трактних відносин розташовуються досконалі ринкові
угоди, що притаманні ринку досконалої конкуренції.

З віддаленням від цієї точки вправо зростає питома
вага реляційних елементів, що представляють собою не�
явні, чітко не сформульовані домовленості, які не зак�
ріпленні юридично. Дані домовленості неможливо за�
хистити в судовому порядку, основним механізмом при�
мусу їх виконання є внутрішнє переконання сторін кон�
тракту. Далі з рухом по осі питомої ваги реляційних еле�
ментів контрактних відносин (рис. 2), зона юридичного
регулювання даних відносин закінчується і починаєть�
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Рис. 1. Класифікація контрактів за неоінституціональною теорією
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ся зона реляційної контрактації. По суті, контракт є в
тій мірі реляційним, наскільки сторони не можуть звес�
ти його важливі умови угоди до чітких зобов'язань. Дов�
гострокові контракти, як правило, значно в більшій мірі
відповідають даному типу. Сучасна практика формуван�
ня контрактів характеризується спрощеним підходом до
врегулювання взаємних зобов'язань, сподіваючись на
ринкові механізми і "джентльменські" угоди. В амери�
канській традиції подібні угоди позначаються терміном
"шарп" — механізм, що базується на глибокій, пере�
віреній роками, довірі людей один до одного, та вико�
ристовується для реалізації важливих довгострокових
контрактів, які обов'язково повинні бути реалізовані.
Даний термін у науковий обіг ввів А. Лівшиць, визначив�
ши його як категорію теорії контрактних відносин, що
прийшла із ділового жаргону та широко вживається для
позначення комерційних угод, які в значній мірі грун�
туються на довірі сторін [5].

Проте, незнання правових аспектів регулювання
договірних відносин може призвести до втрати при�
бутків, потенційних бізнес�партнерів та престижу
підприємства.

Для обгрунтування вибору певного типу контракту
в процесі управління контрактними відносинами
підприємства необхідно виходити, перш за все, із анал�

ізу факторів впливу (рис. 3).
У класичних контрактах сторо�

ни можуть привести необхідні умо�
ви виконання контракту до чітко
специфікованих зобов'язань сторін.
У свою чергу, реляційні контракти
створюють унікальні відносини, в
яких сторони є взаємозалежними.
Проте, невідомі обставини чи
складність необхідних заходів реагу�
вання чи пристосування до них мо�
жуть завадити чіткій специфікації
взаємних зобов'язань сторін.

Залежно від регулярності взає�
модії суб'єктів та терміну укладан�
ня контракту можна виділити на�

ступні види контрактів:
— разові;
— періодичні;
— регулярні.
Якщо угода разова, то її реалізація займає невели�

кий проміжок часу, а контрактні відносини будуть
здійснюватись без врахування реляційних елементів, з
використанням типових, стандартних контрактів, а су�
перечності можуть вирішуватися в судовому порядку.

Важливим фактором при формуванні контракту є
наявність невизначеності та складності угоди. Якщо, на�
приклад, предметом угоди є товар, визначений за родо�
вими ознаками, який не має особливих характеристик,
то можна укласти контракт, в якому будуть чітко виз�
начені зобов'язання сторін, що будуть передбачати, на�
приклад, поставку певної кількості товару, визначеної
якості, з поставкою у визначений строк по визначеній
ціні. Подібний класичний контракт є простим та містить
визначені умови взаємодії сторін. Прикладом кон�
трактів з частково невизначеними умовами є довгост�
рокові контракти на будівництво, в яких неможливо
повністю передбачити обставини майбутнього, як�то
зміни в попиті та кон'юктурі на відповідному ринку, про�
блеми з поставками матеріалів та сировини, що в свою
чергу, впливає на строки будівництва. Всі умови, які за�

лишаються невизначеними на стадії укладання кон�
тракту, погоджуються в процесі його реалізації.

Комерційні контракти підприємства можуть
бути автономними і не залежати один від одного, а
можуть переплітатися з іншими. Для торговельно�
го підприємства можливе укладення разового кла�
сичного контракту на поставку специфічного тор�
говельного обладнання, визначеного в іншому нео�
класичному контракті на поставку, деякі умови
якої, як, наприклад, комерційний кредит (відстроч�
ка платежу), можуть базуватися на реляційних еле�
ментах — домовленостях та довірі сторін. Відпові�
дно зі зростанням регулярності даної контрактної
взаємодії та її очевидної ефективності для суб'єктів
фінансово�господарської діяльності зростатиме
питома вага реляційних елементів таких контракт�
них відносин.

Специфічність ресурсів має найбільший вплив
на вибір форми контракту, особливо, коли даний
фактор інтегрується з одним чи кількома іншими
факторами, перерахованими вище.

Якщо ресурс має цінність для багатьох учас�
ників ринку, а його ринкова цінність не еластична
до зміни місця його використання, то такий ресурс
не є специфічним, а належить до ресурсів загаль�
ного користування. Специфічним є ресурс, котрий
у разі розірвання контракту не може бути викорис�
таний в інших проектах без втрати своєї економіч�
ної цінності. Ступінь специфічності ресурсу мож�
на оцінити на основі кількісної оцінки втрати його
цінності в разі його використання в іншому місці.

За традиційною контрактною теорією виділя�
ють наступні ознаки специфічності ресурсів, перші
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Рис. 3. Фактори впливу на вибір типу контракту
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чотири з яких визначив О. Вільямсон
[2]:

— специфічність місцерозташуван�
ня;

— специфічність фізичних активів;
— специфічність людського капі�

талу;
— специфічність цільових активів;
— специфічність часу;
— специфічність репутації.
Специфічність місцерозташуван�

ня пов'язана з великими витратами на
переміщення ресурсів. Даний вид спе�
цифічності проявляється в близькому
місцерозташуванні суб'єктів контрак�
тної взаємодії. Прикладом подібного
розташування є комплекси гірничо�
видобувної, коксохімічної та мета�
лургійної промисловості в Криворізь�
кому залізорудному басейні України. На початку 90�х
років ХХ століття деякі структурні підрозділи Криво�
ріжсталі, які представляли собою окремі виробницт�
ва, "де�юре" стали незалежними підприємствами, од�
ним з яких було коксохімічне виробництво, яке на 70—
80% забезпечувало потреби металургійного виробниц�
тва в коксохімічній сировині. У комерційних контрак�
тах на поставку сировини між цими підприємствами
закладалися заздалегідь занижені ціни, які не влашто�
вували коксохімічне виробництво, але необхідність
укладання даних контрактів була обумовлена специф�
ічністю його місцерозташування, яке за радянських
часів було збудоване біля металургійного заводу, з
метою забезпечення його сировиною. У той же час
поставки сировини на інші підприємства через значні
транспортні та інші трансакційні витрати та ризики
були нерентабельними.

Специфічність фізичних активів має місце, коли одна
зі сторін здійснює інвестиції, наприклад, в обладнання,
яке має меншу цінність у разі його використання в інших
проектах.

Прикладом специфічності людського капіталу мо�
жуть бути спеціальні знання менеджера, чи розуміння
адміністративних особливостей та управлінської куль�
тури певного суб'єкта контрактної взаємодії.

Специфічність цільових активів проявляється у ка�
піталовкладеннях у ресурси загального призначення, які
мають цільове призначення. Постачальник може прид�
бати значну кількість товарів та планувати їх реаліза�
цію лише через певне торговельне підприємство, а в разі
розірвання контракту, постачальник залишиться з не�
реалізованими запасами, через відсутність попиту інших
суб'єктів. Подібна ситуація може скластися і з покуп�
цем, який є залежним від одного постачальника. Врегу�
лювання даного питання лежить в площині — ризик
менеджменту, а зниження негативного впливу фактора
специфічності цільових активів в даному випадку мож�
ливе за рахунок диверсифікації каналів збуту чи поста�
чання.

Специфічність за фактором часу має місце у разі
здійснення інвестицій в активи, для яких велике зна�
чення мають часові параметри використання. Це може
бути пов'язано з виробництвом продуктів, які швидко
псуються, що в свою чергу обумовлює жорстку коор�
динацію виробничих процесів, виходячи із обмеженості
часу.

Специфічність репутації полягає в інвестиціях, які
спрямовуються на створення репутації, бренду, його
атрибутів, торговельної марки і які можуть втратити
свою цінність у випадку, якщо товари чи послуги під�
приємства виявляться неякісними.

Суб'єкт фінансово�господарської діяльності, який
здійснює інвестиції в специфічні активи, опиняється в
ситуації, коли за межами даної угоди ці інвестиції втра�
чають свою цінність і для інших суб'єктів ринку вони не

представляють такої ж цінності. У подібній ситуації ви�
никає загроза опортуністичної поведінки зі сторони
іншого суб'єкта контрактної взаємодії. Як наприклад,
у металургійній галузі, коли залежність постачальників
сировини для металургійного виробництва, що викли�
кана специфічністю їх місцерозташування, створює пе�
редумови опортуністичної поведінки металургійного
підприємства в рамках контрактних відносин з поста�
чальниками, за умов, що унеможливлюють економічно
вигідну взаємодію постачальників сировини з іншими
суб'єктами ринку.

Отже, визначальними факторами під час вибору
типу контракту є його ціна, ступінь специфічності ре�
сурсів, які є предметом угоди, та наявність спеціальних
гарантій виконання зобов'язань, закріплених у кон�
тракті.

У неоінституціональній теорії загальна орієнтація
аналізу відбивається у дослідженні механізмів впливу
правил на поведінку економічних агентів. У центрі ува�
ги тут знаходяться різні структури управління контрак�
тними відносинами, але з урахуванням походження кон�
тракту як координаційного механізму, що підтримує
координацію в умовах невизначеності зовнішнього се�
редовища й принципової неповноти контрактів.

Грегорі Гундлах здійснив грунтовні дослідження
структурного забезпечення управління контрактами
підприємства за процесним підходом, в логіці яких ви�
користав розподіл механізмів їх регулювання на правові
та неправові (рис. 4) [6].

Враховуючи невизначеність та неявні умови комер�
ційних угод, вбачається доцільним аналіз залежності
між використанням правових та неправових механізмів
регулювання саме неоінституціональних контрактів
здійснювати з використанням запропонованого Грегорі
Гундлахом підходом, що передбачає поділ даних ме�
ханізмів на дві групи та врахування хронології проход�
ження процесів контрактної взаємодії контрагентів
(рис. 4).

Якщо здійснити умовний поділ контрактних відно�
син на процеси, пов'язані з переговорами, і процеси,
пов'язані зі здійсненням трансакцій та бізнес�проце�
си, що забезпечують управління та контроль над реал�
ізацією контракту, то спостерігається залежність: най�
більший ступінь жорсткості регулювання контрактних
відносин з використанням правових методів відмічаєть�
ся під час здійснення трансакцій, що покликано необ�
хідністю оптимізувати витрати підприємства та зазда�
легіть передбачити зобов'язання, що можуть виникну�
ти в майбутньому та обумовлюватимуть виникнення
трансакцій.

Неправові чи неформальні механізми широко зас�
тосовуються під час переговорів та в процесі реалізації
контракту, що в будь�якому разі передбачає не�
обхідність координації діяльності сторін та врегулюван�
ня розбіжностей.

Залежність інструментів регулювання контрактних відносин 
підприємства в процесному підході
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В ідеальному випадку процес складання контракту
проходить паралельно з переговорами відносно його
предмета. У дійсності ж, складання контракту затя�
гується і проводиться частково на самих переговорах;
при цьому спеціалісти, які займаються складанням кон�
тракту, вивчають особливості конкретної угоди, вихо�
дячи з її специфічності.

Отже, з метою аналізу впливу факторів взаємодії на
контрактні відносини підприємства, що визначають
можливі типи контрактів та обумовлюють створення
певних структур управління контрактними відносина�
ми підприємства, в цьому процесі доцільно використа�
ти системний підхід та визначити системоутворюючі
ознаки контрактів різного типу (табл. 1).

Можна виділити основні характеристики, які виз�
начають відмінності між типами контрактів. У першу
чергу, важливим є термін дії контракту, що пов'язано з
основними характеристиками угоди. Чим більш специф�
ічними є інвестиції, тим більш значення має непе�
рервність угоди, тим більшим буде термін дії контрак�
ту.

Другий визначальний фактор — це ступінь повноти
контракту у відношенні змінних, котрі визначають адап�
тацію до непередбачуваних умов. Емпіричні досліджен�
ня доводять той факт, що ступінь повноти контракту
зростає зі збільшенням специфічності ресурсів та змен�
шується зі збільшенням невизначеності [7]. Це означає,
що досягається певний компроміс між гарантіями, по�
треба в яких зростає зі збільшенням залежності, та гнуч�
кістю, котра необхідна через можливі зміни умов реал�
ізації угоди.

Поширений спосіб організації угоди на практиці при
використанні неокласичного контракту — змішана
(гібридна) форма, що може використовуватися у випад�
ку невигідної повної інтеграції чи у випадку наявності
законодавчих обмежень подібної інтеграції. Для зміша�
них форм характерною є комбінація сильних ринкових
стимулів і координації, що включає деякі форми адмін�
істративних відносин. Прикладом змішаних форм орган�
ізації неокласичних контрактів може бути довгостро�
кові ексклюзивні дилерські контракти, які передбача�
ють, що суб'єкт буде купувати весь товар певного типу
тільки в одного виробника і буде утримуватися від прид�
бання товарів у конкурентів. Прикладом змішаної
організації є зв'язаний продаж, при якому укладають�
ся ексклюзивні контракти з дилерами та здійснюється
постачання їм не тільки товару, а й запасних частин для
обслуговування чи ремонту. У такому випадку вироб�
ник відмовляється від постачання необхідних деталей
незалежним підприємствам. Також прикладом зміша�
ної форми є франчайзинг, згідно контракту за яким, як
правило, незалежному суб'єкту недається право вико�
ристовувати торговельну марку та методи організації
бізнесу материнської компанії не певний термін, за умов
виконання визначених у контракті зобов'язань.

ВИСНОВКИ
За своєю економічною функцією контракт є інсти�

тутом, що має регулювати той вид економічних відно�
син, які ми називаємо контрактними відносинами, та

містить в собі сукупність правил та
норм поведінки суб'єкта економіч�
ної взаємодії. Окрім того, під час ре�
алізації процесу контрактації мож�
на спостерігати прояв ряду як фор�
мальних так і неформальних правил,
яким слідують його учасники і які
описує теорії інститутів у тісному
зв'язку з іншими неоінституціональ�
ними теоріями.

Неоінституціональна теорія ви�
окремлює три основні типи кон�
тракту: класичний контракт, нео�
класичний контракт та реляційних

контракт. Вихідним положенням даного поділу є повно�
та умов контракту, що в свою чергу, обумовлює вико�
ристання визначених методів регулювання контрактних
відносин та створення відповідних структур управлін�
ня.

Визначальними факторами під час вибору типу кон�
тракту є: регулярність взаємодії, термін контракту,
ступінь невизначеності умов контракту, специфічність
ресурсів, взаємозалежність контрактів підприємства,
вимірність характеристик в умовах контракту та
складність контракту.

 Найбільший ступінь жорсткості регулювання кон�
трактних відносин з використанням правових методів
притаманний процесам здійснення трансакцій, це пояс�
нюється цілепокладанням на оптимізацію витрат
підприємства та передбаченням можливих умов кон�
трактної взаємодії у майбутньому.

Класичні контракти детально визначають зміст уго�
ди, в той час як неокласичні контракти передбачають
обмежену раціональність агентів, за якої укладення
класичного контракту стає неможливим. Крім того, в
умовах невизначеності важко специфікувати умови кон�
тракту та якщо ресурс специфічний, то доцільно укла�
дати неокласичні контракти, а якщо разом з невизначе�
ністю взаємовідносини агентів стають безперервними з
високим рівнем специфічності ресурсів, то зростає кон�
центрація реляційних елементів, змінюються методи
регулювання даних контрактних відносин та укладаєть�
ся реляційний контракт.

Врахування всіх досліджених факторів впливу на
тип комерційного контракту та відповідно їх града�
ція за ступенем впливу в детермінованому економіч�
ному середовищі та важливістю для конкретних кон�
трактних відносин покликано сприяти досягненню
цільової ефективності контрактних відносин підприє�
мства.
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Тип контракту Ціна Специфічність 
Ресурсів 

Гарантії по 
зобов’язаннях 

Організаційна 
форма угоди 

Класичний Ключове 
значення 

Ресурс загального 
призначення 
 

Гарантії не 
потрібні 

Ринок 

Неокласичний Роль обмежена 
специфічністю 
ресурсів 
 

Середня 
специфічність 
ресурсу 
 

Гарантії 
застосувати важко 

Змішані 
(гібридні) 
форми 

Реляційний Не має 
суттєвого 
значення 

Ресурс високо- 
специфічний, 
або унікальний 

Виконання 
контракту 
повністю 
гарантується 

Ієрархія чи 
формальна 
організація 

Таблиця 1. Системоутворюючі ознаки контрактів різного типу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічні зміни в ринковому середовищі України

визначають низку проблем щодо розвитку поліграфіч�
них підприємств та поліграфічної промисловості. Не�
зважаючи на те, що впродовж останніх десяти років
попит на поліграфічну продукцію постійно зростає, таке
зростання зумовлено розвитком рекламної індустрії,
оскільки реклама знайшла своє застосування в усіх сфе�
рах нашого життя. Стрімке зростання рекламної актив�
ності в діяльності підприємств України призвело до
підвищеного попиту на поліграфічну продукцію і зрос�
тання замовлень на цю продукцію. Така тенденція при�
звела до того, що поліграфічна промисловість закріпи�
ла за собою місце однієї з найважливіших підсистем
видавничо�поліграфічної галузі та займає важливе місце
в економіці України.

З розвитком сучасних цифрових технологій відбу�
вається перехід від друкованої продукції до продукції
на цифрових носіях. Для визначення подальших перс�
пектив розвитку поліграфічної промисловості існує на�
гальна необхідність у дослідженні чинників, що вплива�
ють на розвиток промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз проведених досліджень та наукових праць з

проблематики та тенденцій розвитку видавничо�пол�
іграфічної галузі України дозволяє відзначити моногра�
фію Л. Швайки "Економіка видавничо�поліграфічної
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У статті досліджено динаміку розвитку поліграфічної промисловості в Україні. Проаналізовані реF

зультати діяльності підприємств поліграфічної промисловості. Розглянуто регіональні аспекти розвитку
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галузі" [8]. У даній роботі системно і комплексно вик�
ладено багаторічні результати досліджень ключових
проблем видавничо�поліграфічної галузі та можливі ва�
ріанти розвитку й регулювання її в Україні. Висвітлені
різні аспекти діяльності даної галузі,

Досить цікавим є науковий доробок, який викладе�
ний в монографії Б. Дурняка, А. Штангрета, О. Мель�
никова "Видавничо�поліграфічна галузь України: стан,
проблеми, тенденції. Статистично�графічний огляд" [3].
Однак в даних роботах стан видавничо�поліграфічної
галузі розглядається до кризи, і не відображені останні
роки.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою цієї статті є визначення перспек�

тив розвитку поліграфічної промисловості України та
стану галузі в посткризовий період за результатами про�
веденого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні налічується велика кількість приватних,

колективних поліграфічних підприємств, які здебіль�
шого оснащенні сучасною технікою для друку, що ус�
пішно конкурують на ринку пакувальної, рекламної,
бланкової та іншої комерційної продукції. Слід
відзначити тенденцію підвищення рівня якості пол�
іграфічного виконання друкованої продукції [1, с.
13].
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Згідно зі стандартом ДСТУ 3017�95 "Видання. Ос�
новні види. Терміни та визначення", поліграфічну про�
дукцію умовно поділяють на 10 груп видів видань, а саме:
за цільовим призначенням (офіційні, наукові, навчальні
та інші видання); за аналітико�синтетичним перероблен�
ням інформації (інформаційні, реферативні, оглядові ви�
дання); за інформаційними ознаками (текстові, нотні,
картографічні, образотворчі видання); за матеріальною
структурою (книжкові, журнальні, аркушеві та інші ви�
дання); за обсягом (видання до 4 сторінок, від 4 до 48
сторінок, понад 48 сторінок — відповідно аркушеві ви�
дання, брошури, книжкові видання); за складом основ�
ного тексту (моновидання, збірники); за періодичністю
(періодичні, неперіодичні, серійні, продовжувані видан�
ня); за структурою (серії, зібрання творів, вибрані тво�
ри, одно� та багатотомні видання тощо); за інформац�
ійними ознаками неперіодичних видань (монографії,
автореферати, тези доповідей, інструкції, проспекти,
стандарти, посібники, підручники тощо); за видами пе�
ріодичних і продовжуваних видань (газети, журнали,
бюлетені, календарі тощо). Усього згідно з ДСТУ 3017�
95 нараховується понад сотню видів поліграфічних ви�
дань.

Офсетний друк залишається сьогодні основним спо�
собом відтворення поліграфічної продукції в різних її
видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, ети�
кетки, упакування, різноманітна акцидентна продукція.
Аналіз діяльності поліграфічних підприємств, що спец�
іалізуються на офсетному друці показує що, серед тен�
денцій, які мають місце за останні роки, необхідно
відзначити загострення технологічної конкуренції між
традиційним офсетним друком та цифровим друком
(іноді зустрічається назва цифровий офсетний друк).

До тенденцій технологічного розвитку поліграфіч�
них підприємств слід віднести збільшення швидкості
друку, скорочення часу переналадки і переходу з тира�
жу на тираж, максимальна автоматизація друкарсько�
го процесу, електронний контроль якості кінцевої про�
дукції, що передбачає зведення до мінімуму викорис�
тання трудових ресурсів.

Важливим для оцінки стану поліграфічної галузі є
обсяг виробництва основних видів продукції
в натуральних одиницях: кількість назв (оди�
ниць друку), видання книг і брошур та річний
тираж. За даними Державної наукової уста�
нови "Книжкова палата України імені Івана
Федорова" [9], проаналізовано дані періо�
дичних та неперіодичних видань за назвами
та накладами 2005—2012 рр.

Аналізуючи дані щодо неперіодичних ви�
дань, відмічається протягом досліджувано�
го періоду зниження кількості примірників
за накладом та повільне зростання за
кількістю видань в друкованих одиницях
(табл. 1).

Станом на кінець 2012 року було випу�
щено 22 112 назв книжкових видань загаль�
ним тиражем 50 960 тисяч примірників, що
на 3,13% нижче ніж у 2011 році, тиражі ви�
пуску книг також скоротилися на 9,44%
(рис. 1).

На кінець 2011 року було виготовлено 22
826 назв книжок та брошур, загальним ти�
ражем 46 566 тисяч примірників і, у по�
рівнянні з аналогічними даними за 2010 рік,

було зростання на 269 друковану
одиницю, або на 1,18%. Тиражі у
2011 році також зросли на 3,24%,
що становило 1 507 тис. при�
мірників.

У 2010 році за кількістю назв
було випущено книжок та брошур
на 0,29% більше порівняно з 2009
роком, а за тиражами менше на

7,67%. При цьому слід зазначити, що у 2009 році відміче�
но зниження як за назвами, так и за накладом. Так, ста�
ном на кінець 2009 року було випущено 22 491 назв
книжкових видань загальним тиражем 48 514 тисяч при�
мірників, що менше на 1 549 назв книжок та брошур по�
рівняно з аналогічним періодом 2008 року, або на 6,89%.
Відносно тиражів, то у 2009 році вони знижались знач�
но швидшими темпами, аніж за кількістю назв, і скоро�
тилися на 19,88%. При порівнянні 2008 з 2007 роком ре�
зультати першого на 25,18% вищі по кількості неперіо�
дичних видань, і на 3,52% вищі по загальному накладу.
У таблиці 2 представлені дані щодо кількості назв та
річного тиражу періодичних видань, з розмежуванням
на журнали та газети.

Аналізуючи динаміку випуску періодичних видань
за назвами у 2005—2012 роках, відзначимо, що зростан�
ня журнальної продукції відбулось за кількістю назв, а
газетної продукції — зниження.

Так, у 2010 році було видано 2 822 назв журналів,
що на 22,68% більше порівняно з 2005 роком, тоді біло
видано 2 182 назв журналів. З 2005 року відбувалось по�
вільне зростання за кількістю назв випущених журналів
і відповідно зростання відбувалось у 2006 році на 5,17%,
у 2007 році — на 4,92% порівняно з 2006 роком, у 2008
році — на 2 назви журналів порівняно з 2007 роком, у
2009 році — на 3,7%.

Аналіз газетної друкованої продукції показує по�
вільне зниження за кількістю назв. У 2010 році знижен�
ня за кількістю назв склало на 26,72% порівняно з 2005
роком. Станом на 2009 рік зниження порівняно з 2008
роком склало 5,92%, у 2008 році зниження склало 9%
порівняно з 2007 роком, і відповідно у 2007 — на 1,14%,
а у 2006 році порівняно з 2005 роком — 1,92% (рис. 2).

Дослідження динаміки тиражів випуску друкованої
продукції, а саме періодичних видань: журналів та га�
зет, показали зростання за тиражами журнальних ви�
дань та зниження за тиражами газетних видань. Уза�
гальнюючи вищезазначене, слід зазначити, що зростан�
ня журнальних видань відбулось на 60,82% за період
2005—2012 рр. Найбільше зростання мало місце у 2007
та 2010 роках.

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кількість видань, 
друк. од. 

15 720 15867 17 987 24 040 22 491 22 557 22 826 22 112 

Річний тираж,  
тис. пр. 

54 060 54 210 56 112 58 158 48 514 45 058 46 566 50 960 

Таблиця 1. Випуск видавничої продукції (неперіодичні видання) 2005—2012 рр.

Джерело: [9].
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Рис. 1. Динаміка випуску друкованої продукції
(неперіодичні видання) за назвами та накладами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].
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При цьому зниження газетних видань відбулось за
2005—2012 роки на 56,52%. Найбільше зниження відзна�
чено у 2007 та 2009 роках і відповідно становило у 2007
році на 15,54% порівняно з 2006 роком, а у 2009 році —
15,15% порівняно з 2009 роком (рис. 3).

Дослідження стану поліграфічної галузі України
грунтується на офіційних даних Державного коміте�
ту статистики України, Державного комітету телеба�
чення та радіомовлення України, Державної науко�
вої установи "Книжкової палати України ім. І. Федо�
рова".

Станом на 01.12.2012 р. до Державного реєстру ви�
давців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції внесено 5236 суб'єктів видавничої справи
(4147 — юридичні особи, 1089 — фізичні особи) (рис. 4).
Серед зареєстрованих суб'єктів займаються виготовлен�
ням поліграфічної продукції 672 підприємства, та 1874

суб'єктів видавничої справи по�
єднують 2—3 види діяльності: ви�
давничу діяльність, виготовлення
і розповсюдження видавничої
продукції:

— 939 (823 — юридичні особи,
116 — фізичні особи) суб'єктів ви�
давничої справи займаються ви�
давничою діяльністю і виготов�
ленням видавничої продукції;

— 33 (27 — юридичні особи, 6
— фізичні особи) — виготовлен�
ням і розповсюдженням видавни�
чої продукції;

— 902 (756 — юридичні особи,
146 — фізичні особи) — видавни�

чою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням
видавничої продукції [6].

У процесі дослідження була виявлена тенденція
до поступового збільшення суб'єктів на ринку пол�
іграфічної продукції. Швидкими темпами у 2007—
2009 роках зростала кількість поліграфічних
підприємств. За останні три роки спостерігається зни�
ження темпів розвитку поліграфічних підприємств.
Така тенденція пояснюється тим, що у посткризові
роки важче закріпляти свої позиції компаніям, які
тільки створюються. Переважна кількість замовників
поліграфічної продукції в нелегкий період намагаєть�
ся утримати відносини із постачальником поліграфі�
чної продукції, оскільки сподівається на отримання
додаткових пільг за рахунок тривалої співпраці. Саме
тому компанії, які з'являються у перші роки після
кризи, не мають стрімкого зростання и поширення.

Регіональний розподіл підприємств поліграфічної
діяльності показує, що на сьогодні сформовано 2 потужні
центри (рис. 5), які знаходяться у м. Києві та Харківській
області [5]. Розподіл суб'єктів поліграфічної промисло�
вості по областям (регіонам) виглядає наступним чином:
Харківська область — 662, Донецька — 315, Дніпропет�
ровська — 304, Львівська — 243, Одеська — 171, Київсь�
ка — 141, Автономна Республіка Крим — 130, Луганська
— 98, Вінницька — 93, Полтавська — 88, Запорізька —
77, Сумська — 73, Херсонська — 71, Черкаська — 71, Во�
линська — 70, Рівненська — 63, Тернопільська — 62,
Івано�Франківська — 60, Хмельницька — 58, Закарпатсь�
ка — 55, Чернівецька — 51, Миколаївська — 46, Чернігі�
вська — 47, Житомирська — 39, Кіровоградська область
— 28, м. Київ — 2070, м. Севастополь — 39.

Наведені дані засвідчують існування непропорцій�
ності розташування підприємств у регіонах, яка призво�
дить до деформації структури промисловості, зменшен�

ня задоволення потреб спожи�
вачів у друкованій продукції.

Дослідження структури виго�
товлення видавничо�поліграфіч�
ної продукції за статтями КВЕД та
обсягом виготовленої поліграфіч�
ної продукції дозволяє охаракте�
ризувати питому вагу виготовлен�
ня саме поліграфічної продукції
(рис. 6).

Дослідження динаміки обсягу
виготовленої поліграфічної про�
дукції дозволяє охарактеризувати
основні параметри та тенденції
розвитку поліграфічної промис�
ловості

За останні роки обсяг ринку
поліграфічної продукції в Україні
постійно зростав. Так, якщо на�
прикінці докризового 2007 року
підприємствами поліграфічної
промисловості було вироблено
продукції на суму 7,415 млн грн.,

Таблиця 2. Випуск видавничої продукції (періодичні видання) 2005—2012 рр.

Джерело: [9].

Рис. 2. Динаміка випуску друкованої продукції
(періодичні видання) за назвами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].

Рис. 3. Динаміка випуску друкованої продукції (періодичні видання: журнали та
газети) за накладами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].
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то протягом останніх років ця сума зросла до 10,63 млн
грн., зростання майже на 40%. Найбільше було виготов�
лено продукції по статті 22.22 "Інша поліграфічна
діяльність" (91%), яка включає в себе переважно виго�
товлення іміджевої продукції комерційного значення, і
її показник зріс на 38%, досягнувши значення 9,669 млн
грн. Другою статтею за показниками обсягу виробле�
ної продукції є 22.21 "Друкування газет" (4%), яка має
значно менші показники, і протягом останніх років зни�
жується з 0,448 млн грн. до 0,338 млн грн., що складає
близько 25 %. Також зниження обсягів виробленої про�
дукції відбулось по статті 22.24 "Виготовлення друко�
ваних форм" (1%). Відносно інших статей обсяги вироб�
леної продукції протягом останніх років зростали.

Дані Українського комітету статистики дають мож�
ливість зробити певні висновки щодо стану поліграфіч�
ної промисловості, досліджуючи середнь�
оринкові показники діяльності
підприємств поліграфічної промисловості
за КВЕД 22.2 "Поліграфічна діяльність" (за
новим стандартом 18.1) (табл. 3).

Протягом останніх років обсяг ринку
поліграфічної продукції в Україні пост�
ійно зростав. Аналізуючи ланцюговий
темп приросту, слід відмітити, що найбіль�
ше зростання майже у 3 рази, у порівнянні
з попереднім роком, відмічено у 2010 році.
Показник прибутку відображає не�
стабільність, оскільки у 2008 році було
значне падіння рівня прибутку майже на
23% у порівнянні з 2007 роком, і повільне
зростання протягом наступних років. У
2012 році зростання відбувалось, але знач�
но повільнішими темпами.

Аналізуючи показники збитку, необх�
ідно виділити, що найбільший показник
збитку був у 2008 році, і зріс у 7 разів по�
рівняно з 2007 роком. Протягом 2009—2010
рр. даний показник мав тенденцію до зни�
ження, але вже у 2011 році показник зріс
майже вдвічі у порівняні з попереднім 2010 роком.
Кількість збиткових підприємств у 2012 році значно змен�
шилась, це пояснюється зростанням попиту на полігра�
фічну продукцію завдяки проведенню футбольного чем�
піонату та проведення виборів у нашій країні (рис. 7).

Про нестабільне становище в промисловості свід�
чить і значна частка збиткових підприємств — у межах
33—57% за останні 6 років (табл. 4).

Аналізуючи наведені дані, слід відзначити, що за ос�
танні роки частка прибуткових підприємств скоротилась
на 23%, відповідно зросла частка збиткових
підприємств. Зростання частки збиткових підприємств
протягом цього часу було стрибкоподібним, оскільки у
2007 та 2010 роках цей показник не перевищу�
вав 36%, а у 2008 та 2009 роках — частка збит�
кових підприємств сягала понад 38% , а вже у
2011 році — склала 57%.

У 2012 році підприємства поліграфічної про�
мисловості України нараховували 2499
підприємств. З них переважна більшість — малі
підприємства (91,3%). Поліграфічна діяльність
характеризується привабливістю з точки зору
ведення бізнесу, що підтверджується обсягом
залучених інвестицій і організацією численних
приватних підприємств. Частка суб'єктів приват�
ної форми власності у поліграфічній діяльності
більше 88,9% [6].

Істотним недоліком сучасного господарсько�
правового регулювання поліграфічної промисло�
вості є відсутність правового механізму обов'яз�
кового моніторингу стану підприємств і вивчення
потреб сучасної поліграфічної промисловості. Та�
кий моніторинг, на нашу думку, має стати переду�
мовою стимулювання промисловості та дозво�

лить, ураховуючи економічні особливості розвитку пол�
іграфічної промисловості, розробити основи економічної,
зокрема галузевої, політики поліграфії.

Таким чином, щоб підприємства поліграфічної про�
мисловості мали можливість гнучко адаптуватися до
умов ринку, які постійно змінюються, вони повинні не
тільки збільшувати обсяги виробництва, але й правиль�
но оцінювати ситуацію, яка склалося на ринку, та мож�
ливості своїх конкурентів, за рахунок отриманих даних
про зовнішнє середовище, про власні виробничі мож�
ливості. Що стосується перспектив подальшого розвит�
ку поліграфічної промисловості, то мають місце на�
ступні прогнози.

Рис. 4. Кількість видавничоNполіграфічних підприємств в
Україні за 2007—2012 рр. (стан на кінець звітного року)

Джерело: систематизовано на базі [7].

Рис. 6. Структура вироблення видавничоNполіграфічної продукції
за статтями КВЕД та обсягами виробленої поліграфічної продукції

Джерело: систематизовано на базі [6].

Рис. 5. Кількість видавничоNполіграфічних підприємств в Україні
(регіональний розподіл)

Джерело: систематизовано на базі [7].
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На жаль, через зростання ос�
таннім часом попиту на цифрові тех�
нології і відповідно перехід від друко�
ваної продукції до цифрових носіїв,
попит на друковану продукцію буде
дещо знижений. Тому для поліграфі�
чної промисловості важливо утрима�
ти свої позиції та досягти того, щоб
динаміка обсягів виробленої про�
дукції зросла не менше ніж на 7%.
Важливим є зменшення кількості
збиткових підприємств, відсоток яких
має складати не більше 40%.

ВИСНОВКИ
Результати проведених дослід�

жень дають підстави стверджувати,
що розвиток поліграфічної промисло�
вості має чітку тенденцію до зростан�
ня упродовж останніх шести років,
враховуючи ті кризові явища в еко�
номіці України, які пов'язані з початком гло�
бальної економічної кризи. Найвищий темп
приросту обсягу виробленої продукції та
прибутку відзначений у 2010 році. Одним з
негативних аспектів розвитку підприємств
поліграфічної промисловості є зростання
частки збиткових підприємств в останні 2
роки з 38% до 57%. Негативною тенденцією
є також існування непропорційності розта�
шування підприємств у регіонах, яка призво�
дить до деформації структури промисло�
вості, зменшення задоволення потреб спо�
живачів у друкованій продукції.

Наукова новизна отриманих результатів
полягає в окресленні основних тенденцій
розвитку поліграфічної промисловості; виз�
наченні основних проблем, з якими зустрі�
чаються підприємства поліграфічної про�
мисловості під час здійснення діяльності, а
також у формулюванні перспектив розвит�
ку промисловості.

Перспективами подальших досліджень у
цьому напрямі є проведення аналізу діяль�
ності підприємств поліграфічної промисло�
вості з боку введення інновацій.
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Рис. 7. Динаміка обсягу виробленої продукції, прибутку та збитку

Джерело: систематизовано на базі [5].

Таблиця 3. Показники діяльності підприємств поліграфічної промисловості
за КВЕД 22.2

Джерело: [5].

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 

Обсяг виробленої продукції, млн грн. 7,415 9,18 9,375 9,936 10,625 
Абсолютний приріст (базисний), млн грн. - 1,765 1,96 2,521 3,21 
Абсолютний приріст (ланцюговий), млн грн. - 1,765 0,195 0,561 0,689 
Темп приросту (базисний), млн грн. - 23,80 26,43 34,00 43,29 
Темп приросту (ланцюговий), млн грн. - 23,80 2,12 5,98 6,93 
Прибуток (млн грн.) 0,286 0,222 0,289 0,301 0,305 
Абсолютний приріст (базисний), млн грн. - -0,064 0,003 0,015 0,019
Абсолютний приріст (ланцюговий), млн грн. - -0,064 0,067 0,012 0,004
Темп приросту (базисний), млн грн. - -22,38 1,05 5,24 6,64 
Темп приросту (ланцюговий), млн грн. - -22,38 30,18 4,15 1,33 
Збиток (млн грн.) 0,11 0,881 0,429 0,272 0,403 
Абсолютний приріст (базисний), млн грн. - 0,771 0,319 0,162 0,293 
Абсолютний приріст (ланцюговий), млн грн. - 0,771 -0,452 -0,157 0,131 
Темп приросту (базисний), млн грн. - 700,91 290,00 147,27 266,36 
Темп приросту (ланцюговий), млн грн. - 700,91 -51,31 -36,60 48,16 

Таблиця 4. Кількість збиткових підприємств поліграфічної галузі

Джерело: [7].

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 
Фінансовий результат (прибуткових 
підприємств), млн грн. 0,286 0,222 0,289 0,301 0,305 

Частка прибуткових підприємств, % 66,5 60,7 61,8 64,5 43,1 
Фінансовий результат (збиткових 
підприємств), млн грн. 0,110 0,881 0,429 0,272 0,403 

Частка збиткових підприємств, % 33,5 39,3 38,2 35,5 56,9 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До теперішнього часу не було розроблено механіз�

му прогнозування потреби робітників на загальнодер�
жавному та галузевих рівнях, що значно ускладнює виз�
начення потреби у підготовці фахівців різного профес�
ійного спрямування. Практично в державі не здійсню�
ються обгрунтовані прогнози, яких саме кваліфікова�
них робітників, скільки і якої кваліфікації необхідно
готувати в професійно�технічних навчальних закладах
для потреб нашої економіки. Щодо обсягів замовлення
на підготовку робітничих кадрів, потрібно зауважити,
що вони повинні відповідати реальним потребам еконо�
міки країни.

В умовах модернізації системи професійно�техніч�
ної освіти існує об'єктивна потреба у розрахунках вар�
тості навчання кваліфікованих робітників у ПТНЗ, які
б дозволяли визначити ефективність діяльності профес�
ійно�технічного навчального закладу. З економічної
точки зору професійно�технічна освіта являє собою
систему, яка надає суспільству специфічну послугу —
забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів. Як і будь�
яка послуга, з економічної точки зору, послуги профес�
ійно�технічної освіти характеризуються низкою пара�
метрів, зокрема, вартістю. Вартість підготовки кваліфі�
кованого працівника в ПТНЗ включає кошти, які виді�
ляються як державним бюджетом на фінансування
ПТО, так і поступають з інших джерел, у тому числі від
виробничої діяльності ПТНЗ.
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КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА У ПТНЗ

METHODS OF CALCULATING THE ESTIMATED AVERAGE COST OF TRAINING A SKILLED
WORKER IN VOCATIONAL — TECHNICAL SCHOOLS

Стаття присвячена розгляду складових вартості витрат на підготовку одного кваліфікованого робітниF
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Article considers the components of the costs of training a skilled worker in vocational — technical schools.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній економічній науці налічується велика

кількість наукових праць, присвячених цим питанням:
прогностичні аспекти проектування діяльності профе�
сійно�технічного навчального закладу (В.М.Аніщенко,
Д.О.Закатнов, С.Ф.Коряка, Л.А.Майборода, А.М.Ми�
хайличенко, Г.Г.Удалов, О.В.Царик, Л.В.Щербак); роз�
виток методів визначення соціально�економічної
ефективності витрат на освітні послуги (С.Я. Салига,
В.М. Гельман); методичні підходи до визначення обсягів
підготовки фахівців за державним замовленням (Інфор�
маційно�аналітична записка Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України);
пропозиції щодо розрахунку обсягу видатків для фінан�
сування професійної підготовки фахівців з різних спе�
ціальностей на одного учня на рівні ПТНЗ, регіонів та
центру (К.Б. Мірошниченко); вартість навчання, поря�
док формування ціни та шляхи її зменшення (К.В. Зе�
ленський); формування контингенту учнів ПТНЗ в умо�
вах демографічної кризи (Н.О. Величко, І.М. Савченко).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У даний час теоретичні та практичні напрями роз�

робки методичних завад визначення вартості навчання
кваліфікованих робітників у ПТНЗ, яка впливає також
на якість та структуру підготовки, залишаються недо�
статньо вивченими на сучасному етапі розвитку іннова�
ційної економіки.

V. V. Zaychenko,
Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of "Labor Economics and Management"
A. V. Laptevа,
graduate student Kirovograd National Technical University
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У зв'язку з цим, метою даної статі є розробка мето�
дичних підходів до розрахунку орієнтовної середньої
вартості підготовки одного кваліфікованого робітника
у ПТНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення фактичної вартості підготовки одного
кваліфікованого робітника у ПТНЗ повинно здійсню�
ватися на базі економічно обгрунтованих витрат, пов'я�
заних з її наданням, що мають враховувати специфіку
закладу і бути достатніми для покриття поточних вит�
рат, що стосуються навчального процесу, експлуатації
приміщень і споруд та штатного обладнання.

Питання формування планів прийому учнів, слухачів
з урахуванням державного замовлення, потреб ринку
праці та потреб громадян у професійно�технічній освіті,
замовлень підприємств, установ, організацій регламен�
туються відповідними законодавчими та нормативними
актами.

Складовими вартості витрат (згідно Наказу
Міністерства освіти і науки України, Міністерства еко�
номіки України, Міністерства фінансів України "Про
затвердження порядків надання платних послуг держав�
ними та комунальними навчальними закладами" від
23.07.2010 р. №736/902/758) є: витрати на оплату праці
працівників; нарахування на оплату праці відповідно до
законодавства; безпосередні витрати та оплата послуг
інших організацій; капітальні витрати; індексація заро�
бітної плати, інші витрати відповідно до чинного зако�
нодавства.

У цілому державне замовлення на підготовку робі�
тничих кадрів у професійно�технічних навчальних зак�
ладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук�
раїни формується відповідно до Закону України "Про
формування та розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково�педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та пере�
підготовку кадрів" від 20 листопада 2012 року № 5499�
VI [2].

Відповідно до статті 22 Закону України "Про про�
фесійно�технічну освіту" (103/98�ВР) питання форму�
вання планів прийому учнів, слухачів урахуванням дер�
жавного замовлення, потреб ринку праці та потреб гро�
мадян у професійно�технічній освіті, замовлень
підприємств, установ, організацій відноситься до основ�
них повноважень та напрямів діяльності професійно�
технічного навчального закладу [1].

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України "Про затвердження Типових штатних норма�
тивів професійно�технічних навчальних закладів" від
06.12.2010 N1204, типові штатні нормативи професійно�
технічних навчальних закладів розробляються в межах
затвердженого фонду оплати праці з дотриманням ви�
мог, з урахуванням типу навчального закладу, контин�
генту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи
закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель
та споруд, наявності навчально�виробничих майстерень
і навчальних господарств, а також парку навчального
обладнання.

До педагогічних працівників професійно�технічних
навчальних закладів та установ професійно�технічної
освіти належать викладачі, педагоги професійного на�
вчання, вихователі, майстри виробничого навчання,
старші майстри, старші майстри виробничого навчання,
інструктори виробничого навчання, методисти, прак�
тичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізич�
ного виховання, керівники професійно�технічних на�
вчальних закладів, науково�методичних та навчально�
методичних установ, їх заступники та інші працівники,
діяльність яких пов'язана з організацією і забезпечен�
ням навчально�виховного процесу [4].

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки Украї�
ни "Про затвердження Інструкції про порядок обчис�

лення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.93
N102, заробітна плата педагогічного персоналу розра�
ховується на основі загального навчального наванта�
ження та середньорічного контингенту учнів [3].

Виходячи з вищезазначених нормативів, визначає�
мо розрахунки витрат на оплату праці викладачів,
майстрів, адміністративного та навчально�допоміжно�
го персоналу, службовців, бібліотечних працівників,
обслуговуючого персоналу (робітник, прибиральник,
гардеробник тощо, в т.ч. по гуртожитку) у ПТНЗ як ос�
новних елементів витрат для розрахунку орієнтовної
середньої вартості підготовки одного кваліфікованого
робітника у ПТНЗ.

Розрахунок оплати праці викладачів у ПТНЗ
здійснюється за формулою:

12)( .... ⋅⋅+⋅+⋅+⋅= ОООЗПОРВО ПДПДПДПАЗПвикл (1),
де ..ЗПД  — доплати за педагогічні звання, завідуван�

ня кабінетами: 0,3 — сума надбавок за педагогічне зван�
ня викладач — методист та завідування кабінетом (15%
+ 15%);

..РВД  — доплата за вислугу років, максимальний
розмір надбавки за вислугу років (20 років — 30%);

ОД  — доплата на оздоровлення (з урахуванням 720
— річна норма годин на ставку, 0,083);

ОП  — посадовий оклад викладача;
ЗПвикл — заробітна плата викладачів у ПТНЗ;
А — чисельність ставок викладачів за напрямом

(професією);
12 — кількість місяців у році.
Розрахунок оплати праці майстрів виробничого на�

вчання у ПТНЗ здійснюється за формулою:
12)( .... ⋅⋅+⋅+⋅+⋅= ОООЗПОРВОМ ПДПДПДПБЗП (2),

де ..ЗПД  — доплати за педагогічні звання, сума над�
бавок за педагогічне звання майстер в/н І категорії та
завідування майстернею (15% + 15%);

..РВД  — доплата за вислугу років, максимальний
розмір надбавки за вислугу років (20 років — 30%);

ОД  — доплата на оздоровлення (з урахуванням 720
— річна норма годин на ставку, 0,083);

ОП  — посадовий оклад майстра виробничого навчан�
ня;

ЗПм — заробітна плата майстрів виробничого на�
вчання у ПТНЗ;

Б — чисельність ставок викладачів за напрямом
(спеціальністю);

12 — кількість місяців у році.
Заробітна плата адміністративно�обслуговуючого

персоналу у ПТНЗ:
Заробітна плата адміністративно�обслуговуючого

персоналу складає за результатами середньостатистич�
них розрахунків 26% заробітної плати педагогічних (ос�
новних працівників ): ( АВ ⋅= 26,0 ):

12⋅⋅= ОПВЗПв (3),
де ОП  — посадовий оклад фахівця І категорії;
ЗПв — заробітна плата адміністративно�обслугову�

ючого персоналу у ПТНЗ;
12 — кількість місяців у році.
Заробітна плата навчально�допоміжного персона�

лу у ПТНЗ.
Заробітна плата розраховується від чисельності пе�

дагогічних працівників (викладачів) до 30%:
( АГ ⋅= 3,0 ):
 12⋅⋅= ОПГЗПг (4),
де ОП  — посадовий оклад лаборанта;
ЗПг — заробітна плата;
12 — кількість місяців у році.
Оплата праці службовців (начальники відділів, бух�

галтери, юрисконсульти тощо).
Визначення чисельності службовців здійснюється за

середнім показником, що склався за останні 3 роки,
згідно із затвердженим на початку фінансового року в
установленому порядку штатним розписом навчально�
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го закладу (фактична чисельність) (Д):
12⋅⋅= ОПДЗПд (5),

де Д — чисельність навчально�допоміжних праців�
ників;

ОП  — посадовий оклад фахівця І категорії;
ЗПд — заробітна плата;
12 — кількість місяців у році.
Заробітна плата бібліотечних працівників.
Чисельність бібліотекарів визначається у відповід�

ності до типових штатних нормативів (наказ МОНмо�
лодьспорту від 27.09.2012 № 1058) (Е):

12)( .... ⋅⋅+⋅+⋅+⋅= ОООЗПОРВО ПДПДПДПЕЗПе (6),
де ОП  — посадовий оклад бібліотекаря;
ЗПе — заробітна плата;

..ЗПД — сума надбавок (50%);
..РВД  — доплата за вислугу років (20%);

ОД  — доплата на оздоровлення (з урахуванням 720
— річна норма годин на ставку, 0,083);

12 — кількість місяців у році.
Заробітна плата обслуговуючого персоналу (робіт�

ник, прибиральник, гардеробник тощо, в т.ч. по гурто�
житку).

Чисельність обслуговуючих працівників визначаєть�
ся виходячи за таких умов — 5 ставок на 1000 кв.м площі
(Ж):

12)( ⋅⋅+⋅= ОІО ПДПЖЗПж (7),
де ОП  — посадовий оклад прибиральника приміщень;

ІД  — доплати за дезінфекцію (10%);
ЗПж — заробітна плата;
12 — кількість місяців у році.
Видатки на оплату праці за напрямом (професією)

всього на рік:
ЗПжЗПеЗПдЗПгЗПвЗПмЗПвиклВЗПі ++++++= (8).

Індексація заробітної плати обраховується в поряд�
ку, встановленому законодавством.

Нарахування на заробітну плату здійснюється за
законами України. Збір на обов'язкове державне пенс�
ійне страхування, на обов'язкове соціальне страхуван�
ня у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності, на
випадок безробіття, від нещасного випадку на вироб�
ництві та професійного захворювання, які спричинили
втрати працездатності — визначається згідно з коефіц�
ієнтом, встановленим відповідно до законодавства від
визначеного загального фонду оплати праці.

Розмір внеску становить 36,3%.
Тоді НЗПВ  — нарахування на заробітну плату (1120),

у відсотках до заробітної плати усіх категорій персона�
лу (36,3%), складатиме:

363,0⋅= ЗПНЗП ВВ (9),
де ЗПВ  — заробітна плата усіх категорій персоналу

ПТНЗ, який забезпечує підготовку кваліфікованих ро�
бітників.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
"Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 р.
N882 (882�2004�п) затверджено порядок призначення і
виплати стипендій учням професійно�технічних на�
вчальних закладів [5].

Витрати на виплату академічних стипендій за напря�
мом підготовки за професією визначаються з розрахун�
ку:

 12⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ДФ
ДЗіІСвідмCСАС ЧКФМПVVМВ

i
(10),

де ДФ
ДЗіЧ  — контингент учнів державного замовлення

денної форми навчання відповідної спеціальності;
CV  = 0,7 (відсоток стипендіатів);

СМ  — мінімальна стипендія учнів у ПТНЗ;

відмV  = 1,04 (відсоток відмінників);
ФМП = 1,1 (фонд матеріальної підтримки та заохо�

чення);
КІС = 1,367 (коефіцієнт індексації стипендії).

Витрати на підвищення кваліфікації педагогічного
складу з розрахунку, що 20% викладачів щорічно не бе�
руть участі у навчальному процесі протягом 1—2 місяців:

2,0 ПППК ЧПКВ ⋅⋅= (11),
де ПК — витрати на підвищення кваліфікації одного

викладача (середньогалузеве значення або значення для
окремого ПТНЗ);

ППЧ  — чисельність педагогічних працівників.
Розрахунок експлуатаційних та господарських вит�

рат, послуг зв'язку включає такі елементи: поточний
ремонт будівель та споруд; господарчі витрати; послу�
ги зв'язку (телефон, Інтернет, факс); комунальні вит�
рати — за плановими тарифами, встановленими орга�
нами місцевого самоврядування.

Витрати на комунальні послуги та оплату енерго�
носіїв:

ІЕІКПГЕВТКП ООООООВ +++++= (12),
де ОТ — оплата теплопостачання;
ОВ — оплата водопостачання та водовідведення;
ОЕ — оплата електроенергії;
ОГ — оплата природного газу;
ОІКП — оплата інших комунальних послуг;
ОІЕ — оплата інших енергоносіїв.
Загальна сума експлуатаційних та господарських

витрат, послуг зв'язку становитиме за напрямами підго�
товки по професіям:

і
ТПКПЗВГВПРБС

ЕГВ Ч
Ч

ВВВВВ
В ⋅

++++
= (13),

де ПРБСВ  — витрати на поточний ремонт будівель та
споруд;

ГВВ  — господарчі витрати;

ЗВВ  — витрати на послуги зв'язку;

КПВ  — витрати на оплату комунальних послуг;

ТПВ  — витрати на транспорт та транспортні послуги;

Ч  — середньорічна чисельність учнів у ПТНЗ;

іЧ  — середньорічна чисельність учнів відповідного
напряму підготовки по професіям.

При розрахунку слід враховувати, що обов'язко�
вим є виконання вимоги щодо першочергового забез�
печення бюджетними коштами видатків на оплату
праці з нарахуваннями, виплату стипендії, а також на
господарське утримання установ. Видатки на придбан�
ня обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо,
які не є першочерговими, можуть передбачатися лише
за умови забезпечення коштами невідкладних витрат
та відсутності.

Враховуючи, що спільним наказом МОН, Мінеко�
номіки та Мінфіну від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про
затвердження порядків надання платних послуг дер�
жавними та комунальними навчальними закладами" у
вартості освітньої послуги видатки розвитку врахову�
ються у розмірі до 10 відсотків її вартості, пропонуєть�
ся поетапно довести зазначений показник (10 відсотків)
як складову вартості підготовки кваліфікованого робіт�
ника:

)(1,0 ЕГВОНПАСПРАКТМНЗПЗПРОЗВ ВВВВВВВВ ++++++⋅= (14),
ЗПВ — загальні витрати на оплату праці усіх категорій

персоналу;
НЗПВ  — нарахування на заробітну плату, у відсотках

до заробітної плати усіх категорій персоналу;

МВ  — витрати на матеріали, інвентар та заходи для
навчального процесу;

ПРАКТВ  — витрати на проходження всіх видів практи�
ки;

АСВ  — витрати на виплату академічних стипендій;
ОНПВ  — сума витрат, опосередковано пов'язаних з на�

вчальним процесом;
ЕГВВ  — сума експлуатаційних та господарських вит�

рат, послуг зв'язку.
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Тоді видатки розвитку за напрямом підготовки по
професіям визначатимуться за формулою:

і
КРСОБЛ

РОЗВ Ч
Ч
ВВ

В
і

⋅
+

= (15),

де ОБЛВ  — витрати на придбання обладнання, меблів,
апаратури, обчислювальної техніки, бібліотечних
фондів;

КРСВ  — витрати на капітальний ремонт споруд та
інженерного обладнання.

Витрати на навчання учнів, що потребують соціаль�
ного захисту (сироти, інваліди) включає, крім загальних
витрат, соціально захищені витрати, фінансування яких
повинно бути забезпечено у повному обсязі до держав�
них гарантій; розрізняються за елементами витрат для
різних категорій — сиріт, інвалідів та ін.:

.
.

.
.

.
..

інш
захсоц

інв
захсоц

сир
захсоцзахсоц ВВВВ ++= (16),

— для сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:

працпідрІДОВХСС
сир

захсоц ВВВВВВВ +++++=.
. (17),

— для інвалідів (розмір соціальної стипендії визна�
чається згідно чинного законодавства залежно від гру�
пи інвалідності):

  СС
інв

захсоц ВВ =.
. (18),

— для інших категорій (допомога при працевлаш�
туванні):

.
.

. прац
ін

захсоц ВВ = (19),
де ССВ  — соціальні стипендії (1342);

ХВ  — продукти харчування (1133);
ОВВ  — одяг, взуття тощо для учнів, студентів з числа

сиріт (1131);
ІДВ  — інша допомога сиротам (1343);
підрВ  — підручники;
працВ  — виплата грошової допомоги при працевлаш�

туванні (сироти, педагоги, медики).
Отже, за умови наявності у контингенті за напря�

мом підготовки по професіям учнів із числа соціаль�
но незахищених категорій, видатки на фінансування
виплат таким учням додаються до загальної суми ви�
датків.

Загальна вартість навчання за рік, у відповідності до
визначених основних елементів, за напрямом підготов�
ки по професіям включає:

)( ..

і

захсоцГУРТРОЗВЕГВОНПАСПРАКТМНЗПЗП
ЗАГ Ч

ВВВВВВВВВВ
В іііііііііі

і

+++++++++
= ∑ (20),

де 
іЗПВ  — загальні витрати на оплату праці усіх кате�

горій персоналу ПТНЗ;

іНЗПВ  — нарахування на заробітну плату усіх кате�
горій персоналу по професіям;

іМВ  — витрати на матеріали, інвентар та заходи для
навчального процесу за напрямом підготовки по про�
фесіям;

іПРАКТВ  — витрати на проходження всіх видів практи�
ки за напрямом підготовки по професіям;

іАСВ  — витрати на виплату академічних стипендій за
напрямом підготовки по професіям;

іОНПВ  — сума витрат, опосередковано пов'язаних з на�
вчальним процесом, за напрямом підготовки по профес�
іям;

іЕГВВ  — сума експлуатаційних та господарських вит�
рат, послуг зв'язку за напрямом підготовки по профес�
іям;

іРОЗВВ  — видатки розвитку за напрямом підготовки по
професіям;

іГУРТВ — витрати на утримання гуртожитків за напря�
мом підготовки по професіям;

ізахсоцВ .  — соціально захищені витрати, фінансування
яких повинно бути забезпечено у повному обсязі до дер�
жавних гарантій за напрямом підготовки по професіям;

іЧ  — середньорічний контингент учнів за напрямом
підготовки по професіям.

Середня вартість підготовки кваліфікованого робіт�
ника визначається центральним органом виконавчої вла�
ди, що забезпечує формування та реалізує державну пол�
ітику у сфері освіти, в результаті узагальнення розра�
хунків ПТНЗ щодо вартості підготовки кваліфікованих
робітників за напрямом підготовки по професіям.

Так, середня вартість підготовки кваліфікованого
робітника розраховується за формулою:
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= (21),

де ..1.
.

рквсеред
навчВ  — середня вартість підготовки кваліфіко�

ваного робітника за напрямом підготовки по професіям;
..1 ркв

навчin
В  — вартість підготовки кваліфікованого робіт�

ника за напрямом підготовки по професіям у окремому
ПТНЗ;

inрквЧ .  — середньорічна чисельність учнів, які навча�
ються за напрямом підготовки по професіям у окремо�
му ПТНЗ;

i — напрями підготовки по професіям;
n — професійно�технічні навчальні заклади.
На наступний навчальний рік середня вартість підго�

товки одного учня коригується на індекс інфляції, на
підставі чого можна отримати середню орієнтовну
вартість підготовки кваліфікованого робітника:

100
.1.1 ІВВ ркв

навч
ркв

навчCO inin
⋅= (22),

де І — де  І — індекс інфляції, що визначається відпо�
відними Постановами ВР України "Про Основні напря�
ми бюджетної політики на наступний рік" (для 2013 року
— 105,9%).

Загальна вартість орієнтовної середньої вартості
підготовки одного кваліфікованого робітника розрахо�
вується на весь період навчання у ПТНЗ із урахуванням
термінів навчання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, методику розрахунку орієнтовної се�

редньої вартості підготовки одного кваліфікованого
робітника у ПТНЗ розроблено з метою вдосконалення
процедури планування, аналізу та контролю формуван�
ня витрат на надання освітніх послуг з навчання осіб
зазначеної категорії в межах державного замовлення.

Розробка методики розрахунку вартості навчання
на підготовку одного кваліфікованого робітника у
ПТНЗ дозволить підвищити раціональність та ефек�
тивність використання коштів, та дасть можливість опе�
ративно направляти їх на вирішення актуальних для
конкретного закладу завдань.
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ВСТУП
У сучасних умовах розвитку ринкової економіки

дуже важливим є досягнення стабільності функціонуван�
ня санаторно�курортної сфери, яка є одним із факторів
регіонального соціально�економічного зростання. Важ�
ливу роль у формуванні відтворювальних процесів у са�
наторно�курортній сфері та в економіці регіону відіграє
інноваційна діяльність. Значна кількість підприємств са�
наторно�курортної сфери, яка раніше фінансувалася дер�
жавою, виявилася неспроможними адаптуватися до но�
вих економічних умов і стала нерентабельною в умовах
жорстокої конкуренції. Тому одним із суттєвих джерел
економічного розвитку регіону є впровадження іннова�
ційних методів господарювання. Ефективні перетворен�
ня в економіці можливі при активному використанні на�
укових, науково�технічних досягнень, формуванні ново�
го механізму у всіх сферах народного господарства, у т.
ч. санаторно�курортному комплексі. Для Закарпатської
області санаторно�курортна сфера є системоутворюю�
чим фактором, від стабільної і успішної діяльності якого
залежить соціально�економічний розвиток монофункц�
іональної спеціалізації. При цьому важливим є те, що са�
наторно�курортне господарство займає провідне місце в
економічній системі, забезпечуючи зайнятість населен�
ня регіону, генеруючи основний об'єм доходів у регіо�
нальні бюджети.

Тому актуальність дослідження визначається наявні�
стю протиріч між розвитком інноваційних процесів і
відсутністю науково�обгрунтованих рекомендацій щодо
впровадження новацій у санаторно�курортне господар�
ство з отриманням позитивних результатів з мінімальни�
ми ризиками, позаяк діяльність санаторно�курортних та
оздоровчих закладів супроводжується численними ризи�
ками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ І ДОСЛІДЖЕНЬ
У теорії і практиці функціонування санаторно�ку�

рортних комплексів питанням впровадження інновацій
та ризиків, які можуть супроводжуватися у зв'язку з
цим, приділяється значна увага. Різним аспектам вив�
чення та оцінки ризиків присвячені праці закордонних і
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вітчизняних учених, зокрема В. Жежуха [3, с. 177—182],
Р. Качалова [4], В. Ковальова [5], Дж. Кейнса, А. Мар�
шалла, А. Пігу, Д. Таганова, Б. Райзберга [8], В. Віт�
лінського, П. Грабового, С. Полтавчева, Б. Хрустальо�
ва, Т. Райса, В. Фере, У. Шарпа, С. Яровенко, Є. Сто�
янової [2, с. 17—29] та ін. Ризики в діяльності санатор�
но�курортних закладів досліджували О. Балабанова [1],
К. Коршикова, А. Яковенко [10, с. 97—100], О. Перна�
рівський [6] та ін.

Водночас, незважаючи на значну кількість робіт,
присвячених дослідженню проблем розвитку санатор�
но�курортного комплексу, в них розглядалися тільки
окремі питання ризиків. Ще недостатньо вивчені при�
чини, що обумовлюють виникнення ризиків соціально�
економічного зростання від інноваційного розвитку
СКГ.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначені основних чинників,

які спричиняють виникнення ризиків від впровадження
інноваційних методів господарювання у санаторно�ку�
рортне господарство, а також у визначенні основних
груп ризиків у санаторно�курортній сфері у зв'язку з
впровадженням інновацій.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Дослідити тенденції і процеси, які спричиняють ви�

никнення ризиків у санаторно�курортній сфері у зв'яз�
ку з впровадженням інновацій, визначити шляхи мі�
німізації виникнення ризиків.

Теоретичною та методологічною основою дослід�
ження є основні фундаментальні, та прикладні поло�
ження економічної теорії, регіональної економіки,
теорії соціально�економічного зростання, трансформа�
ційних процесів.

Наукова новизна полягає у визначенні основних
ризиків, які виникають при впровадженні інновацій�
них методів господарювання та їх мінімізація з ме�
тою забезпечення ефективного управління іннова�
ційним розвитком санаторно�курортного господар�
ства.

M.Y. Kovach,
candidate of economic science, deputy director of educational and educator work,
Uzhorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, docent.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність санаторно�курортних та оздоровчих зак�

ладів супроводжується численними ризиками. Під ри�
зиком часто розуміють імовірність втрати підприєм�
ством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів,
появу додаткових витрат або недосягнення інших цілей,
встановлених організацією при здійсненні виробничо�
фінансової діяльності у звязку з невизначеністю. Як
зазначають С.А. Столяров та А.В. Гросс, ризик — це не
тільки небажані результати ухвалених рішень, він може
бути необхідною умовою одержання прибутку, і два цих
моменти часто перебувають у прямій залежності один
від одного. Тому ризик згадані автори розуміють як "на�
слідок дії або бездіяльності, у результаті яких виникає
реальна можливість одержання невизначених резуль�
татів різного характеру, які як позитивно, так і негатив�
но впливають на діяльність організації" [9, с. 37—41].

Відповідно до досліджень К.О. Коршикової та А.Т.
Яковенко, діяльності підприємств санаторно�курортної
сфери властиві наступні групи ризиків [10, с. 97—100].

1. Комерційні (зростаюча конкуренція з боку інших
курортно�санаторних закладів), ймовірність настання
яких може коливатися від 10 до 35%, а наслідки можуть
знизити успіх підприємства від 5 до 30%.

2. Ресурсні (різке підвищення цін на нафтопродук�
ти, продукти харчування тощо), імовірність настання
яких може коливатися від 15 до 35%, а наслідки можуть
знизити успіх підприємства від 12 до 40%.

3. Технічні (постачання неякісного устаткування,
непрофесійні дії персоналу при експлуатації техніки),
імовірність настання яких коливається від 2 до 15%, а
наслідки можуть знизити успіх підприємства до 25%.

4. Політичні (різка зміна курсу економічних реформ,
істотна зміна поточного законодавства або системи опо�
датковування), імовірність настання яких коливається
від 5 до 25%, а наслідки можуть знизити успіх підприє�
мства від 5 до 30%.

Як бачимо, санаторно�курортна діяльність піддаєть�
ся впливу низки ризиків. Проте функціонування самих
санаторно�курортних закладів, у тому числі інновацій�
ний розвиток кожного з них та СКГ загалом, можуть
обумовлювати проблеми і ризики в соціально�економі�
чному зростанні регіону.

Серед причин виникнення ризиків у соціально�еко�
номічному середовищі регіону від інноваційної діяль�
ності санаторно�курортних та оздоровчих закладів, на
нашу думку, слід розрізняти такі.

1. Зовнішні причини, що породжують ендогенні ри�
зики та обумовлені:

— законодавчими змінами в галузі інноваційної
діяльності, податкової політики, медичного обслугову�
вання, регулювання використання та охорони рекреа�
ційних територій, регулювання трудових відносин;

— коливаннями ринкової кон'юнктури. Попит і про�
позиція санаторно�курортних послуг формуються у
результаті сукупної дії різних умов та чинників, до того
ж у кожний момент часу їх співвідношення та сила впли�
ву різні. Наприклад, може виникнути ситуація, що са�
наторно�курортні заклади впровадили певну нову ме�
тодику лікування чи оздоровлення, але внаслідок епі�
демічної ситуації в регіоні чи в державі виникне попит
на зовсім інші послуги. Таким чином, нові санаторно�
курортні послуги будуть неспроможні задовольнити цей
попит населення;

— сплеском інфляції, що позначиться на рівні цін
на санаторно�курортні послуги та поведінці споживачів.
Інфляція негативно впливає на купівельну спро�
можність вітчизняного споживача і звужує внутрішній
ринок санаторно�курортних послуг;

— зміною суспільно�політичної ситуації в країні, яка
може спровокувати скорочення кількості іноземних
громадян, що прибули в країну з метою оздоровлення,
медичного туризму, відтік іноземного капіталу із еко�
номіки країни і т.п.;

— зміною моделі соціальної політики держави (ско�
рочення державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення, відміна видачі
пільговим категоріям громадян безоплатних путівок до
санаторно�курортних закладів за рахунок коштів дер�
жавного бюджету чи відміна виплати грошової компен�
сації вартості санаторно�курортного лікування деяким
категоріям громадян тощо);

— настанням надзвичайних ситуацій. Наприклад,
Закарпатська область є регіоном, що регулярно потер�
пає від повеней. За попередніми оцінками, збитки регі�
ону від повені 7—10 грудня 2010 р. становлять 61 млн
грн., і переважно це сума завданої стихією шкоди інфра�
структурі області [7];

— погіршенням екологічної ситуації в регіоні, яка
несе велику небезпеку збереженню природно�рекреац�
ійних ресурсів регіону, хоча Закарпаття і вважається од�
ним з найбільш екологічно чистих регіонів України. Еко�
логічна загроза формується як наслідок безвідповідаль�
ного господарювання, у зв'язку з чим у Закарпатській
області сформувалась низка джерел екологічних забруд�
нень довкілля, через зміни клімату тощо. Досить сказа�
ти, що, згідно з даними засобів масової інформації, влітку
2010 року у Закарпатській області тривалий час залиша�
лися підтопленими 33 житлові будинки, 2010 домогоспо�
дарств, 1189 підвальних приміщень, 1003 колодязі та 3500
га сільськогосподарських угідь.

Дивовижна природа краю, сприятливі кліматичні
умови для відпочинку та занять гірськолижним спортом
взимку, наявність джерел мінеральних та термальних
вод з лікувальними властивостями створюють реальні
можливості для перетворення рекреаційної галузі в
одну з провідних у регіоні;

— економічним становищем галузі. Так, неефектив�
на експлуатація мережі санаторно�курортних та тури�
стично�рекреаційних закладів Закарпатської області,
яка об'єднує зараз 113 суб'єктів, зокрема 17 санаторіїв,
19 санаторіїв�профілакторіїв, 72 туристичні бази, бази
відпочинку, лікувально�оздоровчі комплекси, 5 пансіо�
натів. Крім того, в області є 40 готелів (мотелів), 5 екс�
курсійних бюро та 59 інших суб'єктів підприємницької
діяльності, що одержали ліцензії на право надання ту�
ристичних послуг. Низка об'єктів вимагає значних
фінансових ресурсів на відновлення та ремонт. Але, у
зв'язку зі складністю отримання кредитів, здійснити такі
роботи є вкрай складним завданням, що зумовлює по�
дальше погіршення ситуації;

— рейдерськими атаками на окремі рекреаційно�оз�
доровчі об'єкти з метою їх захоплення та привласнен�
ня. Нечесна конкурентна боротьба, перерозподіл сфер
впливу та власності в рекреаційно�оздоровчій сфері
підриває її основи та стає загрозою природному сере�
довищу Закарпатської області. Зазначимо, що при цьо�
му використовуються найрізноманітніші важелі і прийо�
ми. Одним з таких прийомів стало інформаційне на�
гнітання щодо епідемії грипу на Закарпатті у 2009 році,
що могло в той час довести, за висновками фахівців та
управлінців, економіку області до повного колапсу. У
результаті заповнюваність туристично�рекреаційних
закладів Закарпаття суттєво скоротилася і сягнула ледь
третини їх потужності;

— рівнем інвестиційного клімату регіону, який виз�
начається сукупністю політичних, правових, економіч�
них та соціальних умов, що забезпечують та сприяють
інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних
інвесторів у пріоритетних галузях економіки регіону.
Для Закарпатської області до таких галузей відносить�
ся санаторно�курортна, від вливання інвестицій в яку
залежить стан виробництва санаторно�курортних по�
слуг та оздоровлення населення країни, рівень оснащен�
ня основних фондів санаторно�курортних та оздоров�
чих закладів, можливості інноваційного розвитку цієї
сфери господарювання, вирішення соціальних та еко�
логічних проблем як у регіоні, так і державі загалом.
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2. Внутрішні причини, що породжують ендогенні
ризики та обумовлені:

— сезонністю споживання санаторно�курортних
послуг. У літній період заповненість санаторно�курор�
тних та оздоровчих закладів становить 90—100%, що
дозволяє їм монополізувати прибуток. У зимовий пері�
од — функціонують на межі виживання;

— непродуманою ціновою політикою на рекреацій�
но�оздоровчі послуги, яка відлякує споживачів від та�
ких популярних санаторіїв, як "Сонячне Закарпаття",
"Поляна", "Квітка Полонини" (Свалявський район),
"Карпати", "Синяк" (Мукачівський район), "Шаян" (Ху�
стський район), "Гірська Тиса" (Рахівський район), "Вер�
ховина" (Міжгірський район). У результаті заможніші
українці віддають перевагу відпочинку і лікуванню за
кордоном, що сприяє неповноцінному використанню
рекреаційно�оздоровчої бази Закарпаття;

— ефективністю управління санаторно�курортним
чи оздоровчим закладом. Для прикладу зазначимо, що
керівником санаторію є головний лікар, який здійснює
управління ним на засадах єдиноначальності. У ринко�
вих умовах господарювання управляти має керівник
нового рівня, що має спеціальну менеджерську освіту.
Такий фахівець знає, як керувати підлеглими, куди спря�
мовувати фінансові потоки тощо;

— підготовленістю кадрів, орієнтованих на іннова�
ційний розвиток. Персонал санаторно�курортного чи
оздоровчого закладу має бути кваліфікованим, здатним
до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і
впровадження наукомістких технологій лікування та
оздоровлення, а також інформаційно�комунікаційних
технологій. Тобто володіти якісними рисами, необхід�
ними для створення та впровадження інновацій;

— відсутністю системи мотивації персоналу, що по�
значається на плинності кадрів, якості обслуговування
населення, зацікавленості співробітників в інноваційно�
му розвитку тощо;

— відсутністю належного інформаційного забез�
печення, що унеможливлює стратегічне і тактичне пла�
нування господарської діяльності санаторно�курорт�
них та оздоровчих закладів, ускладнює їх орієнтацію
на ринку, негативно впливає на вибір ділових партнерів
тощо.

У поєднанні всі ці чинники (рис. 1) формують по�
літичні, соціальні, економічні, екологічні, юридичні,
маркетингові, фінансові тощо ризики інноваційного
розвитку санаторно�курортного господарства, які мож�
на розглядати у двох аспектах. По�перше, як можливість
виникнення загроз для самої галузі та функціонування
санаторно�курортних і оздоровчих закладів, по�друге,

— як наслідки, яких ці загрози можуть зав�
дати соціально�економічному зростанню ре�
гіону.

Можна визначити три основні групи ри�
зиків регіонального соціально�економічно�
го зростання, спровоковані інноваційним
розвитком СКГ: екологічні, економічні та
соціальні ризики. Активна туристично�рек�
реаційна діяльність призводить до погіршен�
ня екології курортів, а будь�які несприятливі
зміни в економіці галузі, обумовлені іннова�
ційним розвитком СКГ, можуть викликати
негативні тенденції в соціально�економічно�
му середовищі регіону. При впровадженні
інновацій у діяльність санаторно�курортних
та оздоровчих закладів особливо важливим
є врахування ймовірності настання соціаль�
них ризиків, оскільки вони унеможливлюють
задоволення потреби населення в оздоров�
ленні, позначаються на рівні їх доходів, а та�
кож можуть призвести до зростання рівня
безробіття в регіоні.

З огляду на специфіку функціонування
санаторно�курортного господарства ризики

для регіонального соціально�економічного зростання
від інноваційного розвитку СКГ слід розглядати як си�
туацію, за якої майбутні умови господарювання немож�
ливо чітко передбачити, натомість можна говорити лише
про ймовірність настання тієї чи іншої події у еко�
номічній, соціальній та екологічній сферах регіону, ос�
кільки першочерговим завданням є досягнення сталого
розвитку останнього та держави загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Інноваційний розвиток санаторно�курортного гос�

подарства може спровокувати низку проблем та ризиків
у соціально�економічному зростанні регіону. Причиною
цього можуть бути як зовнішні, так і чинники.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи національний ринок санаторно�курор�

тних і оздоровчих послуг України як "сукупність відно�
син (соціально�економічних, матеріальних, фінансових),
що виникають між виробниками цих послуг (продавця�
ми) та їх споживачами (покупцями) в процесі купівлі —
продажу цих послуг", у межах нашого дослідження
звернемо увагу на необхідність маркетингового акцен�
ту при аналізі споживчого сектора визначеного ринку
[1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам дослідження сегментації ринку при�

свячено роботи Ф. Котлера, А. Старостіна, В. Руделіу�
са, О. Азаряна, О. Винорадова, О. Дмитрук, О. Зозуль�
ок та інших дослідників [2—6].

Однак у більшості даний праць здійснено лише
загальний аналіз, і питання сегментування ринку са�
наторно�курортних послуг хоч і визначається як
дуже важливе, але залишається майже не розробле�
ним. Підходи до визначення поняття "сегментація
ринку" у вітчизняній і зарубіжній літературі вже три�
валий час не відрізняються, проте наш бізнес�простір
(так само, як і російський) оперує надзвичайно ма�
лою кількістю підходів чи аналітичних матеріалів на
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цю тему. У той час як у зарубіжних дослідженнях це
одне із головних питань маркетингу. Невирішеною
при цьому залишається проблема специфіки сегмен�
тування ринку санаторно�курортних та оздоровчих
послуг.

МЕТА СТАТТІ
Виокремлення базових критеріїв сегментації ринку

санаторно�курортних та оздоровчих послуг і техноло�
гія проведених маркетингових польових досліджень
споживачів санаторно�курортних та оздоровчих послуг
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За класичним визначенням Ф. Котлера, "сегмен�
тування ринку (market segmentation) — це розділ рин�
ку на окремі групи покупців із загальними потреба�
ми, характеристиками або поведінкою, яким необхідні
певні види товарів або особливий маркетинговий ком�
плекс" [2]. А. Старостіна визначає сегментування як
систематизований процес розподілу потенційного
ринку на групи споживачів, що мають схожі потреби,
мотивації щодо прийняття рішень про купівлю певно�
го товару чи послуги, рівень доходу та доступ до рин�
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ку. Сегментація як ринкова стратегія виникає як ре�
акція на інтенсифікацію конкуренції. Ця стратегія
передбачає концентрацію уваги на потребах спожи�
вачів, що мають схожі переваги [3]. У працях відомих
українських науковців з маркетингу В. Руделіуса, О.
Азаряна та О. Винорадова наведено таке визначення:
сегментація — розподіл потенційних споживачів на
групи за відмінностями у їх потребах, характеристи�
ках та поведінці [4].

Із останніх публікацій відзначимо такі підходи до
даного поняття:

1) з точку зору вибору стратегії геомаркетингу. Ос�
новним завданням сегментації ринку є його поділ на гру�
пи або сегменти, складові яких схожі, але відрізняють�
ся від складових інших груп або сегментів, тобто утворю�
ють гомогенні частини. Гетерогенність ринку при цьо�
му пояснюється індивідуальністю потреб споживачів,
що і обумовлює необхідність сегментації, яка дозволяє
формувати елементи маркетингового комплексу відпо�
відно до різних сегментів [5];

2) за метою підвищення конкурентоспромож�
ності підприємства на основі застосування власно�
го комплексу маркетингу. Наголос у даному випад�
ку робиться на систематичності процесу виділення
ринкових сегментів, теоретичною основою визна�
чення яких є аналіз ринкової поведінки споживача,
що базується на ситуаційних та мотиваційних фак�
торах. Критерії відбору за мотиваційною групою
визначають спрямованість ринкової поведінки спо�
живача, а за ситуаційною — рівень та напрям ситу�
аційних впливів у межах вже сформованої спрямо�
ваності [6].

Нині в будь�якій праці з маркетингу, маркетинг�
менеджменту, стратегічного менеджменту тощо на�
голошується на важливості проведення сегментації
ринку. Аргументами на користь визначення спожив�
чих сегментів на ринку санаторно�курортних послуг
є такі:

1) сегментація дозволяє краще усвідомити як інди�
відуальні характеристики (особливості) відпочиваючих,
так і їх ринкові потреби, що забезпечує більш високу
відповідність санаторно�курортних та оздоровчих по�
слуг сучасним вимогам ринку;

2) забезпечується краще розуміння природи конку�
рентної боротьби на конкретному ринку;

3) орієнтація на конкретні сегменти споживачів
надає можливість концентрованого використання об�
межених лікувально�рекреаційних ресурсів та органі�
заційних можливостей підприємств на найбільш вигід�
них напрямках їх використання;

4) розуміння вимог конкретних ринкових сегментів
забезпечує санаторно�курортним та оздоровчим під�
приємствам високий ступінь орієнтації інструментів
маркетингової діяльності, у тому числі сервісного об�
слуговування [7].

Спираючись на наведені підходи та визначення, на�
далі під терміном "сегментація ринку санаторно�курор�
тних та оздоровчих послуг" будемо розуміти розподіл
сукупності потенційних споживачів даного виду послуг
на гомогенні групи, всередині кожної із яких споживачі
мають високий ступінь однорідності ринкової поведін�
ки, пов'язаний зі спільністю основних демографічних,
соціально�економічних, поведінкових та інших харак�
теристик.

Основними факторами або критеріями, що вико�
ристовуються при сегментації ринків будь�яких товарів
та послуг, майже всі дослідники вважаютьгеографічні,
демографічні, психографічні (психологічні) та поведі�
нкові та ін. [8—10]. Згідно з методом сегментації тури�
стичного ринку за В. Сапруновою, який базується на
складових компонентах попиту та пропозиції на тури�
стичний продукт, сегментацію попиту пропонується
здійснювати за трьома критеріями — географічним,
соціальним та психологічним [11]. З іншого боку, в мар�

кетингу туризму розглядаються й універсальні моделі
сегментації на базі поєднання кількох поведінкових
критеріїв.

Враховуючи специфіку санаторно�курортних та оз�
доровчих підприємств, у сучасних дослідженнях наго�
лошується на пріоритетному значенні таких факторів,
як ієрархія мотивів, потреб, смаків, переваг і стилів жит�
тя.

Якщо за основу формування групи критеріїв сегмен�
тування ринку санаторно�курортних та оздоровчих по�
слуг взяти показники схильності споживача до придбан�
ня даної послуги, то сегменти є сенс формувати за та�
кими ознаками, як:

— частота користування послугами санаторно�ку�
рортних та оздоровчих підприємств;

— термін, на який зазвичай купується курсівка (пу�
тівка);

— обсяг основних і додаткових послуг, який макси�
мально задовольняє потреби відпочиваючого;

— обсяг основних і додаткових послуг, який відпо�
чиваючий може дозволити собі оплатити;

— співвідношення якості надання послуги та ціни,
яке обирає відпочиваючий;

— ступінь задоволеності та лояльності щодо місця
придбання та отримання санаторно�курортної чи оздо�
ровчої послуги.

Одним із підходів до формування ринкових сег�
ментів є орієнтація на соціо�поведінкові критерії, відпо�
відно до яких на пострадянському просторі можна ви�
ділити два види відпочиваючих: "радянський" і "новий",
які мають різну схильність до місця відпочинку, типів
та видів санаторно�курортних та оздоровчих підпри�
ємств, характеризуються різним рівнем консерватизму
та вимогливістю до якості санаторно�курортних і оздо�
ровчих послуг та сервісу [12].

Серед сучасних міжнародних класифікацій, які ви�
користовуються при сегментації ринків та у загаль�
них маркетингових дослідженнях, слід відзначити
такі:

— ESOMA (система міжнародної соціально�еко�
номічної класифікації респондентів, які беруть участь
у маркетингових та соціальних дослідженнях).
ESOMAR пропонує до використання комплексну
змінну для формування соціально�економічних груп
споживачів;

— VALS (значення та стиль життя), розроблена ком�
панією SRI International. Дана типологія розподіляє на�
селення США на чотири (дев'ять) груп споживачів і нині
є найбільш поширеною в маркетингових дослідженнях
у Росії];

— PRiZM — одна з перших систем сегментації насе�
лення, розробка фірми Claritas (США), сьогодні є стан�
дартом у багатьох європейських країнах;

— на думку спеціалістів маркетингової консалтин�
гової фірми "Гортіс", у Росії найбільш розкрученим
вітчизняним дослідницьким проектом, який пов'язаний
із вивченням поведінки споживачів та переваг представ�
ників певних соціальних груп, є проект "Стиль життя
середнього класу" ("Эксперт") [13].

У будь�яких маркетингових дослідженнях обгрун�
тування та вибір критеріїв сегментації певного ринку за�
лежить від мети сегментування, особливостей даного
ринку, особливостей споживачів даного продукту та ще
від багатьох факторів.

Підсумовуючи вищевисвітлене та враховуючи спе�
цифіку об'єкта нашого дослідження, виділимо такі кри�
терії сегментації ринку санаторно�курортних та оздо�
ровчих послуг: географічні, демографічні, соціально�
економічні, психографічні, поведінкові, що наведені у
табл. 1.

Технологію проведених повномасштабних марке�
тингових польових досліджень споживачів санаторно�
курортних та оздоровчих послуг представлено у табл.
2.
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Наступним кроком дослідження із максимально
повного переліку критеріїв сегментації ринку санатор�
но�курортних та оздоровчих послуг необхідно сформу�
вати оптимальну за кількісним та змістовним наповнен�
ням групу цих критеріїв.

У даному випадку є сенс використовувати класичні
підходи експертного оцінювання. На серйозну увагу
при цьому заслуговує визначення складу експертних
груп та оцінка вагового коефіцієнта їх компетент�
ності. Ваговий коефіцієнт компетентності визначав�

Таблиця 1. Базові критерії сегментації ринку санаторноNкурортних
та оздоровчих послуг

Джерело: узагальнено та адаптовано автором.

Група 
факторів Критерії сегментації Показникове наповнення 

Географічні Країна або регіон прибуття Іноземні відпочиваючі, у т.ч. з країн СНД 

Вітчизняні відпочиваючі за регіонами 
Схильність населення до користування вітчизняними 
санаторно-курортними послугами 

Кількість відпочиваючих із регіону на 10000 осіб населення 
регіону (країни) 

Демогра-
фічні 

Вікова категорія Діти до 14 р. 
Підлітки (15─17) років 
Молодь (18–30 років) 
Середній вік (31–55 років) 
Старший вік (більше 55 років) 

Стать Чол. /жін. 
Сімейне положення Несімейні 

Сімейні 
Сімейні з дітьми 

Соціально- 
економічні 

Рівень доходів Низький 
Середній 
Високий 

Вид оплати відпочинку  Відпочинок на безоплатних або пільгових умовах  
Відпочинок за власні кошти 

Рід занять Керівник 
Підприємець 
Службовець 
Пенсіонер 
Інше 

Рівень освіти Середня 
Незакінчена вища та спеціальна 
Вища 

Психогра-
фічні 

Стиль життя (типи споживачів за  
Р. Архіповим [14] ) 

Хаотичний 
Зневірений 
Стабільний 
Шукач 
Честолюбний 
Натхненний 

Особистісні характеристики (тип споживача за  
М. Мухіною [15]) 

Ригористи 
Матеріалісти 
Авантюристи 
Егоцентристи 
Активні 

Поведінкові За метою придбання Лікування 
Профілактика та оздоровлення 
Відпочинок 

За терміном перебування (відпочинку) 1–2 доби 
3–18 діб 
19–24 доби 
25–44 доби 
Більше 45 діб 

Пріоритетність місця отримання СКП 
(для вітчизняних споживачів) 

Схильність до користування вітчизняними послугами  
Схильність до отримання СКП за кордоном 

Пріоритетність місця отримання СКП 
(для іноземних споживачів) 

За адміністративними одиницями України 

На основі корисності (переваг) СК послуги Категорія СК підприємства 
Набір основних (медичних) послуг 
Набір додаткових послуг 
Характеристика наявних лікувально-оздоровчих ресурсів 
Інше 

Статус користувача Регулярність користування СК послугами 
Інтенсивність купівель путівок або курсівок 
Ступінь лояльності  
Стадія готовності споживача 

За джерелом отримання інформації Фонд соціального страхування та інші фонди 
Лікувальні установи 
За місцем роботи 
ЗМІ 
Особисті рекомендації
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№ 
етапу Зміст етапу досліджень Методи 

Критичний 
момент 
часу 

1 Підготовчий. 
Методологічні питання: 
• визначення цілі та об’єкта спостереження; 
• формування системи ознак, що підлягають 
реєстрації; 
• розробка документів для збору даних;  
• вибір методів та засобів отримання 
інформації. 
Питання організаційного характеру: 
• підготовка кадрів для проведення 
спостереження; 
• складання календарних планів з 
підготовки, проведення та обробки матеріалів 
спостереження

 
Консультації та інтерв’ю 
з експертами, пілотажне 
опитування, 
контент-аналіз ЗМІ 
 

01.04.2009 

2 Проведення масового збору даних та їх 
підготовка до автоматизованої обробки 

Безпосередній, 
документальний, 
опитування (анкетне, 
кореспондентське, 
експедиційне) 

01.10.2012 

3 Обробка отриманих даних Статистичне зведення та 
групування, побудова 
статистичних таблиць і 
графіків, аналіз за 
допомогою 
узагальнюючих 
показників 

01.01.2013 

Таблиця 2. Основні етапи та методи проведення
маркетингового дослідження національного ринку споживачів

санаторноNкурортних та оздоровчих послуг

№ Група Коефіцієнт 
компетентності 

1 Фахівці вищої керівної ланки управління санаторно-курортних та 
оздоровчих підприємств (Трускавецькурорт, Укрпрофоздоровниця, 
Укрпрофтур) 

0,25 

2 Спеціалісти державних і регіональних міністерств та відомств, що 
займаються координацією діяльності санаторно-курортних і 
туристичних підприємств (Державне агентство України з туризму та 
курортів, Міністерство курортів і туризму АРК) 

0,35 

3 Науковці та професорсько-викладацький склад ВНЗ, що здійснюють 
підготовку на магістерському кваліфікаційному рівні за напрямом 
«Курортна справа» (КНТЕУ, ХНАМБ – Харківська національна 
академія міського будівництва)  

0,25 

4 Фахівці державних органів статистики України 0,15 

Таблиця 3. Склад експертних груп та ваговий коефіцієнт
їх компетентності

ся для кожної групи за такими кри�
теріями: наявність наукового ступе�
ня, стаж роботи у даній сфері,
рівень володіння сучасною економ�
ічною та статистичною інформа�
цією про розвиток санаторно�ку�
рортних та оздоровчих підприємств
(табл. 3).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Отже, за допомогою групи ек�

спертів сформовано перелік де�
термінантних критеріїв, що є ана�
літичною базою сегментування і в
подальшому дослідженні — осно�
вою поглибленого сегментування
ринку санаторно�курортних та оз�
доровчих послуг, а саме: географ�
ічна група; демографічна група;
соціально�економічні фактори:
рівень доходів, рід занять, вид оп�
лати відпочинку; поведінкові фак�
тори: за метою придбання, за тер�
міном перебування (відпочинку),
за пріоритетністю місця отриман�
ня санаторно�курортних послуг (в
Україні або за кордоном). Саме ці
критерії є основою аналізу ринку
споживачів санаторно�курортних
та оздоровчих послуг України, що
дозволить уточнити споживчі сег�
менти трьох основних гомогенних
груп (іноземних споживачів, вітчиз�
няних споживачів, орієнтованих на
національний ринок санаторно�ку�
рортних та оздоровчих послуг, та
вітчизняних споживачів, що відда�
ють на даному етапі перевагу відпо�
чинку за кордоном) і проаналізува�
ти тенденції  розвитку даних сег�
ментів та додаткового аналізу на
базі сервісних критеріїв сегментації.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Формирование конкурентной рыночной экономики

и ее структурная перестройка являются серьезным ис�
пытанием способности производственных предприятий
адаптироваться к изменениям внешней среды. Важным
становится обеспечение устойчивости развития, повы�
шения конкурентоспособности и управляемости
субъектов производственной сферы. Для решения этих
проблем внедряются новые методы управления пред�
приятием, базирующиеся на использовании инструмен�
тов менеджмента, маркетинга и рекламы, которые ста�
новятся значимыми в повышении эффективности его
функционирования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В условиях жесткой конкуренции рынков необхо�

димо ускоренное развитие каждого предприятия. При�
менительно к любому предприятию — это новое каче�
ство реализуемых товаров или услуг, базирующееся на
основном постулате маркетинга — максимальном удов�
летворении потребителя и доскональном знании рын�
ка. На практике же большинство отечественных произ�
водственных предприятий развиваются "по инерции",
реализуя скорее стратегию функционирования, а не
развития. Развития, по нашему мнению, можно достичь
только при помощи внедрения системы маркетингово�
го управления предприятием.

Переход к системе маркетингового управления —
это новые цели, задачи, изменения в организационной
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структуре, новые функции управления. Основная цель
маркетингового управления предприятием — это полу�
чение долгосрочной прибыли , благодаря максимально�
му удовлетворению потребителей, которая достигает�
ся за счет:

— интеграции деятельности всех подразделений
компании для удовлетворения потребностей потреби�
телей, формирования и сохранения их лояльности;

— поддержания высокого уровня производствен�
ных и финансовых показателей в долгосрочной перс�
пективе;

— стратегического маркетингового планирования
деятельности компании;

— построения адаптивных организационных струк�
тур компании, ориентированных на маркетинг как на
главную функцию менеджмента предприятия;

— формирования портфеля продуктов на основе
запросов потребителей и внедрения CRM�системы для
управления клиентской базой предприятия;

— современных методов производства и способов
продажи продукции с послепродажным сервисным об�
служиванием клиентов;

— прогрессивной системы мотивации сотрудников
компании, ориентированной на удовлетворенность по�
требителей.

Следовательно, любое развитие в условиях рынка
обеспечивается, прежде всего, ориентацией на потре�
бителя, изучением его запросов и требований и форми�
рование на этой основе производственной программы
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предприятия. Система маркетингового управления
обеспечивается тем, что каждый ее элемент: принципы,
методы, организация, персонал, финансы — преобра�
зуются с позиции учета интересов потребителя.

Переход на маркетинговое управление — качествен�
но новое состояние, когда предприятие не только опи�
рается на свои внутренние возможности, но и учитыва�
ет внешние условия. Реализуется концепция управле�
ния предприятием как "открытой системой". Механизм
маркетингового управления — это развитие коммуни�
кативных связей с рынком. Предприятие не только пред�
лагает свои услуги рынку, но и получает информацию,
которая и является основой принятия стратегических
управленческих решений по различным направлениям
деятельности. Процесс маркетингового управления
подразумевает приведение всех ресурсов компании в
соответствие с требованиями рынка для получения при�
были и максимального удовлетворения потребителей.

Этот процесс осуществляется во взаимодействии со
всеми функциональными подразделениями предприя�
тия на основе разработки стратегических и оператив�
ных планов маркетинговой деятельности. Маркетинг
при этом выполняет координирующую и интегрирую�
щую роль. Маркетинговое управление предполагает вы�
полнение таких функций, как: маркетинговые исследо�
вания; организация службы маркетинга; маркетинговое
планирование и маркетинговый контроль всей деятель�
ности предприятия. В процессе организации маркетин�
говой службы на предприятии важными элементами
является обеспечение ее деятельности всеми необходи�
мыми компонентами креативного образования для по�
вышения профессиональных компетенций и творческих
способностей персонала.

Концепцию маркетингового управления предприя�
тием мы определяем как системную, интегрированную,
целевую философию фирмы, которую разделяют вла�
дельцы бизнеса, топ�менеджеры и персонал. Такой под�
ход основан на рассмотрении маркетинга как интегра�
тора деятельности всех подразделений предприятия для
достижения главной цели — максимального удовлетво�
рения потребителей, с учетом интересов каждого от�
дельного сотрудника предприятия и общества в целом.

Устойчивое развитие промышленного производства
на этапе стабилизации и подъема экономики выступает
целевым направлением социально�экономического раз�
вития страны с позиции роста ВВП. На достижение этой
цели должна быть направлена государственная эконо�
мическая политика, способствующая эффективному
развитию промышленных предприятий на базе интен�
сификации и роста объемов выпуска конкурентоспособ�
ной продукции. Данное требование вызывает необхо�
димость усиления внимания к проблеме разработки на
предприятиях маркетинговой стратегии развития, адап�
тированной к внешним рыночным и внутренним ресур�
сным возможностям и ограничениям. Вместе с тем, важ�
но учитывать ориентацию управления не только на про�
изводство, но и человека, от деловой интуиции и уме�
ния решать поставленные задачи которого, прежде все�
го, зависит организация эффективно действующего
производства. Поэтому устойчивое развитие промыш�
ленных предприятий на современном этапе хозяйство�
вания, в условиях растущей конкуренции возможно
только на основе маркетингового управления, ориен�
тированного на достижение конечного результата про�
изводственно�сбытовой деятельности.

С данной точки зрения развитие рыночных отноше�
ний в промышленности ставит новые задачи не только
перед управлением производством, но и перед процес�
сом его формирования на каждом конкретном предпри�
ятии. Здесь на передний план выступает правильное
понимание характерных черт современного периода
развития экономики промышленного предприятия как
социотехнической системы, имеющей в качестве целе�
вой функции производство того или иного вида продук�

ции или услуг. Эффективность деятельности таких си�
стем оценивается обычно через степень достижения
поставленных целей.

Указанные задачи должны решаться при поддерж�
ке государственных органов власти. Для реформирова�
ния предприятий промышленности и повышения эффек�
тивности их функционирования необходимо четко оп�
ределить основные направления промышленной поли�
тики, охватывающей все стороны деятельности пред�
приятий. Выбор направлений, по нашему мнению, сле�
дует проводить, исходя из рассмотрения предприятий
как элементов государственной системы хозяйствова�
ния, т.е. с учетом влияния как на деятельность элемен�
та, так и на деятельность всей системы в целом. Наибо�
лее полно этому отвечает ориентация системы управ�
ления производством промышленных товаров на мар�
кетинг. При таком подходе к развитию промышленнос�
ти государственное регулирование должно нацеливать�
ся на реализацию возможностей каждого предприятия
в получении доходов и удовлетворении потребностей
общества в промышленных товарах.

В условиях высококонкурентных рынков промыш�
ленные предприятия, являясь инерционными система�
ми, не стремятся самостоятельно к каким�либо изме�
нениям. Необходимо внешнее воздействие для выхода
их из состояния равновесия и перехода на качествен�
но новый уровень. В качестве такой силы следует рас�
сматривать управление, как процесс активного воздей�
ствия на развитие предприятий. Таким образом, воз�
никает проблема формирования новой системы управ�
ления на каждом промышленном предприятии при под�
держке государственной социально�экономической
политики, способствующей изменению структурных
соотношений в промышленности по следующим на�
правлениям:

— совершенствование организационных и управлен�
ческих структур в реальном секторе промышленности,
предполагающее проведение реформы предприятий и
государственного сектора экономики;

— улучшение технологической структуры матери�
ального производства на основе внедрения новой тех�
ники и прогрессивных технологий;

— развитие инфраструктуры экономики.
Немаловажной проблемой развития любого про�

мышленного предприятия в условиях рыночной конку�
ренции является необходимость постоянного совершен�
ствования потребительских свойств выпускаемой про�
дукции. Это связано с финансовыми затратами на весь
цикл создания, освоения и внедрения новых видов про�
дукции и продвижения ее на рынок. В связи с этим не�
обходимо формирование грамотной инновационно�ин�
вестиционной политики.

Повышение конкурентных преимуществ, прежде
всего, связано с формированием эффективной системы
маркетингового управления развитием промышленных
предприятий, способной принимать верные решения в
условиях высокой степени неустойчивости и неопреде�
ленности внутренней и внешней среды. Только на этой
основе возможен, по нашему мнению, рост конкурен�
тоспособности предприятия путем создания устойчи�
вых, управляемых конкурентных преимуществ на дли�
тельную перспективу. Но формирование управления
данного типа предполагает обязательную ориентацию
на маркетинговое стратегическое планирование с ши�
роким использованием производственно�технологичес�
ких, финансово�экономических и организационно�уп�
равленческих процессов.

Вместе с тем, с учетом влияния факторов внешней и
внутренней среды важно определить условия, отража�
ющие потенциальные возможности организационно�
технического развития предприятия и производства,
которые и будут являться результирующими характе�
ристиками процесса маркетингового управления. Ос�
новными из таких условий для формирования базовой
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стратегии организационно�технического развития
предприятия, на наш взгляд, являются: способность к
макроэкономическому маркетинговому анализу; спо�
собность к анализу потребительского спроса; способ�
ность к анализу экономической конъюнктуры рынка;
способность к инновационной деятельности; способ�
ность к адаптации в изменяющихся условиях внешней
среды; способность обеспечить конкурентоспособность
товаров и услуг; способность обеспечить экономичес�
кую и социальную эффективность деятельности пред�
приятия.

Возникновение подобных условий возможно при
создании системы маркетингового управления пред�
приятия, основанной на научных принципах управле�
ния производством, которые конкретизируются в ас�
пекте решаемых задач развития предприятия с ориен�
тацией на интенсификацию. При таком подходе осо�
бенно важным становится принцип комплексности,
который означает совокупность всех сторон производ�
ственно�хозяйственной и социально�психологической
деятельности всех уровней управления предприятием,
производством и реализацией продукции, всеми вида�
ми ресурсов, направлений и факторов повышения эф�
фективности производства в целях устойчивого раз�
вития.

На основании результатов маркетингового страте�
гического анализа формируется концепция развития
предприятия в долгосрочной перспективе, выражающа�
яся формированием целей и задач развития, разграни�
чения сферы деятельности.

Другой не менее важной задачей совершенствова�
ния маркетингового управления является развитие ме�
ханизма корпоративного управления, т.е. возникает
необходимость обязательного введения в управление
промышленными предприятиями принципов маркетин�
гового стратегического планирования и управления
всеми направлениями деятельности предприятия. Раз�
работка и реализация корпоративной стратегии явля�
ется основой маркетингового управления промышлен�
ным предприятием. При этом разработка стратегии не
ограничивается затратами материальных, финансовых
ресурсов, а также времени. Огромное значение при
этом имеют информационные и интеллектуальные ре�
сурсы. Обладание стратегическими ресурсами позво�
ляет предприятиям принципиально определить харак�
тер их использования во взаимоотношениях с внешней
средой.

Особое место в маркетинговом управлении разви�
тием предприятия отводится проведению маркетинго�
вых исследований, от которых во многом зависит обес�
печение разработки и реализации программы устойчи�
вого развития промышленного предприятия. Они спо�
собствуют установлению критериев выбора направле�
ний маркетинговой стратегии, оценки ее действия, со�
здают предпосылки для принятия оптимальных реше�
ний в области маркетинга, позволяют определить эф�
фективность их реализаций.

Основным звеном маркетингового управления раз�
витием промышленных предприятий должна стать сис�
темность стратегии на всех уровнях управления. Дан�
ная управленческая структура призвана обеспечить до�
стижение стратегических целей развития предприятия
путем удовлетворения потребностей всех заинтересо�
ванных экономических субъектов, используя необходи�
мые принципы системного подхода. Ее целью является
повышение эффективности развития предприятия на
основе разработки механизма комплексной оценки и
обоснования всех управленческих решений, направлен�
ных на увеличение конкурентоспособности предприя�
тия промышленного производства. В качестве объектов
управления конкурентоспособностью предприятия вы�
ступают производственная, инновационная, инвестици�
онная, информационная, управления персоналом и уп�
равляющая подсистемы.

Ориентация любого предприятия на эффективное
развитие производства должна учитывать социальный
аспект. Такой подход особенно характерен для пред�
приятия промышленного производства, где роль знаний,
умения и активности работников особенно велика. Если
предприятие добилось успешных результатов в своей
деятельности, то можно говорить и о высоком уровне
индекса социального развития.

ВЫВОДЫ
Вследствие нерационального использования инст�

рументов менеджмента и маркетинга наблюдается спон�
танность формирования решений в области управления
производством продукции, ее продвижения и взаимо�
действия с потребителем. Такое положение в полной
мере сказывается на эффективности организационно�
экономической деятельности субъектов предпринима�
тельства промышленной сферы в части построения си�
стем управления в условиях усиления маркетингового
фактора. В результате этого производственные пред�
приятия не способны реализовать сбалансированное
экономическое развитие и обеспечить поддержание сво�
его конкурентоспособного статуса. Изменить создав�
шуюся ситуацию возможно путем использование мето�
дов и инструментов маркетингового управления произ�
водственным предприятием для рационального исполь�
зования его ресурсных возможностей и инновационно�
го потенциала в условиях современных рыночных от�
ношений.

Использование методов маркетингового управле�
ния позволяет связать воедино все структуры предпри�
ятия, придав им единую направленность. Ориентируя
предприятие на рынок, система маркетингового управ�
ления в то же время определяет последний как взаимо�
действие всех факторов, влияющих на деятельность
предприятия. Ориентация на все факторы и группы вли�
яния и является той необходимой базой, которая спо�
собствует достижению предприятием дополнительных
конкурентных преимуществ в условиях современного
рынка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У банківській сфері, а саме на монетарному ринку,

повинно існувати певне співвідношення готівкової маси
грошей до безготівкової. У країнах з розвиненою інфра�
структурою це співвідношення відповідно у відсотках
становить від 10% до 90%. Зростання готівкової маси в
обігу сприяє появі негативних тенденцій на монетарно�
му ринку країни, а саме: призводить до здешевлення на�
ціональної грошової одиниці та зменшення вартості гро�
шей, тому важливо правильно і чітко організувати готі�
вковий обіг в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі

проблеми організації готівково�грошового обігу знай�
шли висвітлення в наукових працях А.С. Гальчинсько�
го, В.М. Геєця, А.А. Гриценка, Б.С. Івасіва, Н.В. Доро�
фєєвої, Р.В. Кисельова, В.Д. Лагутіна, В.І. Міщенка,
А.М. Мороза, М.І. Савлука, Т.С. Смовженко, В.С. Стель�
маха, С.А. Циганова, А.А. Чухно та інших науковців і
практиків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити динаміку та структуру го�

тівкової маси в обороті на монетарному ринку Украї�
ни за останні десять років, визначити основні фактори
збільшення готівки в обігу та можливі шляхи її скоро�
чення.

УДК 336.71
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

У статті надано статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та досліджено рівень готівки, яка може

опосередковано впливати на вартість національної грошової одиниці. Визначено фактори, які зумовлюF

ють підвищення рівня готівки, та запропоновано можливі шляхи її скорочення.

The article provided a statistical analysis of the cash circulation in Ukraine and studied the level of cash that

may indirectly affect the value of the national currency. The article also identified the factors that determine the

increase in cash and offered possible ways of its reduction.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Готівково�грошовий обіг являє собою сукупність

платежів, що здійснюється готівкою. Він є складовою
частиною загального грошового обігу країни. Еконо�
міку України характеризує висока питома вага готів�
ки в загальній грошовій масі. Готівка посідає важли�
ве місце у платіжній системі країни і відіграє значну
роль у здійсненні населенням готівкових платежів для
обслуговування своїх потреб. Питаннями організації
готівково�грошового обігу в Україні займається На�
ціональний банк України. Він прогнозує та організо�
вує виробництво й випуск в обіг банкнот і монет на�
ціональної валюти, створює їх резервні фонди, вста�
новлює номінали, платіжні ознаки та порядок заміни
й утилізації зношених банкнот і монет, правила збер�
ігання та інкасації готівки, визначає порядок ведення
касових операцій в банківській та позабанківській
сферах.

У позабанківській сфері політика Національного
банку України з питань готівкового обігу має спрямо�
вуватися, в першу чергу, на:

— забезпечення оптимальної кількості та структу�
ри грошових знаків в обігу та своєчасне вилучення з
обігу зношених, пошкоджених та підробних банкнот і
монет;

— проведення гнучкої, виваженої політики щодо
організації готівкових розрахунків для активізації під�
приємницької діяльності;
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PhD, Associate Professor, SIHE "Kryvyi Rih national university"
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— постійне здійснення аналізу руху готівки у знач�
них сумах за рахунками клієнтів, виключаючи мож�
ливість проведення сумнівних і некоректних операцій;

— скорочення готівкових розрахунків на основі роз�
ширення обсягів безготівкових платежів населення в
сфері торгівлі, послуг шляхом створення національної
системи масових електронних платежів, використання
розрахункових чеків, векселів, акредитивів тощо та
здійснення соціальних виплат населенню через устано�
ви банків.

У більшості розвинених країн світу останнім ча�
сом спостерігається тенденція до зростання обсягів
готівки в грошовому обігу національних валют, однак
значно меншими темпами у порівнянні з Україною.
Найвищими темпами обсяги готівки в Україні зрос�
тали у період з 2004 до 2008 рр. (рис. 1). Дана тенден�
ція обумовлена домінуючим становищем готівки у
структурі платіжних інструментів, що використову�
ються населенням безпосередньо при здійсненні роз�
рахунків за придбані у роздрібній торгівлі товари та
надані послуги.

Готівковий обіг в Україні займає важ�
ливе місце у фінансовій системі держави,
проте він є найбільш капіталоємним і тру�
домістким видом банківської діяльності.
Хоча частка готівки у загальному обсязі
грошової маси постійно знижується, але це
відбувається повільними темпами (рис. 2).

У загальному обсязі грошової маси в
економічно розвинених країнах частка
готівки не перевищую 3—9%. Стосовно
грошової системи України, то в нашій
країні готівково�грошовий обіг посідає
більш значне місце. Частка готівки (М0) у
загальній грошовій масі (М3) у кілька
разів перевищує рівень провідних країн.
Починаючи з 2003 року, в Україні спос�
терігається постійне зменшення цього по�
казника. Якщо у 2003 році ця частка ста�

новила 34,8%, то в 2004 р. — 33,7%, у
2005 р. — 31%, у 2006 р. — 28,7%, у 2007
р. — 28%, що свідчить про покращення
структури грошової маси (рис. 2). Однак
у 2008 році частка готівки зросла до
рівня 30%, а в 2009 р. — до 32,2%. У цей
же час обсяг грошової маси (М3) у 2009
р. скоротився на 28,4 млрд грн. Через
зменшення загальної грошової маси в
обігу зросла частка готівки в ньому, хоча
обсяг останньої в 2009 році збільшився
тільки на 2.2 п.п., тобто внаслідок фінан�
сової кризи потреба в готівці зменшила�
ся. Така динаміка пояснюється знижен�
ням рівня довіри з боку населення до
банків, значним рівнем інфляції під час
фінансово�економічної кризи, що при�
зводить до осідання готівки на руках у
населення.

У 2010 році відновлення економічного росту сприя�
ло підвищенню попиту на готівку. Питома вага готівко�
вих коштів у грошовій масі мала позитивну тенденцію
до скорочення з 32,2% на кінець 2009 р. до 30,6% на
кінець 2010 року. У 2010 році відбулося зростання як
видачі готівки із кас банків, так і її надходження. Над�
ходження готівки до кас банків за 2010 рік збільшилися
на 15,6% (порівняно зі зменшенням на 4,4% у 2009 році).
Приріст було забезпечено переважно за рахунок зрос�
тання надходжень торгівельної виручки і виручки від
усіх видів послуг та надходжень до кас банків на рахун�
ки за вкладами фізичних осіб і за платіжними картка�
ми. Видача готівки з кас банків за 2010 рік збільшилася
на 18% (за 2009 р. вона зменшилася на 8,1%). Найбільше
зросла видача готівки за платіжними картками — на
27,5%.

Зростання грошової маси в Україні за 2011 рік ста�
новило 14,7% — до 685,5 млрд грн. порівняно зі
збільшенням на 22,7% в 2010 році. Збільшення грошової
маси в 2011 р. відбувалося як за рахунок збільшення го�
тівкової складової, так і депозитної. Зокрема, обсяг
готівки поза банками за 2011 р. збільшився на 5,3 % —
до 192,7 млрд грн. Питома вага готівки в структурі гро�
шової маси за станом на 01.01.2012 р. зменшилася до
28,1% порівняно з 30,6 % за станом на початок 2011 року,
що пояснюється помірними темпами зростання готів�
кових коштів в обігу порівняно зі значним приростом
депозитів.

Після проведення грошової реформи (за період 1997
по 2009 роки) обсяг готівки поза банками збільшився
майже у 39 разів та становив на кінець 2011 року 192,7
млрд грн., причому найінтенсивніше зростання позабан�
ківського обігу готівки спостерігається в останні роки.
Тільки за п'ять останніх років готівка поза межами бан�
ківської системи збільшилась у 3,7 раза, а її приріст за
цей період у 2,7 раза перевищував приріст готівки поза
банками за усі попередні роки, починаючи з 1991 року.

Рис. 1. Динаміка готівкових коштів в обігу в Україні за 2001 — 2011 рр.,
(млрд грн.)

Рис. 2. Динаміка питомої ваги готівки у грошовій масі по Україні
в 2001—2011 рр.

Рис. 3. Агрегатна структура грошової маси в Україні в
2009 році (%)
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У той же час питома вага готівки у грошовій масі, внас�
лідок більш швидкого зростання інших агрегатів та гро�
шової маси в цілому, мала позитивну тенденцію до ско�
рочення з 43,2% на початок 1997 року до 28,1% на кінець
2011 року, проте це набагато вище, ніж у країнах з роз�
винутою ринковою економікою, де вона становить до
10% від загальної грошової маси.

У розрахунку на одну особу в 2011 році припадало
по 55 шт. банкнот (торік — 57 шт.) і по 204 шт. розмін�
них монет. Протягом цього року Національний банк
України забезпечував безперебійне та своєчасне задо�
волення потреб готівкового обігу в банкнотах і моне�
тах усіх номіналів. У цілому за 2011 рік по країні спос�
терігався випуск готівки в обіг на загальну суму 9,5 млрд
грн. (у 2010 році — 29,6 млрд грн.), тобто це свідчить
про скорочення обсягів готівки в обігу. Упродовж 2011
року здійснювався щоденний моніторинг стану готівко�
вого обігу, залишків банкнот і монет у запасах готівки
територіальних управлінь, проводилося своєчасне та
повне підкріплення готівкою. З резервних фондів На�
ціонального банку України протягом 2011 року було
видано банкнот і монет в сумі 59,7 млрд грн. (в 2010 році
— 80,7 млрд грн.). За вищенаведеними даними видно, що
обсяг готівки в грошовому обороті істотно зменшився в
2011 році у порівнянні з минулим роком.

Проаналізуємо структуру грошової маси в Україні
та частку готівки в ній за останні три роки. У ході спос�
тереження було з'ясовано, що структура грошової маси
у 2009 році мала наступний вигляд: готівкові кошти в
обігу (М0) склали 32,2% від загального обсягу грошо�
вої маси, грошовий агрегат М1 становив 48% і частка
грошового агрегату М2 склала 99,5% в загальній струк�
турі грошової маси (М3) (рис. 3).

У 2010 році простежується тенденція до зниження
в порівнянні з минулим роком у структурі грошової
маси. Готівкові кошти в обігу склали 30,6%, що на 1,6%
менше, ніж у 2009 році, частка грошового агрегату М1
збільшилась на 0,5% і становила 48,5%, агрегат М2 ста�
новив 98,8% (рис. 4).

У 2011 році продовжується тенденція до зниження
готівкових коштів в обігу і в загальній структурі грошо�
вої маси їх частка складала 28,1%, що на 2,5% нижче
результату 2010 року. Частка грошового агрегату М1
та М2 у 2011 році відповідно становила 45,4% та 99,5%
(рис. 5).

Зрушення в структурі грошової маси показали
відповідні зміни: у 2010 році порівняно з 2009 роком
змінювалася структура грошового агрегату М0 та М2 у
бік зменшення і в п.п відповідно становили 1,6 та 0,5; у
2011 році структура зменшувалася по агрегату М0 та М1
і в п.п. відповідно становили 2,5 та 3, на 0,7 п.п. збільшив�
ся грошовий агрегат М2. Отже, у 2011 році відбулися
зрушення в структурі, які показали суттєві зміни гро�
шових агрегатів М0 та М1 (табл. 1).

На основі проведеного дослідження визначимо фак�
тори, які сприяють збільшенню частки готівки в струк�
турі грошової маси. Перш за все, це зумовлено низкою
переваг при здійсненні розрахунків готівкою, а саме:

— універсальність готівки як засобу платежу;
— легкість використання;
— обов'язковість до приймання при здійсненні пла�

тежів на всій території держави в будь�який час;

 — дотримання анонімності при здійсненні розра�
хунків тощо.

Одним з факторів збільшення позабанківського об�
ігу готівки може стати зростання споживчих цін, у зв'яз�
ку з цим населення, для здійснення поточних купівель
постійно збільшуватиме обсяги "кишенькових" грошей,
що вплине на зростання готівки поза касами банків.

За офіційними даними Національного банку Украї�
ни, впродовж 2010—2011 рр. відбулося зниження рівня
готівкових коштів у грошовому обороті, що пояснюєть�
ся зниженням рівня споживчих цін протягом 2011 року.
На грошовому ринку існує обернено�пропорційна за�
лежність між індексом споживчих цін і індексом купі�
вельної спроможності національної грошової одиниці,
тобто при збільшенні рівня споживчих цін індекс купі�
вельної спроможності грошової одиниці зростає і на�
впаки (табл. 2). Індекс купівельної спроможності націо�
нальної грошової одиниці показує, скільки товарів та
послуг можна купити чи отримати на одну національну
грошову одиницю На основі даних таблиці 2 можна зро�
бити висновок, що чіткої тенденції чи до зростання чи
до зниження не простежується. Значення індексів уп�
родовж 2000 — 2011 рр. динамічно коливаються. У 2000
році споживчі ціни зросли на 25,8%, відповідно індекс
купівельної спроможності грошової одиниці знизився.
У 2001 році рівень споживчих цін значно знизився у по�
рівнянні з 2000 роком, а купівельна спроможність гривні
зросла. У 2010—2011 рр. відбулося уповільнення зрос�
тання споживчих цін внаслідок низького використання
виробничого потенціалу, слабкого внутрішнього попи�

Рис. 4. Структура грошової маси за грошовими
агрегатами в Україні в 2010 році (%)

Рис. 5. Агрегатна структура грошової маси
в Україні в 2011 році (%)

Таблиця 1. Структурні зрушення грошових агрегатів на монетарному ринку України в 2010—2011 роках
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ту та стабільності валютного курсу, а в період 2007—
2008 рр. темпи зростання цін були набагато вищі. Так, в
Україні індекс споживчих цін у 2011 році становив
104,6%, у 2010 році — 109,1% порівняно зі 122,3% у 2008
році. За період 2000 — 2011 рр. найвище значення індексу
купівельної спроможності простежується у 2011 році.

Таким чином, збільшення готівки в обігу може бути
викликане наступними процесами:

— збільшенням кількості підприємств малого бізне�
су (торгівля, сфера послуг), фізичних осіб — підпри�
ємців;

— збільшенням продажу товарів на організованих
та неорганізованих ринках, де розрахунки повністю
здійснюються готівкою, а також інтенсивне зростання
обсягів споживчих кредитів.

Разом з тим високі показники частки готівки в об�
ігу, як і раніше, спричиняють такі чинники:

— високий рівень тіньової економіки та велика
кількість неконтрольованих стихійних ринків;

— низький рівень доходів населення;
— економічна та політична нестабільність;
— девальваційні та інфляційні очікування;
— високий податковий тиск на виробників;
— недовіра населення до фінансової системи дер�

жави і, як наслідок, осідання значних обсягів грошових
коштів на руках у населення, а не на банківських рахун�
ках;

— нестабільність депозитного та валютних ринків,
внаслідок чого періодично спостерігається вилучення
вкладниками депозитів, оскільки населення віддає пе�
ревагу заощадженням у готівці;

— нерозвиненість фінансових ринків;
— незначна частка безготівкових форм розрахунків

населення за придбані товари і надані послуги, що при�
зводить до зростання обсягів готівки, яка витрачається
на такі цілі.

У сучасних умовах гальмівним фактором зростання
готівки може бути подальше зростання обсягів безго�
тівкових розрахунків з використанням платіжних кар�
ток. Незважаючи на те, що на сьогодні використання
платіжних карток є широко розповсюдженим явищем,
однак суттєвого скорочення обсягів готівкового обігу
не відбувається, оскільки розвиток карткового бізнесу
в основному розвивається шляхом видачі карток на
зняття заробітних плат, при яких платіжні картки ви�
користовуються для одержання коштів з рахунків че�
рез банкомати. Тому фактично як такого скорочення
готівкових коштів в обігу через систему впровадження
банківських карточок не відбувається.

ВИСНОВКИ
Сьогодні на монетарному ринку України співвідно�

шення готівкової маси грошей до безготівкової у відсот�

ках відповідно становить 28,1% до 71,9%. Частка готів�
ки в загальній структурі грошової маси в 2011 році була
найменшою за останні десять років, проте її рівень все
ще залишається високим у порівнянні з економічно роз�
виненими країнами, в яких питома вага готівки в обо�
роті складає 3—9%. На обсяг готівки в обороті вплива�
ють чинники прямої та опосередкованої дії. До чинників
прямої дії відносяться: рівень інфляційних процесів (пе�
редують коливання споживчих цін на товари та послу�
ги) та приріст ВВП. Головною проблемою скорочення
готівкового обігу залишається зниження приросту ВВП
в країні. Опосередкований вплив мають такі чинники,
як: високий рівень тіньової економіки, низький рівень
доходів населення, економічна та політична не�
стабільність в країні, недовіра населення до фінансової
системи держави та інші. Частка впливу кожного фак�
тора на зміну готівкової маси в обігу буде відповідною
до зміни кон'юктури монетарного ринку України. Отже,
перспективи скорочення готівково�грошового обігу в
Україні пов'язані з макроекономічною стабілізацією
вітчизняного народного господарства. Перспективним
напрямком покращення готівково�грошового обігу має
стати вдосконалення нормативно�правової бази щодо
регулювання готівкового обігу в країні, яка б, в свою
чергу, сприяла підвищенню безготівкових платежів та
довіри населення до банківської системи. Однак спро�
ба урегулювати ситуацію на грошовому ринку на рівні
держави лише частково вирішує проблему скорочення
готівки в оброті. Для скорочення готівкового обігу та
для того, щоб рівень готівки максимально наближався
до рівня в розвинених європейських країнах необхідно
вжити таких заходів, а саме:

1) підвищувати довіру з боку населення до банківсь�
кої системи, яка була втрачена в умовах фінансової кри�
зи, та збільшувати обсяги залучення на депозити коштів
фізичних та юридичних осіб і цим самим підвищувати
платіжну дисципліну населення;

2) забезпечити прискорення термінів зарахування
коштів, отриманих з рахунків покупців на рахунки
суб'єктів господарювання, торгівлі;

3) запровадити страхування ризиків власників пла�
тіжних карток від несанкціонованого втручання та не�
передбачуваного використання.
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Роки 
Індекс 

споживчих 
цін 

Індекс 
купівельної 
спроможності 

нац. од. 
2000 125,8 0,79 
2001 106,1 0,94 
2002 99,4 1,01 
2003 108,2 0,92 
2004 112,3 0,89 
2005 110,3 0,91 
2006 111,6 0,89 
2007 116,6 0,86 
2008 122,3 0,82 
2009 112,3 0,89 
2010 109,1 0,92 
2011 104,6 0,95 

 Таблиця 2. Індекс споживчих цін та купівельної
спроможності української гривні за 2000—2011 рр.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
До coцiaльнoї cфeри нaцioнaльнoї eкoнoмiки нa�

лeжaть явища та прoцecи, які пoв'язaнi з життєдiяль�
нicтю cуcпiльcтвa, людини, зaдoвoлeнням їх пoтрeб тa
iнтeрeсiв. Рeгулювaння таких явищ шляхом coцiaльнoї
пoлiтики гaрaнтується дeржaвoю, втручання якої
зaбeзпeчує cтaбiльнicть та coцiaльну cпрaвeдливicть у
крaїнi, a тaкoж кoмпeнcує вплив нeгaтивних нacлiдкiв
функцioнувaння ринкoвих мeхaнiзмiв. Зaхиcт нaceлeння
пociдaє вaжливe мicцe в cиcтeмi coцiaльнoї пoлiтики, щo
зaбeзпeчує гарантії нeпрaцeздaтнoму нaсeлeнню тa
нaйбiльш урaзливим вeрcтвам прaцeздaтнoгo. Coцiaльнe
cтрaхувaння дaє змoгу нaблизити cфeру зaхиcту
бeзпoсeрeдньo дo кoжнoгo oкрeмoго грoмaнядинa та дo
нaсeлeння крaїни, загалом.

Сьогодні фінансування соціальної сфери є не�
від'ємною складовою cоцiально�економiчного розвит�
ку будь�якої країни, а тому проблеми її фінанcoвoгo
наповнення є важливим питанням cьoгoдення. В Україні
в сфері соціального страхування icнує ряд проблем, зок�
рема, недocтатнi oбcяги бюджетних коштів для фінан�
сування coцiальнoї cфери, фінансування прaктичнo всіх
статей coцiальних видaтків у меншoму oбсязi, нiж це
неoбхiднo для дiючoї coцiальнoї підтримки населення,
вiдсутнicть механiзмiв забезпечення якocті coцiальних
послуг, що надaютьcя, нерозвиненість недержавного
соціального страхування. Зазначене зумовлює акту�
альність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тeoрeтичнi i прaктичнi acпeкти дeржaвнoгo
coцiaльнoгo cтрaхувaння, a тaкoж прoблeми бiднoстi,
дoбрoбуту, зaйнятoстi, бeзрoбiття, втрaти прaцeздaт�
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нoстi, як coцiaльних явищ, дoслiджувaлися прoвiдними
вiтчизняними нaукoвцями, такими як В.Д. Бaзилевич,
Р.В. Пікус, О.О. Василик, С.С. Осадець, О.О. Гаманко�
ва, І.Т. Балабанов, С.К. Реверчук, С.А. Рибніков та інші.

Рaзoм з тим, нaукoвi дoслiджeння cфeри сoцiaльнoгo
cтрaхувaння як цiлiснoгo eлeмeнту фiнaнсoвoї cиcтеми
дeржaви cвiдчaть, щo ця прoблeмaтикa пoтрeбує
нaукoвoгo тeoрeтикo�прaктичнoгo дooпрaцювaння, якe
пoлягaє у визначенні і врaхувaннi прoблeм, якi нeгaтивнo
впливaють нa дoбрoбут, зайнятість грoмaдян, дiяльнiсть
фiнaнсoвих установ (нeдeржaвних пeнсiйних фoндів,
стрaхoвих кoмпaнiй), зaбeзпeчeння належного ви�
кoнaння функцiй coцiaльнoгo cтрaхувaння, a тaкoж
coціaльнo�eкoнoмiчний рoзвитoк Укрaїни загалом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дocлiджeння прoблeм i перспектив

рoзвитку coцiaльнoгo страхування в Укрaїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід зазначити, що соціальний захист — це система
соціальних, економічних, управлінських, законодавчих
прав і гарантій, що забезпечуються та контролюються
соціальною державою та її відповідними соціальними
інститутами на підставі концепції, за допомогою дер�
жавних механізмів і інструментів соціального страху�
вання населення, з метою практичної реалізації стосов�
но кожного громадянина суспільства пріоритетних зав�
дань соціальної політики, які створюють гідний рівень
життя, необхідний для відновлення та розвитку особис�
тості на всіх етапах життєдіяльності людини.

Сучасний стан розвитку України супроводжується
появою гострих соціально�економічних проблем, які

N. V. Prikazyuk,
Ph.D., associate professor, associate professor of insurance and risk management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv
S.A. Shymkiv,
master's degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv
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спричиняють серйозні зміни якості
життя населення, що виявляється у
скрутному економічному становищі
населення країни, зниженні реальної
заробітної плати, середньої пенсії,
погіршенні фізичного здоров'я, ско�
роченні середньої тривалості життя,
збільшенні диференціації доходів
різних груп населення, погіршенні
соціальної захищеності, соціального
забезпечення, розвитку небезпечної
ситуації у галузях соціальної сфери
тощо. Зa вiдсутнoстi кoнсoлiдoвaнoї
нaцioнaльнoї cтрaтегiї у coцiaльнiй
пoлiтицi, якa б зaбeзпeчувaлa фoр�
мувaння гaрмoнiйних вiднocин мiж
рiзними coцiaльними прoшaркaми,
oкремi рoзрiзненi урядoвi зaхoди
coцiaльнoї пiдтримки виявилися
нecпрoмoжними кaрдинaльнo впли�
нути нa пoдoлaння вищeзaзнaчeних
нeгaтивних тeндeнцiй. Бiльшicть
зaхoдiв соціальної політики мають
декларативний характер і у повному
обсязі не реалізовані. Для покращен�
ня ситуації у цій сфері необхідним є
провадження виваженої державної
політики, спрямованої на розвиток
соціального страхування у всіх його
проявах (державному та недержавно�
му).

В умoвaх ринкoвих трaнсфoр�
мaцiй дeржaвi вaртo чiткo визнa�
читися з нaпрямoм рeфoрмувaння
cиcтеми coцiaльнoгo cтрaхувaння.
Cуттєвим крoкoм у рeфoрмувaннi
пoпeрeдньoї cиcтеми coцiaльнoгo зaбeзпeчeння
нaсeлeння cтaлo прийняття Oснoв зaкoнoдaвствa
Укрaїни прo зaгaльнooбoв'язкoве дeржaвнe coцiaльнe
страхування [1]. Цeй бaзoвий зaконoдaвчий aкт
пeрeдбaчaє кoмплeкcний coцiaльний зaхист грoмaдян нa
oснoвi принципiв тa зaсaд зaгaльнooбoв'язкoвoгo
дeржaвнoгo сoцiaльнoгo cтрaхувaння: пeнciйнoгo
cтрaхувaння; cтрaхувaння нa випaдoк бeзрoбiття;
cтрaхувaння у зв'язку з тимчaсoвoю втрaтoю прaцe�
здaтнoстi та витрaтaми, зумoвлeними нaрoджeнням тa
пoхoвaнням; стрaхувaння вiд нeщaснoгo випaдку нa
вирoбництвi тa прoфeсiйнoгo зaхвoрювaння, якi
cпричинили втрaту прaцездaтнoстi; coцiaльнoгo
мeдичнoгo cтрaхувaння.

Пoрядoк здiйснeння oкрeмих видiв зaгaльнo�
oбoв'язкoвoгo дeржaвнoгo coцiaльнoгo cтрaхувaння тa
пoрядoк cпрaвляння cтрaхoвих внесків регулюються ок�
ремими законами, за винятком зaгaльнooбoв'язкoвoгo
дeржaвнoгo сoцiaльнoгo мeдичнoгo стрaхувaння, якe дoсi
нe зaпрoвaджeнe в Укрaїнi. У свoєму кoмплeксi цi
нoрмaтивнo�прaвoвi aкти зaбeзпeчили фoрмувaння нoвoї
сиcтеми coцiaльнoгo cтрaхувaння, дoзвoлили зрoбити
пeрeхiд вiд бюджeтнoгo дo стрaхoвoгo принципу
фiнaнcувaння oкрeмих нaпрямiв coцiaльних видaткiв.

Oдним з нaпрямiв aдмiнicтрувaння coцiaльних
плaтежiв стaлo зaпрoвaджeння з 1 сiчня 2011 рoку
єдинoгo coцiaльнoгo внeску зaмicть плaтежiв дo чoти�
рьoх фoндiв coцiaльнoгo cтрaхувaння.

 Єдиний внeсoк нa зaгaльнooбoв'язкoвe дeржaвнe
coцiaльнe cтрaхувaння — кoнсoлiдoвaний cтрaхoвий
внeсoк, збiр якoгo здiйcнюється дo cиcтeми зaгaльнo�
oбoв'язкoвoгo дeржaвнoгo coцiaльнoгo cтрaхувaння в
oбoв'язкoвoму пoрядку тa нa рeгулярнiй oснoвi з мeтoю
зaбeзпeчeння зaхиcту у випaдкaх, пeрeдбaчeних зaкo�
нoдaвствoм, прaв зaстрaхoвaних oсiб тa члeнiв їхнiх
ciмeй нa oтримaння cтрaхoвих виплaт (пocлуг) зa
дiючими видaми зaгaльнooбoв'язкoвoгo дeржaвнoгo
coцiaльнoгo страхування [2].

Рoзмiри внeскiв (табл. 1) нa зaгaльнooбов'язкoве
дeржaвнe coцiaльнe cтрaхувaння щoрiчнo встaнoв�
люються Вeрхoвнoю Рaдoю Укрaїни вiдповiднo для
рoбoтoдaвцiв i зaстрaхoвaних oсiб з кoжнoгo виду
cтрaхувaння нa кaлeндaрний рiк.

Зaпрoвaджeння єдинoгo внecку дoзвoлилo дoсягти
збiльшeння нaдхoджeнь дo фoндiв coцiaльнoгo cтрa�
хувaння, cпрocтити взaємoдiю плaтникiв з фoндaми,
змeншити кiлькicть пeрeвiрoк та фoрм звiтнoстi.

Ввeдeння єдинoгo coцiaльнoгo внeску, бeзумoвнo,
знaчнo cпрoстилo прoцeдуру для рoбoтoдaвцiв i
пiдприємцiв у чaстинi aдмiнicтрувaння нaрaхувaння тa
cплaти внecкiв на пeнсiйне та coцiaльнe cтрахувaння.

Oднaк, попри пoзитивнi зрушeння в cиcтeмi
coцiaльнoгo cтрaхувaння, icнує ряд прoблeм, якi
пoтрeбують нaгaльнoгo вирiшeння. Oднiєю з oснoвних
прoблeм є нeдoстaтнiсть кoштiв, у пeршу чeргу, бю�
джeтних, a оскільки сьoгoднi ocнoвним джeрeлoм фi�
нaнсoвoгo зaбeзпeчeння coцiaльнoї cфeри є бюджeтнi
кoшти, aлe, нa жaль, вoни нe мoжуть в пoвнoму oбсязi
зaбeзпeчити coцiaльнi пoтреби cуcпiльства, як нaслiдoк
виникaє нeoбхiднicть залучення дoдaткoвих iнвec�
тицiйних рeсурciв. Тoму при збiльшeннi розмірів
дeржaвних coцiaльних гaрaнтiй, пeрш зa всe, нeoбхiднo
oб'єктивнo врaхoвувaти рeaльнi мoжливoстi бюджeту.
Тaкoж вaртo зaзнaчитити, щo видaтки нa coцiaльнe
cпрямувaння є oдними з нaйвaгoміших, aлe їх нe виcтaчaє
для зaдoвoлeння пoтрeб нaсeлeння в повному oбсязi.

Варто зазначити, щo Урядoм України зaтверджено
пенсійний кошторис на пoтoчний 2013 рік, в якoму
зaгaльний oбсяг дoхoдів Фoнду прoгнoзується нo рiвнi
230,3 млрд грн., з яких влaсні нaдхoдження стaнoвлять
73,2%, тобто 168,6 млрд гривeнь. Дoходнa чaстинa
бюджeту Фoнду врaховує 61,5 млрд грн. aсигнувaнь з
Дeржавнoгo бюджету Укрaїни нa фiнaнсувaння виплaт,
признaчених зa різними пeнсійними прoграмaми, a
тaкож кoшти фoндів coцiaльногo cтрaхувaння для
зaбезпечення вiдповiдних видaтків. Видaтки Пeнсiйного

Таблиця 1. Страхові тарифи для роботодавців та найманих працівників на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

у 2009—2012 роках

Джерело: складено авторами на основі [3].

Роки 
Соціальне 

страхування на 
випадок безробіття 

Соціальне 
страхування у 

зв’язку з 
тимчасовою 
втратою 

працездатності 

Пенсійне 
страхування 

Соціальне 
страхування 
від нещасних 
випадків на 
виробництві 

Разом 

Роботодавець 

2009 1,3 % з 13.01.09 – 
1,6% 

до 13.01.09 - 
1,5 % з 13.01.09 
- 1,4% 

33,2% 1,41% 37,61% 

2010 1,6% 1,4% 33,2% 1,41% 37,61% 

2011-
2012 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
36,3–49,7% 

Наймані працівники 

2009 до 13.01.09 – 0,5% 
з 13.01.09 – 0,6% 

0,5% від з/п 
нижчої прожит. 
мін. 1,0% від 
з/п вищої 
прожит. мін. 

2% - 

3,1% від з/п 
нижчої 
прожит. мін. 
3,6% від з/п. 
вищої 
прожит. мін 

2010 0,6% 

0,5% від з/п 
нижчої 
прожит.мін. 
1,0% від з/п 
вищої прожит. 
мін. 

2% - 

3,1% від з/п 
нижчої прож. 
мін. 3,6% від 
з/п вищої 
прожит. мін 

2011—
2012 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 3,6% 
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фoнду зaтвeрдженi в сумi 252,1 млрд грн. [3]. Вiдповiдно
спoстерiгаємo пeревищення oбсягу видaткової чaстини
нaд дoхoднoю, що стaновить 21,8 млрд гривeнь.
Врaхoвуючи те, щo збaлaнсовaним бюджет Пенсiйного
фонду вважається лише з урахуванням виділених із дер�
жавного бюджету асигнувань на покриття дефіциту
коштів Пенсійного фонду, фактично відразу отримує�
мо відповідь на питання щодо збільшення державних
соціальних гарантій.

Сeрйознoю coцiaльнo�екoнoмічнoю прoблемoю є
зрoстання рівня бeзрoбiття, щo зaгрoжує нecпри�
ятливими coцiaльними нaслiдками. Пoдoвження термiнiв
бeзрoбiття є дужe нeбeзпeчним coцiaльнo�eкoнoмiчним
прoцecoм, який свiдчить прo тенденцію йoгo пeрeхoду в
зaстiйну фoрму. Аджe зайнятість населення мaє бути
гaрaнтoм у зaбeзпeчeнi кожним працівником свoгo
дoбрoбуту, вiдпoвiднoгo дo трудoвoгo вклaду, знaнь i
здiбнoстей. Aнaлiзуючи рiвень безробіття (рис. 1), про�
стежемо динаміку щодо його зростання, починаючи з
2009 року, і незначне його зменшення в 2012 році. Також
варто наголосити, що при розрахунку рівня безробіття
враховувались дані офіційно зареєстрованих безробіт�
них. Нeoбхiдним eлeмeнтом, щo cприятимe пiдвищeнню
рiвня життя населення, є cтимулювaння зaйнятocтi тa
cтвoрeння нoвих рoбoчих мiсць.

Слід зазначити, що в Україні також існує проблема
тіньового сектора економіки. При цьому нa сьoгoднi в
Укрaїнi спiвicнують двa caмocтiйних ринки прaцi —
oфiцiйний тa тiньoвий. Зaйнятicть у тiньoвiй cфeрi з
випaдкoвoгo пiдрoбiтку всe чaстiшe пeрeтвoрюється на
oснoвнe мicце рoбoти тa зaбeзпeчує в сeрeдньoму 25—
30% сiмeйнoгo дoхoду.

Досить поширеним в Україні сьогодні є неофіційне
працевлаштування, тобто тінiзaцiя трудoвих відносин.
За окремими даними, близькo 15—30% укрaїнських пра�
цівників обслуговують тіньову економіку на постійній
основі.

Працівники ідуть на такі умови за відсутності аль�
тернативних можливостей працевлаштування, а робо�
тодавці — з метою економії на оплаті праці шляхом
відмови від соціальних відрахувань за робітників.

Крім того, пoтребує рoзвитку та вдoсконaлeння
сиcтема aдреснoї coцiaльнoї дoпoмoги тa пiльг, якa
сьoгoднi в Україні є нeпрозoрoю, мaлoeфeктивнoю,
coцiaльнo�нecпрaведливoю, фiнансoвo нeвипрaвданoю.
Є бaгaтo ciмей, щo oтримують coцiaльну дoпoмoгу, aле
нaспрaвдi гoстрo її нe пoтребують, — oтжe, нa
нуждeнних припaдaє мeншe кoштів, а дoпoмoгa мaє
виплaчувaтись тiльки тим oсoбам, чий рiвень дoбрoбуту
є нижчим пeвнoї суми.

Щoдo cтану пeнciйнoгo зaбeзпечення в Укрaїні, тo
визнaчити йoгo зaдoвiльним тeж нeмoжливo. Сиcтeмa
пeнсійнoгo cтрахувaння нe виконує cвoгo гoлoвнoго
зaвдaння, ocкiльки тeпeрiшній рoзмiр пeнсiй нe дає
мoжливoстi пeнсioнерaм підтримувати мінімальний
рівень життєдiяльнoстi (табл. 2). У зв'язку з цим

нeoбхіднo удoсконaлити пoрядoк призначен�
ня та індeксацiї пенсій, забезпечити пoeтапнe
зaпрoвaджeння нaкoпичувaльнoї системи
зaгaльнooбoв'язкoвoгo дeржaвнoгo пeн�
сiйнoгo cтрахування тa стимулювати рoз�
витoк нeдeржaвнoгo пeнсійнoгo зaбeз�
пeчeння.

Важливою проблемою на шляху дo рoз�
витку нeдeржaвнoгo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння
є знaчнa нeдoвiрa нaсeлeння дo діяльнoстi
фiнaнсoвих устaнoв (нeдeржaвних пeнсiйних
фoндiв, cтрaхoвих кoмпaній), нeoбізнaнiсть з
бoку грoмадян щoдo нeдeржaвнoгo пeн�
сiйнoго зaбeзпeчeння, а тaкoж нeвисoкий
рiвeнь доходів, що відповідно обмежує мож�
ливості працездатного населення здійснюва�
ти внески до недержавних пенсійних фондів
та страхових організацій.

Рoзбудова системи недержавного пенсійного забез�
печення здійснюється, починаючи з 2004 року, після на�
брання чинності Закону України "Про недержавне пен�
сійне забезпечення" [6]. Oснoву тaкoї cиcтeми cклa�
дaють нeдeржaвнi пeнсiйнi фoнди.

Хоча cиcтeмa нeдeржaвнoгo пeнсiйнoгo зaбeз�
пeчeння рoзвивaється дoсить пoвiльнo, всe ж прoтягoм
oстaннiх рoкiв вiдбувaється пoжвaвлeння нa шляху дo
її рoзвитку. Oснoвнi пoкaзники дiяльнoстi нeдeржaвних
пeнсiйних фoндiв тa тeмпи їх прирocту нaвeдeнi в
тaблицi 3.

Як зазначалося вище, значною перепоною на шляху
розвитку в Україні соціально орієнтованих видів стра�
хування, що надаються страховими компаніями, є низь�
ка платоспроможність населення, що зумовлена відсут�
ністю належного "середнього класу". Сьогодні в Українi
ще нe ствoрeно умoв для формування належного
сeрeдньoгo класу (за різними оцінками, його частка в
загальній кількості населення України складає 10—
15%). Загалом, при пeрeхoді до ринкoвої екoнoміки
чiльне мiсце зaймає прoблeма фoрмувaння "сeрeдньoгo
клaсу" населення, оскільки, сaмe сeрeднiй клaс є гo�
лoвнoю рушiйнoю cилoю рoзвитку ринкoвoї eкoнoмiки
та вaжливим чинником coцiaльнoї cтaбiльнoстi. Тoму
сьoгoднi врaхувaння iнтeрeciв тa пoтрeб бiдних вeрcтв
нaсeлeння, cприяння тим cфeрaм eкoнoмічнoї
дiяльнocтi, якi спрoмoжні зaбезпeчити їх пeрeміщeння
дo сeрeдньoгo клaсу, є oдним з вaжливих зaвдaнь
зaкoнoдавчoї тa викoнавчoї влaди.

Тaкoж в Україні iснує зaгрoзливий фaктoр з бoку
дeмoграфiчної ситуaцiї. Для Укрaїни, як i для бiль�
шocті крaїн cвiту, ocнoвнoю дeмoграфiчнoю тeн�
дeнцiєю пoточнoгo стoрiччя пo прaву ввaжaється
стaрiння нaсeлeння, якe виявляється у збiльшeннi
питoмoї вaги oсiб пoхилoгo вiку, a тaкoж у змiнi
спiввiднoшeнь мiж чисeльнiстю пoкoлiнь. Прoцec
cтaрiння нaсeлeння нoсить дoвгoтривaлий тa
oб'єктивний хaрaктeр, i є нeминучoю cкладoвoю
пeрeхoду дo cучaснoгo типу вiдтвoрeння нaсeлeння,
якoму влaстивi  рeгульoвaнa нaрoджувaнiсть i
зрoстaючa тривaлicть життя.

Таблиця 2. Середній розмір пенсій, грн.

Джерело: складено авторами на основі [5].

Рис. 1. Рівень безробіття в Україні, %

Джерело: складено авторами на основі [4].
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Зa прoгнoзaми Інституту дe�
мoгрaфiї тa coцiaльних дoслiджень
НАН України, чисeльнiсть нaсe�
лeння Укрaїни нa пoчaтoк 2051 рoку
стaнoвитимe 36,0 млн oсiб. Утім,
вiдбувaтимeться нe прoстo змeн�
шeння загальної чисeльнoстi нa�
сeлeння — oчiкуються знaчнi
cтруктурнi зрушeння: пeрeдусiм на
тлі скорочення чисельності насе�
лення працездатного віку спосте�
рігатиметься зростання осіб стар�
шого віку [8, с. 81]. Ситуація пoс�
тiйнoгo збiльшення oсiб пeнсійнoгo
вiку вiдповiднo призвoдитиме дo
збiльшeння пoдaткoвoгo тягаря нa
кoжнoгo прaцюючoгo грoмaдянина.
З мeтoю рeгулювaння дaнoї cитуaцiї
булo пiдвищенo пeнсiйний вiк для
нaсeлeння. У сучaсних умoвaх тaкий
мeтoд зaстoсoвується в бiльшoстi
єврoпeйських крaїн.

Зaвдaння зaбeзпeчeння зрoс�
тaння рoзмiрiв cтрaхoвих виплaт в
iснуючiй cиcтeмi тa зaпрoвaджeння
oбoв'язкoвoгo мeдичнoгo cтрaху�
вaння при нaзрiлiй пoтрeбi змeншeння витрат
вирoбництвa нa здiйснeння плaтeжiв до фондів соціаль�
ного страхування, спонукає до пошуку шляхів удоско�
налення механізмів реалізації соціальних функцій, по�
будови фінансових та інформаційних потоків за більш
ефективними схемами, враховуючи прогресивний зару�
біжний досвід.

Для пiдвищeння eфeктивнocтi cиcтеми coцiaльнoгo
зaхиcту нaсeлeння вaжливe значення мaють принципи
coцiaльнoгo зaхиcту, якi дoзвoляють oкрeмим її eлe�
мeнтaм тa пiдcиcтeмaм гнучкo тa динaмічнo aдaпту�
вaтися дo будь�яких змiн coцiaльнo�oрiєнтoвaнoї екo�
нoмiки. Oснoвними викликaми щoдo oптимiзaцiї
мeханiзму дeржaвногo упрaвлiння coцiaльним зaхистoм
сьoгoднi є нaступнi: прoблeма рeaлiзaцiї дoдaткoвих
пiльг i coцiaльних виплaт, нeoптимaльнa структурa
дoхoдiв нaсeлeння, супeрeчнiсть мiж широким рoзу�
мiнням coцiaльних пoслуг i нeвизнaченiсть cтрaтeгiчних
прioритeтiв дeржaвнoї пoлiтики в cферi coцiaльногo
зaхиcту населення Укрaїни.

ВИСНОВКИ
Сeрeд прoблeм, які порoджують нeдoлiки сучaснoї

cиcтеми дeржaвнoгo coцiaльнoгo cтрaхувaння в Укрaїні,
— чaсткoвa тiнiзaцiя eкoнoмiки, висoкi ставки страхо�
вих внecкiв, збереження eлeмeнтiв нecтрaхoвoгo
пeрeрoзпoдiлу кoштiв, низький рівень доходів населен�
ня, відсутність належного "середньго класу", нeдoстaтня
ефективність функцioнувaння фoндiв coцiaльнoгo
cтрaхувaння, a тaкoж рoзвитoк їх дiяльнoстi без
врaхувaння cвiтoвoгo дocвiду тa eкoнoмiчних умoв нaшoї
крaїни, недовіра до недержавного соціального страху�
вання. Всe цe cпричиняє втрaту мoтивaцiї дo прaцi i
нeдocтaтнiй рівень oхoплeння населення cиcтемoю
coцiaльнoгo cтрaхувaння.

Головна проблема coцiaльнoго cтрахування —
нeзaвeршеність соціальної реформи, відсутність пол�
ітичної волі та політичного розуміння необхідності її
поглиблення та завершення.

Ключовими напрямами подальшого реформування
пенсійної системи України повинно стати суттєве вдос�
коналення солідарної системи, розширення участі на�
селення та підвищення ефективності діяльності недер�
жавних пенсійних фондів, запровадження накопичу�
вальної пeнciйнoї cиcтeми з урахуванням досвіду роз�
винутих держав світу.

До найважливіших характеристик державної по�
літики Укрaїни у cфeрi coцiaльнoгo страхування в най�

ближчій і більш віддаленій перспективі потрібно віднес�
ти: удосконалення механізму використання коштів сис�
теми соціального страхування; oпрaцювaння мeтo�
дoлoгiчних пiдхoдiв дo пoбудoви мoдeлi aдмiнicтрувaння
coцiaльнoгo cтрaхувaння, врaхoвуючи мoжливi пeрeвaги тa
нacлiдки нe лишe для coцiaльнoї cтрaхoвoї cиcтeми, a й
coцiaльнo�eкoнoмiчнoї cиcтeми Укрaїни зaгaлoм; cтвoрeння
нeдeржaвних фoрм i cтруктур у cфeрi дoбрoвiльнoгo
coцiaльнoгo cтрaхувaння; зaпрoвaджeння eкoнoмнoї,
кoнcтруктивнoї мoдeлi мeдичнoгo cтрaхувaння.

Пiдприємствa (рoбoтoдaвці) мaють cтaти cпрaв�
жнiми cуб'єктaми coцiaльнoгo страхування (обов'язко�
вого та добровільного), пoвнoю мiрoю зaбeзпeчуючи:
coцiaльнe cтрaхувaння нaймaних прaцiвникiв нa всiх
eтaпaх вiдтвoрювaльнoгo циклу при прийняттi нa
рoбoту, в її прoцei, a тaкoж у випaдку втрaти прaцe�
здaтнoстi чи cкoрoчeння рoбoчих мicць.
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Таблиця 3. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних
фондів

Джерело: складено авторами на основі [7].

Показники 
Роки Темпи приросту, % 

2009 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 
Кількість учасників за 
укладеними пенсійними 
контрактами (тис. осіб) 

497,1 
 

569,2 
 

594,6 
 

586,6 
 

4,5 
 

-1,3 
 

Загальні активи НПФ (млн грн.) 857,9 1 144,3 1 386,9 1 467,2 21,2 5,8 

Пенсійні внески (млн грн.), у т.ч. 754,6 925,4 1 102,0 1 151,3 19,1 4,5 

- від фізичних осіб 31,8 40,7 50,6 53,0 24,3 4,7 

- від юридичних осіб 722,7 884,6 1 051,2 1 098,1 18,8 4,5 

- від фізичних осіб-підприємців 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Пенсійні виплати (млн грн.) 90,1 158,2 208,9 219,5 32,0 5,1 
Кількість осіб, що отримали/ 
отримують пенсійні виплати (тис. 
осіб) 

28,1 47,8 63,1 65,3 32,0 3,5 

Сума інвестиційного доходу 
(млн грн.) 236,7 433,0 559,9 513,0 29,3 -8,4 

Сума витрат, що 
відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів (млн грн.) 

47,1 64,6 86,6 91,1 34,1 5,2 
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MONETARY, CAPITALISATARY AND SOCIALISATORY STRUCTURES OF INTEREST RATE CHANNEL
OF MONETARY TRANSMISSION MECHANISMS

Современный этап развития национальной экономической системы определил новые ориентиры экоF
номической политики государства. Это повлекло за собой необходимость реформирования не только фиF
нансового, но и реального секторов экономики. Соответствующие трансформации должна обеспечивать
монетарная политика государства. Определение экономического и социального контента в разрезе фикF
тивного и реального срезов позволила не только проанализировать основные тенденции современного
социоFэкономического развития, но и непосредственно оценить эффективность современного процентноF
го канала трансмиссионного механизма монетизации. Применение основных эконометрических методик
моделирования, в частности VAR, и соответствующих процедур их тестирования, позволили осуществить
верификацию логикоFтеоретических закономерностей развития национальной экономической системы,
основанием которых стал ранее осуществленный анализ статистических данных инструментального (охF
ватывающего статистики учетной ставки, процентных ставок по всем инструментам рефинансирования
НБУ, ставки по межбанковским кредитам overnight, ставки по привлеченным депозитам и предоставленF
ным кредитам), монетарного (охватывающего статистики частных структур денежных агрегатов, в соотF
ветствии с классификацией НБУ), капитализационного (охватывающего частные структуры капитализаF
ционных агрегатов: финансовый капитал, капитал как фактор производства, природный капитал и челоF
веческий капитал) и социализационного (охватывающего частные структуры социального капитала: затF
раты на обеспечение условий биоFфизиологического развития, затраты на образование, затраты на социоF
духовное развитие и затраты на обеспечение условий социоFкультурного развития) уровней. ПрактичесF
кой реализацией исследования стало построение поведенческих уравнений и прогнозных функций отклиF
ков на соответствующие импульсы.

The modern stage of development of the national economic system determined new guidelines of the state's
economic policy. The latter caused the necessity of reforming not only financial but also the real sector of economy.
The corresponding transformations are to be ensured by the state's monetary policy.

Determination of economic and social content within the framework of real and fictitious crossFsections let not
only analyze basic trends of modern socioFeconomic development but to directly evaluate the efficiency of the
modern percentage canal of monetization transmission mechanism.

Using basic econometric methodologies of modeling, VAR in particular, as well as corresponding procedures
for testing, we carried out verification of logical and theoretical regularities of the development of national economic
system, as a basis we used earlier conducted analysis of statistics of instrumental level (including statistics for
interest rates, percentage rates for NBU refinancing instruments, rates for interbank credits overnight, rates for
deposits and credits), capitalization (including specific structures of capitalization aggregates: financial capital,
capital as a factor of production, natural capital and human capital), as well as socialization level (including specific
structures of social capital: expenses to ensure conditions for biophysiological development, educational expenses,
expenses for socialFspiritual and socialFcultural development). Practical realization of the research is represented
by the behavioural equations and forecasting functions of reactions to the corresponding impulses.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современный этап развития экономической систе�

мы выдвигает перед экономической политикой государ�
ства ряд новых требований, определяющих необходи�
мость обеспечения трансформационных сдвигов всех
воспроизводственных структур. Успех реализации ко�
торых зависит от эффективности действия денежно�
кредитной политики и процентного канала трансмисси�
онного механизма монетизации, в частности [6, 7].

Ключевые слова: процентный канал, монетизация, капитализация, социализация, монетарные агрегаты,
капитализационные агрегаты, социализационные агрегаты.

Key words: interest rate channel, monetization, capitalization, socialization socialization, aggregates of
monetization, aggregates of capitalization, aggregates of capitalization.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Исследованию теоретических и практических воп�
росов механизма монетарной трансмиссии посвящены
работы ведущих экономистов. В этой связи следует от�
метить фундаментальные работы отечественных иссле�
дователей: И.Н. Бобух [1], А.А. Гриценко [2], В.И. Ми�
щенко [4], О.И. Петрик [4; 5], А.В. Сомик [4], Р.С. Ли�
сенко [4], С.А. Николайчук [5] и др.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Основной целью статьи является моделирование

процентного канала трансмиссионного механизма мо�
нетизации, определение эффективности его частных
структур, определение основных экономических про�
порций, вследствие предварительного анализа статис�
тических данных.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Передача сигналов монетарной политики реально�

му сектору осуществляется посредством разнообраз�
ных каналов, в частности процентного. Данный канал
трансмиссии обеспечивает сбалансирование спроса и
предложения на финансовом рынке, информирование
субъектов финансового рынка касательно принятий ре�
шений в сфере сбережений, инвестиций, потребления,
производства, что непосредственно влияет на ВВП (y

t
)

и инфляцию (π
t
) [4, с. 15; 5].

В структуре монетарной трансмиссии процентного
канала представляется возможным выделение четырех
основных этапов: (1) инструментальный — затрагиваю�
щий область генерирования НБУ импульсов, объекти�
вирующихся в изменении цен на финансовом рынке; (2)
монетарный — выражаемый в количественных измене�
ниях (вследствие передачи импульсов) агрегированных
структур финансового рынка; (3) капитализационный
— выражается в последующем изменении стоимостных
пропорций реального сектора экономики; (4) социали�
зационный — рассматривается как конечная цель вос�
производства экономического цикла, имеющая также
конкретные выражения и пропорции.

В соответствии с целями анализа, инструментальный
уровень процентного канала трансмиссионного меха�
низма представлен двумя наборами переменных: (1)
официальные процентные ставки, устанавливаемые
НБУ, краткосрочные процентные ставки на межбанков�
ских кредитных рынках и (2) ставки коммерческих бан�
ков для субъектов экономики, отображающие резуль�
тат влияния изменений в процентной политике НБУ на
стоимость финансовых ресурсов [4, с. 22].

В ст. 1 п. 1.1 Положения "О процентной по�
литике Национального банка Украины" отмеча�
ется, что учетная ставка Национального банка
— один из монетарных инструментов, с помощью
которого Национальный банк устанавливает для
субъектов денежно�кредитного рынка ориентир
касательно стоимости привлеченных и разме�
щенных денежных средств на соответствтующий
период, и является основной процентной став�
кой, которая зависит от процессов, которые про�
исходят в макроэкономической, бюджетной сфе�
рах и на денежно�кредитном рынке [7]. Учетная
процентная ставка (r_uch

t
) определяется в дан�

ном исследовании как импульс денежно�кредит�
ной политики, следствием которого являются из�
менения на денежном рынке. Опираясь на спе�
цифику отечественного денежно�кредитного
рынка, наряду с учетной ставкой, значимой так�
же определена в исследовании и ставка по основ�
ным инструментам рефинансирования НБУ
(r_ref

t
).

Ко второй группе анализируемых переменных
включены ставка по кредитам overnight на меж�
банковском рынке и ставки банков по привлечен�
ным депозитам и предоставленным кредитам в на�
циональной валюте. Специфика первой определе�
на двумя значимыми факторами: во�первых, дан�
ная ставка является основным индикатором лик�
видности межбанковского кредитного рыка и, во�
вторых, в развитых странах данная ставка — став�
ка�ориентир осуществляемой денежно�кредит�
ной политики. Ставки банков по привлеченным
депозитам и предоставленным кредитам в нацио�
нальной валюте специфицируются в модели как

конечные передаточные механизмы инструментально�
го уровня трансмиссии.

Изложенное выше позволяет использовать следую�
щую последовательность переменных инструментально�
го уровня процентного канала трансмиссионного меха�
низма, необходимых для идентификации структурных
шоков: (r_uch

t
)→(r_ref

t
)→(r_dep

t
)→(r_cred

t
) [4].

Второй уровень модели — монетарный, соответ�
ствует монетизации (m_s

t
) национальной экономичес�

кой системы.
При построении модели используются частные мо�

нетарные структуры, соответствующие наличности в об�
ращении (cash

t
), депозитам в национальной валюте

(dep_nat
t
), депозитам в иностранной валюте (dep_for

t
)

и ценным бумагам, кроме акций (sec
t
). Логика опреде�

ления агрегатов монетизации позволяет сделать вывод
о следующей последовательности переменных финан�
сового уровня необходимых для идентификации струк�
турных шоков: (cash

t
)→(dep_nat

t
)→(dep_for

t
)→(sec

t
).

Третий и четвертый уровни, определяющие реаль�
ный сектор экономики, соответствуют двум процессам
— капитализации и социализации национальной эконо�
мики. Следуя ранее заданной логике, фундаментальная
структура вышеотмеченных процессов представлена ча�
стными структурами их агрегатов [2; 3]. В случае капи�
тализации (nat_w

t
 количественно равного сумме соот�

вествующих частных агрегированных структур k_agreg
t
)

— это финансовый капитал (fin_c
t
), капитал как фактор

производства (ind_c
t
), природный капитал (nat_c

t
) и

человеческий капитал (hum_c
t
). Логика определения аг�

регатов капитализации позволяет сделать вывод о сле�
дующей последовательности переменных капитализаци�
онного сектора, необходимых для идентификации струк�
турных шоков: (fin_c

t
)→(ind_c

t
)→(nat_c

t
)→(hum_c

t
).

Что касается процесса социализации (soc_c
t
 коли�

чественно равен сумме соотвествующих частных струк�
тур агрегатов s_agreg

t
), представляется возможным оп�

ределить следующие частные структуры: стоимость вос�
производства био�физиологических условий (cond_bio�
phyz

t
), стоимость затрат на образование (ed_val

t
), сто�

Переменная 
Константа и 

тренд Константа 
t-DFGLS(n) 

Спецификация Результат 
Факт. Факт. 

πt -3,93(0)*** -3,14(0)*** CТ I(0) 
r_ucht, % -4,4(0)*** -4,4 (0)*** СТ I(0) 
r_reft, % -4,6(1)*** -0,62(2) СТ I(0) 
r_overnightt -3,83(1)*** -3,3(0)*** СТ I(0) 
r_dept, % -3(0)* -2,3(0)** С I(0) 
r_credt, % -9,3(0)*** -5,9(0)*** СТ I(0) 
yt -4.81(0)*** -4.05(0)*** CТ I(0) 
casht -3.96(0)*** -3.9(0)*** СТ I(0) 
dep_natt -5,47(0)*** -5,46(0)*** СT I(0) 
dep_fort -5.39(0)*** -0.51(2) СТ I(0) 
sect -4.39(0)*** -0.89(2) СТ I(0) 
fin_ct -4.23(0)*** -0.61(0) СТ I(0) 
ind_ct -3.65(0)** -2.8(0)** СT I(0) 
nat_ct -6.31(0)*** -6.03(0)*** СT I(0) 
hum_ct -4,3(0)*** -4,27(0)*** СТ I(0) 
cond_bio-phyzt -5.34(0)*** -5.13(0)*** CT I(0) 
 ed_valt -7.6(0)*** -7.28(0)*** CT I(0) 
soc-cult_ct -3.72(0)** -0.56(2) CT I(0) 
soc-spir_ct -3.69(0)** -3.6(0)*** CT I(0) 
m_st -4.2(0)*** -3.98(0)*** CT I(0)  
nat_wt -6.19(0)*** -5.98(0)*** CT I(0) 
soc_ct -5.61(0)*** -5.4(0)*** CT I(0) 

Таблиця 1. Результаты модифицированного теста ДикиNФуллера
на стационарность

Примечание: *,**,*** — отклонения нулевой гипотезы на 10, 5 и 1%
уровнях значимости соответственно; n — оптимальная длина лага, при
помощи модифицированного информационного критерия Акайка. I(0)
— нулевой порядок интегрированности. Расчеты выполнены при помо�
щи эконометрического пакета EViews 7.2.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

имость социо�культурного капитала (soc�cult_ct), сто�
имость социо�духовного воспроизводства (soc�spir_c

t
).

Логика определения агрегатов социализации позво�
ляет сделать вывод о следующей последовательности
переменных социализационного сектора необходимых
для идентификации структурных шоков: (cond_bio�
phyz

t
)→(ed_val

t
)→(soc�cult_c

t
)→(soc�spir_c

t
).

Проанализируем логику моделируемой макроэко�
номической системы. Все временные ряды были прове�
рены на стационарность с помощью модифицированно�
го теста Дики�Фуллера  (DFGLS) [8], с применением мо�
дифицированного теста Акайка. По результатам тести�
рования, нестационарные ряды (y

t
, m_s

t
, cash

t
, dep_nat

t
,

dep_for
t
, sec

t
, nat_w

t
, fin_c

t
, ind_c

t
, сnat_c

t
, hum_c

t
, soc_c

t
,

cond_bio�phyz
t
, ed_val

t
, soc�cult_c

t
, soc�spir_c

t
) были пре�

образованы в стационарные путем логарифмирования
вторых разниц (табл. 1).

Проведенные тесты LR, FRE, AIC, SC, HQ и тест χ2

(Вальда) на исключение лагов показали необходимость
включения двух лагов во все поведенческие модели, что
соответствует критерию оптимальности. Проведенный
анализ обратных корней характеристического AR�по�
линома, засвидетельствовал достаточную стабильность
оцениваемых поведенческих уравнений.

Прогнозная модель может быть представлена сле�
дующими основными поведенческими уравнениями:

уравнение инфляции:
πt = c1+a1* y(t-1)+a2* y(t-2)+ε1 (1);

уравнения ВВП:
yt == c2 +a3* m_st +a4* nat_wt + a5* soc_ct + ε2 (2);

уравнения монетизациии:

m_st = ∑
)(

_
iP

agregm I (3)

m_st=c4 + a8* yt (t-2) + a9* m_st (t-1) + a10* m_st (t-2) + ε4 (3.1)
casht=c5 + a11* cash(t-1) + a12*cash(t-1) + a13* r_cred(t-1) + a14* r_cred(t-2) + ε5(3.2)
dep_natt=c6 + a15* hum_ct(t-2) + a16*dep_nat(t-1) + ε6 (3.3)
dep_fort=c7 + a17* dep_for(t-1) + a18* r_dep(t-1) + ε7 (3.4);

уравнения капитализации:

nat_wt= ∑
)(

_
iP

agregk I (4)

nat_wt= c8+a19* yt (t-1) + a20* nat_w(t-1) + ε8 (4.1)
fin_ct= c11+a25* sec(t-2)+ ε11 (4.2)
ind_ct= c14 + a29* sec(t-2)+ ε14 (4.3)
nat_ct = c16 + a32* soc-cult_c(t-2) + a33* nat_ct (t-1) + a34* nat_ct (t-2) + ε16 (4.4)
hum_ct= c18 + a39* hum_c(t-1)+ a40* hum_c(t-2)+ a41* sec(t-1)+ ε18(4.5);

уравнения социализации:

soc_ct= ∑
)(

_
iP

agregs  (5)

cond_bio-phyzt= c19 + a42* cond_bio-phyz(t-1)+ a43* nat_c(t-1) + ε19(5.1)
soc-cult_ct

*= c20 + a44* soc-cult_c(t-1) + a45*ed_val(t-1) + ε20 (5.2)
soc-spir_ct= c22 + a48* soc-spir_c(t-1) + a49* soc-spir_c(t-2) + a50* 

0* soc-cult_c(t-1) +a51* soc-cult_c(t-2) + ε22 (5.3)
ed_valt= c23 + a52* soc-cult_c(t-1)+ a53* ed_val(t-1) + ε23 (5.4);
уравнения процентных ставок:
r_reft= c24 + a54* r_ref(t-2) + a55* r_uch(t-2) + ε24 (6);
r_overnightt = c25 + a56* r_overnight(t-1) + a57* r_overnight(t-2) +

+a58* r_uch(t-2) + ε25 (7);
r_credt*= c26 + a59* r_cred (t-1) + a60* r_cred (t-2) + a61* r_uch(t-2) + ε26 (8);
r_dept= c28 + a65* r_dep (t-1) + a66* r_overnight(t-1) + ε28 (9).

Результатом VAR анализа стало построение функ�
ций отклика переменных соответствующих поведенчес�
ких уравнений (рис. 1 — 18)1.

Прогнозная модель процентного канала трансмис�
сионного механизма монетизации, рассмотренная с точ�
ки зрения ее монетарной, капитализационной и социа�
лизационной структур, имеет высокие прогнозные ка�

чества, что свидетельствует о ее достаточной адекват�
ности.

Графический анализ взаимосвязей частных струк�
тур процентного канала трансмиссионного механизма
монетизации представлен на схеме 1.

Результаты анализа функций отклика переменных
позволили сделать следующие выводы:

1) отклик πt на шок изменения yt свидетельствует о
краткосрочной отрицательной динамике πt (до 0,5 п. в
краткосрочной перспективе) (рис. 1);

2) шок увеличения yt положительно влияет на про�
цесс монетизации, о чем свидетельствует увеличение пос�
ледней до 0,2 п. в краткосрочной перспективе (рис. 2);

3) отрицательная реакция отклика casht на шок уве�
личения r_cred

t
 (опосредована включением в данную мо�

дель предшествующих значений анализируемых пере�
менных) определяет неэффективную кредитную поли�
тику и фактическую необходимость выплаты процен�
тов по ранее взятым кредитам (рис. 3);

4) увеличение dep_nat
t
 (около 0,1 п. в краткосроч�

ной перспективе) вследствие роста hum_c
t
 — что соот�

ветствует принципам экономической теории (рис. 4);
5) отрицательный отклик dep_for

t
 (около 0,5 п. в

краткосрочной перспективе) на шок r_dep
t
 отчасти

опосредован эффектом перераспределения депозитар�
ных ресурсов (рис. 5);

6) отрицательный отклик nat_w
t
 на шок y

t
 (до 2�х п.

п. в краткосрочной перспективе) опосредован функци�
ональным перераспределением факторов производства
в процессе воспроизводства стоимости (рис. 6);

7) незначительная отрицательная динамика, опосре�
дующая отклик fin_c

t
 на шок увеличения sect (около 0.1

п. в краткосрочной перспективе), обоснована заемным
базисом финансового капитала (рис. 7), в то время как
шок sect положительно воздействует на nd_c

t
 (до 10 п.

п. в краткосрочной перспективе) (рис. 8) и hum_c
t
 (до 1

п. в краткосрочный период) (рис. 10);
8) шок soc�cult_c

t
 положительно влияет на nat_c

t
,

что связано с капитализацией последнего — удорожа�
ние nat_c

t
 вследствие его функциональной переориен�

тации (рис. 9);
9) положительный отклик cond_bio�phyz

t
 на шок

nat_c
t
, составляющий около 0,5 п. в краткосрочный пе�

риод (рис. 11);
10) отклик soc�cult_c

t
 на шок ed_val

t
 имеет отрица�

тельную долгосрочную тенденцию, что опосредовано
отчасти неэффективным распределением средств дан�
ного сектора экономики (рис. 12); такой же вывод под�
тверждают и отклик soc�spir_c

t
 на шок soc�cult_c

t
 в крат�

косрочный период, имеющий также отрицательную тен�
денцию (до 1 п.) (рис. 13);

11) отклик ed_val
t
 на шок soc�cult_c

t
 имеет положи�

тельную тенденцию, что обосновывает функциональное
включение первой структуры в soc�cult_c

t
 (рис. 14);

12) что касается шоков r_uch
t
 — во всех случаях,

представленных на рисунках (рис. 15, 16, 18), она соп�
ровождается положительными откликами r_ref

t
,

r_overnight
t
, r_cred

t
; шок r_overnight

t
 негативно влияет

на отклик r_dep
t
, что также соответствует принципам

экономической теории (рис. 17).
Таким образом, исследование теоретических осно�

ваний трансмиссионного механизма монетизации по�
зволило определить четыре структурных среза — ин�
струментальный, монетарный, капитализационный и
социализационный, что позволило более содержатель�
но рассмотреть аспекты его [процентного канала
трансмиссионного механизма монетизации] функци�
онирования. Выводы, полученные вследствие исследо�
вания, свидетельствуют о функциональной диспропор�
циональности процентного канала трансмиссионного
механизма монетизации и экономического развития

_______________________________
2 Исходные статистические данные взяты с официальных сайтов Государственного комитета статистики Украины и Нацио�

нального банка Украины.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201364

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4

Рис. 1. Отклики πt на шок 
изменения yt  

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1 2 3 4  
Рис. 2. Отклики m_st на 

шок изменения yt  

-.0020

-.0015

-.0010

-.0005

.0000

.0005

.0010

1 2 3 4  
Рис. 3. Отклики casht на шок 

изменения r_credt  

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4  
Рис. 4. Отклики dep_natt на 
шок изменения hum_ct 

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4  
Рис. 7. Отклики fin_ct на 
шок изменения sect 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1 2 3 4

Рис. 5. Отклики dep_fort на 
шок изменения r_dept  

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

1 2 3 4

Рис.8. Отклики ind_ct на 
шок изменения sect  

-6

-4

-2

0

2

4

6

1 2 3 4

Рис. 6. Отклики nat_wt на 
шок изменения yt  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4

Рис.9. Отклики nat_ct на шок 
изменения soc-cult_ct 

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4  
Рис.10. Отклики hum_ct на 

шок изменения sect  

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1 2 3 4

Рис.11. Отклики cond_bio- 
phyzt на шок nat_ct  

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4

Рис.12. Отклики soc-cult_ct 
на шок изменения ed_valt 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4  
Рис.13. Отклики soc-spir_ct 
на шок изменения soc-cult_ct  

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4  
Рис.14. Отклики ed_valt на 
шок изменения soc-cult_ct 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4

Рис.15. Отклики r_reft на 
шок изменения r_ucht 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4  
Рис.16. Отклики r_overnightt 
на шок изменения r_ucht  

-8

-6

-4

-2

0

2

4

1 2 3 4  
Рис.17. Отклики r_dept на 
шок изменения r_overnightt 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

1 2 3 4  
Рис.18. Отклики r_credt на 
шок изменения r_ucht 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65www.economy.in.ua

Схема 1. Структура процентного канала трансмиссионного механизма монетизации

Примечание: в скобах приведены номера, соответствующие номерам поведенческих уравнений.

логия, теория и практика социального анализа обще�
ства. — Выпуск 15. — С. 191—195.

3. Котова Ю.В. Методологічні передумови побудо�
ви моделі взаємозв'язку процесів монетизації, капіта�
лізації та соціалізації національної економічної систе�
ми // Системи обробки інформації. — 2012. — 8 (106) —
С. 243—244.

4. Монетарний трансмісійний механізм в Україні:
науково�аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Міщенко, О.І.
Петрик, А.В. Сомик, Р.С. Лисенко та ін. — К.; Націо�
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национальной экономической системы в целом. Что
проявляется в функциональной незначимости многих
переменных в структуре поведенческих уравнений,
фактическом отсутствии взаимосвязей между многи�
ми регрессорами, контентом социальной неразвитос�
ти и неэффективного использования капитализацион�
ных ресурсов. Последнее обстоятельство определило
лаговость в вовлечении и воспроизводстве капитали�
зационных и социализационных частных структур аг�
регатов.

Перспективами дальнейших исследований в этом на�
правлении является анализ, сопутствующих процентно�
му, каналов трансмиссионного механизмов монетиза�
ции — валютный, кредитный и канал ожиданий; теоре�
тический, знаково�графический анализ экономическо�
го воспроизводства в контексте рассмотрения монетар�
ной, капитализационной и социализационной составля�
ющих и определение вида трехфакторной (с учетом фак�
торов монетизации, капитализации и социализации на�
циональной экономической системы) производственной
модели типа Кобба�Дугласа.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних мінливих та висококонкурентних умо�

вах функціонування перед промисловими підприємства�
ми постають проблеми утримання позицій на ринку,
підвищення власної інвестиційної привабливості, забез�
печення ресурсоощадності та зростання ефективності
діяльності. За наявності ресурсних обмежень вирішен�
ня вказаних проблем можливе на засадах продукуван�
ня та реалізації нестандартних креативних управлінсь�
ких рішень у різноманітних сферах, які генеруються
персоналом інноваційних креативних колективів (ІКК)
на підприємствах. ІКК можуть формуватись цілеспря�
мовано, а можуть виникати неформально на засадах
спільних потреб та інтересів їхніх учасників. При цьому
ІКК різних типів поєднує те, що вони зосереджують
носіїв креативності — осіб, яким властиві нестандартне
мислення, творчість, ерудованість, аналітичний склад
розуму, стратегічне бачення, оригінальність ідей та ду�
мок, непідвладність тиску авторитетів тощо. Учасники
ІКК зазвичай формують інтелектуальний центр підприє�
мства і у міру своїх характеристик потребують особли�
вого ставлення з боку керівництва, специфічних методів
стимулювання, які б розкривали інноваційний креатив�
ний потенціал таких працівників. Зважаючи на вищевик�
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ладене, виникає необхідність у формуванні рекомен�
дацій щодо добору адекватних і дієвих методів стиму�
лювання персоналу ІКК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми стимулювання креативного персоналу

промислових підприємств викликають зацікавлення на�
уковців та практиків. Так, Чушак�Голобородько А.М.
наголошує, що у суб'єктів креативної діяльності по�
рівняно з іншими працівниками є більш вираженими не�
матеріальні потреби, окрім цього, стимулювання таких
працівників повинно грунтуватись на застосуванні пер�
соналізованого підходу, індивідуального вивчення по�
треб, мотивів та спонукання до саморозвитку [1, с. 6,
17; 2].

Савіцькою Н.В. грунтовно розглядаються пробле�
ми управління креативним потенціалом промислових
підприємств, в межах чого доведено необхідність розг�
ляду цього типу управління у контексті конкретної
функції менеджменту, що потребує послідовного ви�
конання загальних функцій менеджменту (планування,
організування, мотивування, контролювання та регулю�
вання) [3, с. 6]. Таким чином доведено, що мотивування
працівників креативного профілю є необхідною пере�

Виокремлено ключові особливості стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів проF

мислових підприємств, зважаючи на унікальні характеристики, високий рівень кваліфікації, талант,

творчі здібності, інтелект їхніх учасників. Обгрунтовано, що для суб'єктів креативної діяльності пріориF

тетними є мотиви покликання та престижу, що зумовлює для них важливість задоволення потреб вищоF

го рівня у саморозвитку, самовираженні, самоактуалізації, повазі, визнанні. Сформовано типологію меF

тодів стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів за низкою істотних та незалежних

ознак (змістом, формою, характером впливу, спрямованістю, формою дії, базою стимулювання), ідентиF

фіковано ключові бази стимулювання (результати, компетентність, ринкову цінність працівників, рівень

ризикованості рішень), систематизовано способи їхньої діагностики. Сформовано рекомендації щодо доF

бору методів та баз стимулювання інноваційних креативних колективів залежно від форми їхнього органF

ізування.

The key features of personnel stimulation of innovative creative collectives of industrial enterprises are

distinguished, having regard to unique descriptions, high level of qualification, talent, creative capabilities,

intellect of their participants. Reasonably, that for the subjects of creative activity priority are reasons of calling

and prestige, that predetermines for them importance of satisfaction of necessities of higher level in selfF

development, selfFexpression, selfFactualization, respect, confession. The typology of methods of stimulation of

personnel of innovative creative collectives is formed after the row of substantial and independent signs (by the

table of contents, form, character of influence, orientation, form of action, base of stimulation), the key bases of

stimulation (results, competence, market value of workers, level of risk decisions) are identified, the methods of

their diagnostics are systematized. Recommendations are formed in relation to the selection of methods and

base of stimulation of innovative creative collectives depending on a form their organization.
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думовою успішного здійснення ними повноважень та
функціональних обов'язків.

Інтелектуальні працівники продукують специфічний
продукт — інноваційні ідеї, які можуть бути надалі
втілені або невтілені у конкретні розробки, товари, тех�
нології тощо. З огляду на це оцінювання фахівців інте�
лектуальної праці та їх стимулювання є доволі склад�
ним завданням. На думку Зінов'єва І.Ф. та Нафієва Р.Е.,
виявлення об'єктивних критеріїв оцінювання таких пра�
цівників пов'язане насамперед із ідентифікуванням їх
ціннісних установок (функціональних здібностей, за�
гальних здібностей, підприємницької творчості, захоп�
леності, автономності, стабільності, урівноваженості,
подолання виклику). Критерії оцінювання фахівців у
межах конкретного підприємства повинні охоплювати
економічність (витрати на персонал), ефективність, ре�
зультативність та спеціалізацію працівників [4, с. 78—
81].

Михайлов М. (директор порталу rabota.ua) наголо�
шує, що для висококваліфікованих кадрів, професіо�
налів високого класу, які здатні швидко та нестандарт�
но вирішувати значний спектр проблем в організації,
істотним є приналежність до успішного бізнесу ком�
панії, яка володіє чіткою стратегією розвитку та цінує
фахових працівників. За таких умов у креативних прац�
івників виникає стимул працювати максимально продук�
тивно та віддано, щоб навіть у складних кризових умо�
вах менеджери не були зацікавлені у пошуку на їх місце
більш результативних підлеглих. Окрім цього, криза
грунтовно вплинула на очікування щодо зарплатних
пропозицій, які на ринку в останні роки практично не
змінюються, але для талановитих працівників робото�
давці пропонують спеціальні пропозиції, оскільки такі
люди є найбільш цінними для компаній у періоди стаг�
нації [5, с. 30]. Вищезазначене свідчить про те, що фа�
хові, талановиті працівники формують інтелектуальне
ядро будь�якого підприємства, що і вимагає специфіч�
них підходів до стимулювання їхньої діяльності.

На жаль, у сучасних умовах підтримка з боку ком�
паній талановитих працівників є недостатньо відчутною.
Так, опитування експертами консалтингової компанії
"McKinsey" 6000 керівників 50 найбільших корпорацій
США засвідчило, що лише 3% керівників були задово�
лені підтримкою талановитих кадрів у їхній компанії та
їхнім кар'єрним зростанням [6, с. 119].

Іванова І.В. наголошує, що успіх та результативність
функціонування підприємств на ринку значною мірою
визначається характеристиками його менеджерської
команди, котра покликана приймати управлінські рішен�
ня в усіх функціональних сферах та забезпечувати зро�
стання ринкової вартості й конкурентоспроможності
підприємства. Якісний та професійний склад менеджерів
безпосередньо пов'язаний із системою стимулювання
їхньої праці [7, с. 579—581]. Зважаючи на те, що керів�
ники різних напрямів часто об'єднуються у комітети з
вирішення різноманітних нестандартних проблем, фор�
муючи інноваційні креативні колективи, то щодо них
слід використовувати найбільш дієві методи мотивуван�
ня.

У літературі існує велика різноманітність методів
мотивування персоналу. Зокрема, у праці [8, с. 91—95]
методи мотивування класифіковано на економічні та
нематеріальні, прямі та непрямі, індивідуальні та колек�
тиві. Більш розширена класифікація розглянута Івано�
вою І.В., яка пропонує виокремлювати такі методи мо�
тивування: за потребами (матеріальні, нематеріальні), за
суб'єктами інтересів (індивідуальні, колективі, гро�
мадські), за спрямованістю (заохочувальні, блокуючі),
за тривалістю (короткотермінові, довготермінові) [7,
с. 579—581]. Грунтуючись на вказаному переліку методів
мотивування, можна підібрати найбільш результативні
для персоналу інноваційних креативних колективів.

Аналіз літературних джерел за проблемою свідчить,
що зважаючи на особливі характеристики персоналу

інноваційних креативних колективів, їхні учасники по�
требують використання специфічних методів стимулю�
вання, оскільки йдеться про найбільш цінних працівників
компанії.

ЦІЛІ СТАТТІ
Зважаючи на результати аналізу теорії та практи�

ки, ціллю статті є формування типології методів та баз
стимулювання персоналу інноваційних креативних ко�
лективів та формування рекомендацій щодо добору
найбільш дієвих та ефективних методів залежно від
особливостей формування ІКК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконані дослідження дозволяють стверджувати,

що методи стимулювання ІКК — це прийоми і способи
спонукання персоналу таких колективів до вирішення
нестандартних проблем підприємства та пошуку шляхів
організаційного розвитку. Зважаючи на те, що учасни�
ками ІКК є зазвичай найбільш талановиті, кваліфіковані,
фахові, компетентні, інтелектуальні, ерудовані, творчі
працівники, то і мотивування їхньої діяльності харак�
теризується певними особливостями, зокрема такими.

1. Для працівників ІКК ключовими мотивами їхньої
діяльності є мотиви покликання (передбачають прагнен�
ня до самореалізації, саморозвитку, самовираження,
самоповаги, важливості використання власних талантів
та здібностей, творчості) та мотиви престижу (характе�
ризують важливість залучення до вирішення складних
організаційних проблем, доводять цінність та уні�
кальність працівника, значущість виконуваних робіт,
участь в управлінні тощо), а не мотиви забезпечення (по�
в'язані із матеріальними інтересами).

2. Відповідно до ієрархії потреб А. Маслоу, пріо�
ритетними потребами для персоналу ІКК здебільшо�
го є потреби вищого рівня (соціальні потреби, потре�
би у повазі, у самоствердженні та реалізації), навіть
незважаючи на неналежний рівень задоволення пер�
винних потреб (фізіологічних та безпеки і захище�
ності). Варто зауважити, що для працівників, які ха�
рактеризуються високим рівнем трудоголізму та лю�
бові до своєї роботи, умови праці та рівень заробіт�
ної плати зазвичай не є ключовими стимулами, хоча
можливі і винятки.

3. Ключовою потребою вищого рівня у персоналу
ІКК є потреба у самоактуалізації, яка передбачає праг�
нення індивіда до творчості, реалізації потенціалу та по�
шуку гідного місця у житті.

4. Мотивування працівників ІКК повинно грунтува�
тись на персоніфікованому і колективному підходах
одночасно, зважаючи на унікальні характеристики осіб,
які поєднуються у певний ІКК.

5. Зважаючи на те, що робота персоналу ІКК є твор�
ча, інтелектуалізована, пошукова, високо ризикова, не�
стандартна, пов'язана із продукуванням інноваційних
ідей та рішень, то і результат такої роботи може бути
відтермінований часовим лагом, що слід враховувати при
оцінюванні діяльності ІКК та стимулюванні їх персона�
лу.

6. Методи мотивування ІКК істотно залежатимуть
від форми його утворення, категорії залучених праців�
ників, місця ІКК у структурі управління, складності та
характеру вирішуваних завдань, постійності функціо�
нування ІКК тощо.

Вивчення теорії та практики за проблемою дає змо�
гу сформувати типологію методів стимулювання персо�
налу ІКК (табл. 1). У межах цієї типології для стимулю�
вання ІКК найбільш істотну цінність мають методи, ви�
окремлені за базою стимулювання, оскільки вони перед�
бачають не лише традиційні підходи до надання стимулів
за результати виконаних робіт, але й охоплюють варі�
анти стимулювання за унікальність компетентностей
працівників, їхню ринкову цінність та ризиковість діяль�
ності.
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База стимулювання в межах діяльності ІКК потре�
бує належного оцінювання та ідентифікування. Як
стверджують науковці, відсутність оцінювання певних
аспектів діяльності працівників чинить демотивуючу дію
[9, с. 84; 10; 11]. Виконані дослідження дали змогу сис�
тематизувати перелік способів діагностики виокремле�
них баз стимулювання учасників ІКК (рис. 1).

Для діагностики результатів діяльності ІКК як бази
стимулювання їхніх учасників можуть використовува�
тись такі способи.

1) Фактологічний спосіб. Передбачає фактичне оз�
найомлення із результатами діяльності ІКК на засадах
безпосереднього вивчення, замірів, аналізування, дос�
лідження, перерахунку тощо.

2) Спосіб балансових комісій. Ґрунтується на ство�
ренні на підприємствах спеціальних балансових комісій,
які за результатами звітних періодів оцінюють
діяльність ІКК та інших підрозділів підприємства.

3) Спосіб оцінки досягнення цілей. Має на меті по�
рівняння встановлених перед ІКК цілей та досягнутих
результатів.

4) Спосіб економічної ефективності (витратно�ре�
зультативний). Передбачає вивчення не лише резуль�
татів діяльності ІКК, але й їх порівняння із витратами
на роботу таких колективів.

5) Документально�реєстраційний спосіб. Грунтуєть�
ся на документальній фіксації результатів ІКК та їхньо�
му аналізу.

6) Досвідний спосіб.
Тісно пов'язаний із досві�
дом суб'єктів оцінювання
та їхніми міркуваннями
щодо кількісних і якісних
характеристик діяльності
ІКК.

7) С т а т и с т и ч н и й
спосіб. Полягає у статис�
тичному облікуванні ре�
зультатів ІКК у хронолог�
ічному ракурсі, дослід�
женні тенденцій, чинників
тощо.

8) А н а л о г о в и й
спосіб. Передбачає по�
рівняння результативності
ІКК із показниками діяль�
ності інших ІКК.

Зважаючи на те, що
учасники ІКК зазвичай є
унікальними особистостя�
ми, талановитими праців�
никами та висококваліфі�
кованими фахівцями, то
все більшого поширення
набуває їхнє стимулюван�
ня за наявні компетент�
ності. Варто зауважити,
що креативну діяльність не
можна оцінити на засадах
ритмічності, безперерв�
ності здійснення, перма�
нентної результативності,
адже інноваційні ідеї та
рішення виникають несис�
тематично. Тому оціню�
вання діяльності учасників
ІКК на засадах компетен�
тнісного підходу є більш
виправданим у порівнянні
із результативною базою.
Ключовими способами
діагностування компете�
ностей учасників ІКК є:

1) спосіб анкетування.
Передбачає цільовий збір даних про знання, навики,
уміння, здібності працівників за допомогою спеціально�
го опитувальника у формі анкети;

2) спосіб "360 градусів". Має на меті збір даних про
дії та кваліфікацію працівника у конкретних робочих си�
туаціях від його колег, подальше оброблення отрима�
ної інформації з метою формування висновків про
рівень компетентності працівника;

3) тестування. Грунтується на виявленні потенціа�
лу працівника на засадах проведення комплексного або
вузькоспеціалізованого (кваліфікаційного, психологіч�
ного, фізіологічного) тестування;

4) спосіб центрів оцінки. Полягає у залученні
зовнішніх або внутрішніх центрів оцінювання, які за пев�
ними критеріями оцінюють діяльність учасників ІКК та
відстежують розвиток їхніх особистісних характерис�
тик;

5) імітаційний спосіб. Має на меті оцінювання квал�
іфікації та здібностей учасників ІКК в певних нестан�
дартних зімітованих умовах та ідентифікування їхніх
можливостей у складних для підприємства ситуаціях;

6) конкурсний спосіб. Грунтується на одночасному
виконанні вставленого завдання різними членами ІКК
на конкурсних засадах та порівняння їхніх результатів
й інноваційних ідей;

7) атестаційний спосіб. Передбачає здійснення пе�
ріодичної атестації учасників ІКК з метою встановлен�
ня рівня їхнього кваліфікаційного прогресу;

Типологічні ознаки Типи методів Коротка характеристика методів 
1. За змістом Матеріальні Включають різноманітні форми (відрядну, почасову, комісійну, 

комбіновану) та системи оплати праці, премії, надбавки, доплати, 
фінансування соціальних пакетів, компенсаційні виплати, 
фінансування освітніх програм, цільові допомоги, цінні 
подарунки тощо  

Нематеріальні Подяки, грамоти, медалі, ордени, умови праці, залучення до 
управлінських процесів, висвітлення досягнень у засобах масової 
інформації  

2. За формою Грошові Грошові виплати у формі основної та додаткової заробітної 
плати, готівкові гроші без облікування, грошові допомоги 

Негрошові Подарунки, сертифікати, цінні папери, індивідуальний кабінет, 
авто, мобільний зв'язок, технічне та програмне забезпечення, 
опціони 

3. За характером 
впливу 

Прямі Основна і додаткова заробітна плата, подяка, грамота, особисті 
привітання, індивідуальний кабінет тощо 

Непрямі Корпоративний мобільний зв'язок, необмежений доступ до 
Інтернету, імідж та репутація підприємства, сприятливий 
соціально-психологічний клімат у колективі 

4. За спрямованістю Індивідуальні Персоналізовані посадові оклади, премії, надбавки, доплати, 
бонусні системи, подяки, матеріальні допомоги тощо 

Колективні Розподіл прибутку між працівниками компанії, преміювання на 
засадах різноманітних систем (Скенлона, Раккера, за 
коефіцієнтами трудової участі), програми пенсійного 
забезпечення працівників компанії 

5. За формою дії Активізуючі Усі позитивні стимули (зростання заробітної плати, додаткові 
виплати, просування за ієрархією, створення можливостей для 
навчання, покращання умов праці тощо) 

Блокуючі Дестимули (догани, штрафи, депреміювання, зменшення 
заробітної плати, пониження за посадою, ліквідація пільг)

6. За базою 
стимулювання* 

Методи 
стимулювання за 
результати 

Передбачають стимулювання персоналу ІКК за конкретні 
результати (зменшення браку, підвищення 
конкурентоспроможності продукції, вирішення проблем із 
неплатоспроможністю, розроблення інноваційного 
маркетингового комплексу, успішну реалізація інвестиційного 
проекту) 

Методи 
стимулювання за 
компетентності  

Мають на меті стимулювання праці учасників ІКК за їхні 
унікальні компетентності (креативність, інноваційність, 
нестандартність мислення, ерудованість, інтелект, професійність 
тощо)  

Методи 
стимулювання за 
ринкову цінність 

Ґрунтуються на встановленні оплати праці на підставі ринкової 
вартості вузькоспеціалізованих профільних фахівців, особливо в 
умовах кадрового «голоду» 

Методи 
стимулювання за 
ризик 

Передбачають стимулювання за успішну реалізацію 
високоризикових венчурних проектів 

Таблиця 1. Типологія методів стимулювання персоналу ІКК

* Примітка: запропоновано автором саме для стимулювання учасників ІКК.
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8) спосіб неформального інформування.
Полягає у зборі інформації про характерис�
тики працівника через неформальні канали;

9) еталонний спосіб. Полягає у по�
рівнянні характеристик учасника ІКК з іде�
альними критеріями, якими він повинен во�
лодіти для розв'язання встановлених зав�
дань;

10) біографічний спосіб. Грунтується на
ретельному вивченні біографії працівника,
його кар'єрних досягнень, здобутих навиків,
знань, освіти, підвищення кваліфікації;

11) спосіб графічного профілю. Перед�
бачає побудову графічної схеми характери�
стик працівника, яка відображає найбільш
виражені та недосконалі компетентності.

В умовах дефіциту на ринку працівників
певних рідкісних та унікальних професій ви�
никли системи їхнього стимулювання на за�
садах ідентифікування ринкової цінності або
вартості персоналу. Оскільки суб'єкти кре�
ативної діяльності, які продукують інно�
ваційні ідеї у різноманітних сферах функці�
онування підприємства, належать до кате�
горії найбільш талановитих фахівців, то за
ними на ринку можуть влаштовувати "полю�
вання" хедхантери та пропонувати їм більш
вигідні умови співпраці. До способів іденти�
фікування ринкової цінності працівників
креативної діяльності належать:

1) спосіб ринкового моніторингу. Грун�
тується на дослідженні пропозицій на рин�
ку щодо умов співпраці із суб'єктами креа�
тивної діяльності;

2) спосіб аналогій. Полягає у вивченні дос�
віду систем стимулювання креативних праці�
вників на інших підприємствах ідентичного профілю;

3) спосіб конкурентного аналізу. Має на меті здійс�
нення попарного порівняння характеристик та умов
співпраці і стимулювання працівників унікальних про�
фесій на ринку;

4) спосіб еталону. Передбачає порівняння пропо�
зицій щодо стимулювання із критеріями претендентів
на посади та еталонними вимогами підприємства до пра�
цівників�інноваторів;

5) спосіб рекрутингового експертного оцінювання.
Грунтується на встановленні цінності працівників рек�
рутинговими агентствами;

6) спосіб обмеженості пропозиції. Полягає в оціню�
ванні пропозиції працівників унікальних професій на
ринку та встановленні умов стимулювання залежно від
рівня дефіциту претендентів на вакантні посади.

З огляду на те, що учасники ІКК покликані приймати
інноваційні рішення, продукувати нові нестандартні ідеї
та реалізовувати їх, їхня діяльність належить до категорії
ризикованої. Це дає змогу стимулювати працівників за
ризик, тобто чим ризиковіші та водночас успішні, при�
буткові рішення приймаються та реалізовуються члена�
ми ІКК, тим на вищий рівень стимулювання вони можуть
претендувати. До способів діагностування ризику діяль�
ності як бази стимулювання персоналу ІКК належать:

1) спосіб імовірнісності реалізації рішень. Грун�
тується на ідентифікуванні рівня ймовірності успішно�
го реалізування інноваційного рішення;

2) експертний спосіб. Передбачає залучення екс�
пертів до оцінювання перспективності та ресурсної
складності реалізації розроблених інноваційних заходів
учасниками ІКК;

3) спосіб ціни ризиків. Полягає у встановленні варті�
сних втрат при виникненні потенційних ризиків за умови
неуспішної реалізації інноваційних заходів та проектів;

4) імітаційне моделювання. Має на меті імітування
процесу реалізації розроблених інноваційних заходів з
метою ідентифікування рівня ризиковості;

5) аналіз сценаріїв. Грунтується на розгляді опти�
містичного, песимістичного та нейтрального сценарію
розвитку подій при виконанні креативних рішень учас�
ників ІКК;

6) факторний аналіз. Передбачає дослідження фак�
торів ризику, що потенційно можуть вплинути на ре�
зультати реалізації інноваційних рішень.

Як свідчать виконані дослідження, ІКК можуть фор�
муватись за допомогою різноманітних організаційних
форм, а саме [12]:

— тимчасові комітети (антикризові комітети, гурт�
ки з оптимізування витрат, ліквідації браку, виходу із
кризи неплатоспроможності, конкурсні комісії тощо);

— постійно�діючі комітети (гуртки якості, балансові
комісії, бюджетні комітети, комітети з організаційного
розвитку та організаційних змін);

— відокремлені підрозділи підприємства (креатив�
ний відділ, інноваційний центр, венчурний відділ, інфор�
маційно�аналітичний відділ, відділ з організаційного
розвитку);

— зовнішні агентські групи (фахівці консалтинго�
вих, інжинірингових, юридичних, аудиторських аген�
цій).

Кожна організаційна форма утворення ІКК зумов�
лює необхідність добору найбільш ефективних та дієвих
методів стимулювання їхніх учасників, що дало змогу
сформувати пропозиції у цій сфері (табл. 2).

ВИСНОВКИ
 Виконані дослідження дають змогу констатувати,

що ІКК формуються на засадах залучення талановитих,
творчих, високофахових, інтелектуальних працівників,
що визначає пріоритетність їхніх мотивів та потреб, а
також зумовлює добір найбільш дієвої бази стимулю�
вання на засадах належного діагностування у цій сфері.
Крім цього, стимулювання учасників ІКК повинно грун�
туватись одночасно на застосуванні персоналізованого
і колективного підходів та істотно залежить від форми

Рис. 1. Способи діагностики баз стимулювання учасників ІКК*

Джерело: сформовано автором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База стимулювання 
діяльності персоналу ІКК 

Результати 
діяльності 

Компетентність 
учасників ІКК 

Ринкова цінність 
учасників ІКК 

Рівень ризиковості 
рішень ІКК 

Способи діагностики бази стимулювання 
діяльності персоналу ІКК 

• Фактологічний 
спосіб; 
• Спосіб 
балансових 
комісій; 
• Спосіб оцінки 
досягнення цілей; 
• Спосіб 
економічної 
ефективності 
(витратно-
результативний); 
• Документально-
реєстраційний 
спосіб; 
• Досвідний 
спосіб; 
• Статистичний 
спосіб; 
• Аналоговий 
спосіб 

• Спосіб 
анкетування; 
• Спосіб «360 
градусів»; 
• Тестування; 
• Спосіб центрів 
оцінки; 
• Імітаційний 
спосіб; 
• Конкурсний 
спосіб; 
• Атестаційний 
спосіб; 
• Спосіб 
неформального 
інформування; 
• Еталонний 
спосіб; 
• Біографічний 
спосіб; 
• Спосіб 
графічного 
профілю 

• Спосіб 
ринкового 
моніторингу; 
• Спосіб аналогій; 
• Спосіб 
конкурентного 
аналізу; 
• Спосіб еталону; 
• Спосіб 
рекрутингового 
експертного 
оцінювання; 
• Спосіб 
обмеженості 
пропозиції 

• Спосіб 
імовірнісності 
реалізації рішень; 
• Експертний 
спосіб; 
• Спосіб ціни 
ризиків; 
• Імітаційне 
моделювання; 
• Аналіз сценаріїв; 
• Факторний 
аналіз 
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утворення ІКК на підприємстві. Наведені положення
дали змогу розробити рекомендації щодо добору баз та
методів стимулювання відповідно до особливостей
організування діяльності ІКК.

Перспективами подальших досліджень за пробле�
мою є розроблення положень із контролювання діяль�
ності ІКК.
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Таблиця 2. Приоритетні бази та методи стимулювання учасників ІКК
за різних форм їхнього утворення

Форми 
утворення 

ІКК 

Пріоритетна 
база 

стимулювання 

Ключові методи персоналізованого 
стимулювання 

Ключові методи 
колективного 
стимулювання 

Тимчасові 
комітети 

Рівень 
ризикованості 

•  Премії за індивідуальні 
раціоналізаторські пропозиції; 
• Доплати за розширення зони 
обслуговування, виконання додаткових 
робіт, роботу у нічний та вечірній час; 
• Надбавки за високу професійну 
майстерність, досягнення; 
• Гнучкі робочі графіки; 
• Подяки, грамоти, особисті 
привітання; 
• Разові цільові допомоги, цінні 
подарунки тощо 

• Розподіл преміального 
фонду на засадах коефіцієнта 
трудової участі; 
• Балансова система 
розподілу преміального 
фонду; 
• Пропорційний розподіл 
преміального фонду; 
• Оплата праці учасників 
ІКК з урахуванням 
коефіцієнта вартості праці; 
• Метод преміювання за 
системою Раккера (на основі 
отриманої економії, яка 
розподіляється порівно між 
працівниками та компанією) 

Постійно 
діючі 
комітети 

Результати 
діяльності 

• Доплати за розширення зони 
обслуговування та виконання 
додаткових робіт; 
• Премії за виконання встановлених 
завдань; 
• Подяки, грамоти, висвітлення 
інформації про успіхи в ЗМІ; 
• Разові компенсації відпочинку, 
навчання, проїзду 

• Розподіл преміального 
фонду, сформованого на 
засадах досягнутої економії 
або зростання доходів з 
урахуванням пропорційних чи 
непропорційних підходів; 
• Безтарифна система оплати 
праці (за результати); 
• Балансова система 
розподілу преміального фонду 

Відокремлені 
підрозділи 
підприємства 

Компетентності 
учасників ІКК 

• Контрактна форма оплати праці з 
урахуванням рівня компетентності 
працівників ІКК; 
• Участь у акціях, опціони на акції, 
віртуальні опціони, фантом-акції; 
• Метод грейдів (ранжирування 
посад); 
• Метод преміювання за системою 
Роуена (залежить від зростання 
продуктивності праці працівника); 
• Метод «Hay-Points» (грунтується на 
визначенні вартості виконуваних 
робіт); 
• Метод Меррика (оплата праці 
залежить від рівня та успішності 
виконання завдань); 
• Медичне страхування, безкоштовне 
або пільгове харчування; 
• Фінансування кредитів чи 
споживчих позик працівників; 
• Оплата навчання та підвищення 
кваліфікації; 
• Створення сприятливих умов праці 
у сфері соціально-психологічного 
клімату та матеріально-технічної бази; 
• Гнучкі робочі графіки; 
• Метод «банку неробочих днів»

• Участь у розподілі 
дивідендного фонду; 
• Преміювання за 
підсумками роботи; 
• Оплата вартості 
колективних тренінгів, 
стажувань, навчальних 
поїздок, відпочинку; 
• Корпоративний мобільний 
зв'язок для членів ІКК; 
• Програми недержавного 
пенсійного забезпечення; 
• Імідж та репутація 
підприємства 

Зовнішні 
агентські 
групи 

Ринкова 
цінність 
учасників ІКК 

• Контрактний метод роботи із 
встановленням індивідуальних умов 
оплати праці з урахуванням цінності 
учасника ІКК; 
• Подарункові сертифікати 

• Договірна вартість наданих 
послуг та виконаних робіт 
групи зовнішніх фахівців із 
визначеними або 
невизначеними умовами 
розподілу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток економіки дозволяє використа�

ти прихований потенціал розвитку промислових
підприємств. Інтелектуальні та технологічні трансформації
потребують постійного продовження досліджень. Теоре�
тичні положення вимагають переосмислення та збагачення
досвідом практичних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Визначення сутності інновацій та інноваційного розвитку

є предметом дискусії вітчизняних та іноземних науковців. Цим
питанням у своїх працях займалися такі вітчизняні та іноземні
вчені: І.В. Федулова, Н.І. Чухрай, М.І. Іванова, І.В. Новікова,
А.В. Шевченко, Ю.Г. Левченко, Т.О. Соболєва, Ж.М. Жигал�
кевич, Н.К. Васильєва, М.П. Хмара, Т.С. Медведкін, А. Мар�
шалл, Й. Шумпетер, М. Вебер, Б. Санто, П. Друкер.

Слід зауважити, що єдиного підходу до вирішення цих
завдань не існує. Так, А.В. Шевченко розуміє під інновацією
"новостворені і вдосконалені конкурентоспроможні техно�
логії, продукцію, послуги, а також соціальні та організацій�
но�технічні рішення виробничого, адміністративного, комер�
ційного характеру, які при практичному використанні пол�
іпшують структуру та якість виробництва, соціальної сфери,
а також покращують фінансовий стан підприємства" [6, с. 5].

Ю.Г. Левченко трактує інновації як "нові та удоскона�
лені продукти, послуги або процеси, які впроваджуються
шляхом зміни об'єкта управління з метою отримання еко�
номічного, соціального, екологічного та інших видів ефек�
ту" [3, с. 8].

Т.О. Соболєва пропонує розуміти інновацію як "нови�
ну, впроваджену у практику або реалізовану на ринку в ре�
зультаті процесу створення, розробки та комерціалізації
нового продукту, технології, методу або процесу, з метою
більш повного задоволення потреб споживачів, що комплек�
сно враховує принципи як об'єктного, так і процесного
підходів до її визначення" [4, с. 5].

М.І. Іванова розглядає інноваційне кооперування
підприємств як перспективний напрямок розвитку галузей
промисловості України. На думку вченої, інноваційна кла�
стеризація у цьому контексті вимагає особливої державної
підтримки [2, с. 156].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями статті є дослідження структури інноваційно ак�

тивних підприємств країн Європейського Союзу; обгрунтуван�
ня необхідності комплексного впровадження інновацій інно�
ваційно активними промисловими підприємствами України.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання дослідження інноваційного розвитку є досить

актуальним у іноземних країнах. Передусім, слід зазначити
практику країн Європейського Союзу, де з цією метою зас�
тосовується "Керівництво Осло" ("Oslo Manual"), де вказані
рекомендації щодо аналізу та збору даних стосовно інно�
ваційного розвитку. Статистичне врахування інновацій ви�
магає чіткої стандартизованої класифікації. Ця класифіка�
ція вдосконалюється новими виданнями "Керівництво
Осло". Так, перше видання було присвячено особливостям
статистичної обробки змісту комплексного явища інновац�
ійного процесу. Друге видання пропонувало конкретні ре�
комендації щодо визначення та класифікації інновацій, спи�
раючись на врахування технологічних інновацій (продукто�
вих та процесних), а також окреслюючи наявність дискусії
стосовно організаційних інновацій. У третьому виданні "Ке�
рівництво Осло" була вдосконалена класифікація інновацій,
яка застосовується для статистичного збору даних у краї�
нах Європейського Союзу. Згідно з цією концепцією інно�
вації розподіляються на [9, с. 10—11]:

— продуктові;
— процесні;
— організаційні;
— маркетингові.
Продуктові та процесні інновації мають технологічний

характер, а організаційні та маркетингові — нетехнологіч�
ний. Комісія Eurostat відповідно до програми европейсько�
го інноваційного дослідження CIS (Community Innovation
Survey) надає такі статистичні дані щодо інноваційно актив�
них підприємств, проілюстровані на рис. 1, за видами еко�
номічної діяльності відповідно до статистичної номенкла�
тури видів економічної діяльності Європейського Союзу
NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community): гірнича промисловість та кар'єрні
роботи; виробництво; постачання електроенергії, газу, пару,
повітря; водопостачання, каналізація, управління відхода�
ми, діяльність з відновлення; оптова торгівля, крім авто�
мобілів та мотоциклів; транспортування та збереження; ви�
давнича діяльність; телекомунікації; комп'ютерне програму�
вання, консультування та пов'язані з цим діяльності; сфера
інформаційних послуг; фінансова та страхова діяльність; ар�
хітектурна та інженерна діяльність.

Загальною тенденцією для країн ЄС є домінування інно�
ваційно активних підприємств, які комплексно впроваджу�
ють технологічні інновації (продуктові і процесні) та нетех�
нологічні інновації (організаційні та маркетингові). Їх
кількість складає 50,8% від загальної сукупності європейсь�
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ких інноваційно активних підприємств.
Натомість, кількість підприємств, які
впроваджують тільки технологічні або
нетехнологічні інновації дорівнює лише
22,5 % та 26,7% відповідно. Винятком з
цієї тенденції є Болгарія, Латвія, Угор�
щина, Польша та Румунія. У цих краї�
нах переважають інноваційно активні
підприємства, які впроваджують тільки
нетехнологічні інновації.

У доповіді Державної служби статистики "Обстежен�
ня інноваційної діяльності в економіці України за період
2008—2010 років (за міжнародною методологією)" містить�
ся інформація стосовно інноваційно активних підприємств
України, (табл. 1).

Порівнюючи статистичну інформацію відносно струк�
тури інноваційно активних підприємств Європейського Со�
юзу та України, зауважимо, що серед інноваційно активних
підприємств України домінуючу позицію займають підприє�
мства, які впроваджують тільки нетехнологічні інновації
(53,3%). Натомість, підприємства, які впроваджують одно�
часно технологічні та нетехнологічні інновації складають
лише 25,2% від загальної кількості інноваційно активних
підприємств. Така риса економіки зближує Україну з вка�
заними вище державами ЄС, що є винятком із загальної тен�
денції інноваційного розвитку (Болгарія, Латвія, Угорщи�
на, Польща та Румунія).

З метою аналізу сутності процесів, які супроводжують
інноваційний розвиток підприємств країн ЄС, застосуємо
кореляційне поле. Досліджуваними показниками
при цьому будуть кількість підприємств, які комп�
лексно впровадили технологічні та нетехнологічні
інновації, та загальна кількість інноваційно актив�
них підприємств країн ЄС (рис. 2).

Коефіцієнт кореляції (R), розрахований у про�
грамному середовищі MS Excel, складає 0,79, що
свідчить про сильний прямий зв'язок між вказани�
ми показниками. Відтак, проведемо економічний
аналіз визначеної кореляції показників комплекс�
ного впровадження технологічних та нетехнологі�
чних інновацій та рівня інноваційної активності
підприємств у різних країнах. Збільшенню першо�
го показника відповідає збільшення другого, що за
умови прийняття концепції інноваційного розвит�
ку як стратегії державного управління, призводить
до інноватизації економіки країни.

Стаття 3 пункт 1 Закону України "Про іннова�
ційну діяльність" визначають головною метою дер�
жавної інноваційної політики створення соціально�
економічних, організаційних і правових умов для
ефективного відтворення, розвитку й використан�
ня науково�технічного потенціалу країни, забезпе�

чення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних,
енерго� та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та
реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції [1].

Інноваційна діяльність підприємства є спрямованою на
досягення конкретних результатів, здійснюється підприєм�
ствами з певною метою та мотивами. Мотиви підприємства
визначають рушійні сили інноваційного розвитку, мета може
стосуватися продуктів, ринків, ефективності, якості. Третє
видання "Керівництво Осло" визначає фактори, які форму�
ють сутність мети і результатів інновацій. Ці фактори можуть
охоплювати понад один тип інновацій. Перейдемо від мак�
росередовища до макрорівня та розглянемо у цьому контексті
машинобудівну галузь промисловості України відповідно до
рекомендацій "Керівництво Осло" [9, с. 106—108]. Емпірич�
ний аналіз виявив типи інновацій, необхідні для досягнення
результатів інноваційної діяльності підприємства галузі важ�
кого машинобудування, які наведені на рисунку 3.

Наведена на рисунку 3 інформація демонструє зв'язок
між результативністю інноваційної діяльності та різними ти�

Рис. 1. Структура інноваційно активних підприємств країн Європейського Союзу, 2010 р.
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Таблиця 1. Структура інноваційно активних підприємств України, 2010 р.
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Рис. 2. Взаємозв'язок впровадження технологічних та
нетехнологічних інновацій та рівня інноваційно активних
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пами інновацій. Отримання результатів та досягнення мети
інноваційних заходів, відповідно до цих факторів, стосуєть�
ся необхідності комплексного впровадження інновацій.

ВИСНОВКИ
Практичною цінністю дослідження є обгрунтування

необхідності комплексного впровадження технологічних
(продуктових та процесних) і нетехнологічних (організа�
ційних та маркетингових) інновацій, що є перспективним на�
прямом розвитку підприємств України.

Такий характер інноваційного розвитку забезпечує зба�
лансований характер трансформації внутрішнього та зовні�
шнього середовища підприємства. Відбувається зміцнення
індустріально�виробничої бази та розширення номенклату�
ри підприємства, яке супроводжується прогресивними засо�
бами організації гоподарських процесів підприємства і сучас�
ними маркетинговими коцепціями. Підприємство стає більш
стійким до вливу дифузії інновацій (поширення первісних
інновацій між підприємствами галузі), оскільки не концент�
рується на окремих групах інновацій, а впроваджує їх комп�
лексно.

Науковою новизною дослідження є виявлення зв'язку
між комплексним впровадженням технологічних (продук�
тових та процесних) та нетехнологічних (організаційних та
маркетингових) інновацій та рівнем інноваційно активних
підприємств у різних європейських країнах.

Дослідження комплексного впровадження інновацій
промисловими підприємствами України має суттєві перс�
пективи подальшого розвитку.
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ВСТУП
В Україні в освітній сфері зосереджено потужний

кадровий потенціал, що забезпечує її розвиток як важ�
ливої сфери економічної діяльності та соціальної
цінності, що створює умови для професійної свободи
кожного члена суспільства. У країні сформовано роз�
галужену мережу навчальних закладів з різноманітни�
ми формами навчання, досягнуто високі показники
охоплення ними молоді, а головне — збережено прин�
ципи обов'язковості та безкоштовності загальної осві�
ти. Рівень освіти населення країни залишається висо�
ким — вищу освіту має близько чверті населення стар�
ше 25 років, повну загальну середню — близько 40 %.

 У досягненні якісних параметрів розвитку освіти пріо�
ритетного значення набуває підвищення ефективності дер�
жавної освітньої політики на основі забезпечення доступ�
ності цих послуг незалежно від місця проживання особи та
рівня її добробуту. Сучасні проблеми державного регулю�
вання кадрового забезпечення освітньої сфери України
відображено у наукових працях таких вчених, як І. Запатр�
іна, В. Куценко, М. Козак, В. Новіков, У. Садова, Л. Шевчук
та багатьох інших. Однак окремі аспекти його сучасної мо�
дернізації залишаються недостатньо дослідженими.

 На думку переважної більшості українських вчених,
потенціал вітчизняної вищої освіти відповідає освітнь�
ому потенціалу європейських країн, проте її подальший
розвиток стримує відсутність розвинутого інституцій�
ного середовища, невирішеність низки фінансових про�
блем, а також проблем взаємозв'язку ринку освітніх
послуг з потребами ринку праці. Проте науковці відміча�
ють тенденцію до зниження якості вищої освіти порівня�
но з розвинутими європейськими країнами.

 Мета статті полягає у визначенні напрямів модерн�
ізації державного механізму регулювання кадрового за�
безпечення освітньої сфери України в контексті світо�
вого досвіду вирішення цієї проблеми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державні органи управління впливають на формуван�

ня кадрового потенціалу освітньої сфери України та особ�
ливості його використання через інституціональне сере�
довище, обсяги та структуру фінансування, інвестиційні
потоки в розвиток матеріально�технічної бази, формуван�
ня системи професійної орієнтації кадрів, запроваджен�
ня форм та систем оплати праці в освітній галузі та інші.
Проте в умовах модернізації українського суспільства
співвідношення цих важелів впливу повинно змінюватися
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на користь більш гнучких, адаптованих до змін в цикліч�
ному розвитку економіки країни та її регіонів. Серед них
пріоритетне значення має державне фінансування освіт�
ньої сфери як основний регулятор кадрових пропорцій та
реальних можливостей їх оптимізації.

 У табл. 1 наведено основні показники державних
видатків у країні на освіту, що становили у 2011 р. 6,6 %
до ВВП, збільшившись порівняно з 2000 р. на 2,4 відсот�
кові пункти. Випереджаючими темпами зростали видат�
ки на загальну середню освіту, найнижчими — на про�
фесійно�технічну освіту. Внаслідок таких пропорцій
проблемність розвитку професійно�технічної освіти в
Україні є очевидною.

 Обсяги, динаміка та структура фінансування осві�
ти повною мірою залежить від продуктивності економ�
ічної системи. На основі співставлення показників рівня
соціально�економічного розвитку країн світу, фінансу�
вання освітньої галузі та середнього періоду навчання
можна зробити висновок, що державні пріоритети в
освітній сфері знаходяться у прямій залежності від еко�
номічного потенціалу країни — його зростання забез�
печує надходження необхідних коштів у цю сферу. Зок�
рема, Норвегія, США, Німеччина, що виробляють ВВП
на одну особу на рівні відповідно 46,7 тис. дол., 42,7 та
33,5 тис. дол. США, мають найвищі показники середньої
тривалості навчання, що становлять 12,2—12,6 років [2].
Розвиток освіти та її кадрового забезпечення відбу�
вається в європейських країнах таким чином, щоб за�
безпечити широкий доступ населення до здобуття осв�
іти не тільки через надання певного стандарту освітянсь�
ких послуг, а здебільшого на основі стимулів для само�
освіти. Внаслідок цього поширюється процес інтелек�
туалізації праці, зростають кваліфікаційні вимоги до
працівників та питома вага високоосвічених працівників.

 За останні роки у світових рейтингах освітнього рівня
населення Україна зміцнила власні позиції, досягнувши
21 місця у 2010 р. (2000 р. — 31 місце), перевищивши се�
редні значення індексу освіти у світі та відповідні показ�
ники таких країн, як Іспанія, Великобританія, Франція,
Польща, Італія, Білорусь, Португалія, Російська Феде�
рація [4, с. 143—145]. Досягнуто високого освітнього
рівня населення України у віці понад 15 років (99,7 % і
відповідно 7 місце у світовому рейтингу) (табл. 2). При
цьому слід зазначити, що за показником ВВП на душу
населення, що становить лише 6535 дол. за ПКС, країна
значно відстає від розвинених країн світу (для порівнян�
ня: Великобританія — 35087 дол., Франція — 34341 дол.,
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Польща — 17803 дол., 12926 дол. — Білорусь) при серед�
ньому показнику в світі на рівні 10631 дол. або в 1,6 рази
вище, ніж в Україні [4, с. 143—145]. Ця невідповідність
між достатньо високими освітніми параметрами населен�
ня та низькими значеннями ВВП на душу населення по�
в'язана з неефективним використанням ресурсної бази
економічного та соціального розвитку країни.

 В європейських країнах та США державне регулю�
вання освітньої сфери та вирішення її кадрових проблем
здійснюють таким чином, щоб забезпечити активне сти�
мулювання соціальної відповідальності кожного грома�
дянина за власну освіту, майновий статус та рівень соці�
ального забезпечення. Для посилення широкого спект�
ра соціальних функцій держави залучають ринкові
інструменти регулювання та проведення соціально�еко�
номічної політики, орієнтованої на підвищення конку�
ренто�спроможності кадрового потенціалу, створення
умов для його реалізації на основі нестандартних форм
зайнятості, децентралізації трудового законодавства. У
системі стимулювання освітнього рівня населення ви�
користовують адміністративні, організаційно�еко�
номічні, фінансові заходи. Важливе значення має роз�
робка цільових програм сприяння зайнятості населен�
ню у розрізі професійної підготовки для молоді, гро�
мадських робіт, допомоги безробітним.

 В Україні динаміка чисельності осіб, які навчають�
ся в освітніх закладах України, протягом 2000—2011 рр.
скоротилася на 21,7 % (табл. 3), при цьому в загально�
освітніх навчальних закладах — на 36,5 %, у професій�
но�технічних закладах — на 17,4 %, у вищих навчальних
закладах І—ІІ рівнів акредитації — на 31,7 %; на відміну
від цих тенденцій чисельність осіб, що навчаються у ви�
щих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації
зросла за цей період на 51,8 %.

 У світовій практиці регулювання розвитку освітньої
сфери на особливу увагу зас�
луговує проблема джерел її
фінансування, від яких зале�
жить структура та якісний
склад кадрового складу, рі�
вень винагороди за результа�
ти праці. Серед таких перс�
пективних джерел слід відзна�
чити публічно�приватне парт�
нерство, що передбачає фор�
мування та розвиток нових
форм взаємодії органів пуб�
лічної влади з приватними
структурами, започатковане у
Великій Британії наприкінці
80�х років минулого сторіччя.

 У проектах, що здійсню�
ють за моделлю публічно�при�
ватного партнерства, інфрас�
труктурні об'єкти, як правило,
знаходяться у державній (му�
ніципальній) власності чи є
спільною державно�приват�
ною власністю, що дає підста�
ви говорити про процес част�
кової приватизації. Підставою
для участі держави в цих про�
ектах є їх соціальна зна�
чущість, важливість для роз�
витку певної території та її
населення, вирішення важли�
вих соціально�економічних
завдань. За існуючими оцінка�
ми міжнародних експертів у
Росії у структурі видатків на
реалізацію цих проектів част�
ка держбюджету очікується у
найближчі роки на рівні 50 %
[5, с. 60].

 В умовах другої хвилі фінансово�економічної кри�
зи на особливу увагу заслуговує проблема власне меха�
нізму реалізації проектів у вигляді публічно�приватно�
го партнерства. В узагальненому вигляді цей механізм
можна представити такими інструментами: пряма бюд�
жетна підтримка, податкові канікули, надання без�

Показники 
Роки 2011 р. 

в % до 
2000 р. 2000 2005 2009 2010 2011

Державні видатки 
на освіту, % до ВВП 
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 0,3 

 
 0,4 

 
 0,4  

 
0,5 

 
 0,4 

 
 0,1 

Вищу  1,3  1,8  2,3  2,3  2,0 0,7 

Таблиця 1.  Динаміка державних видатків на освіту в
Україні, 2000—2011 рр.

Джерело [ 1, с. 4].

Таблиця 2. Україна у світовому рейтингу освітнього рівня
населення

Джерело: [4, с. 143—145].

Показники Роки 
2000 2005 2010 

Індекс освіти 0,92 0,95 0,795
Місце у світовому рейтингу 31 32 21 
Освітній рівень населення у віці понад 
15 років, % 

99,5 99,4 99,7 

Місце у світовому рейтингу 4 12 7 
ВВП на душу населення, за ПКС у дол. 3194 5491 6535 
Місце у світовому рейтингу 104 91 89 

Таблиця 3. Динаміка чисельності осіб, які навчалися в освітніх закладах України,
2000—2011 рр.

Джерело: [1; 11; 12].

Показники Навчальні роки, на початок року 
2000/01 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
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відсоткових державних кредитів, надання гарантій у
випадку збитків від недостатнього попиту чи з інших
причин, регулювання норми прибутку, встановлення
цінових меж, залучення коштів міжнародних фінансо�
вих організацій. Важливе значення для процесів модер�
нізації має залучення до цих проектів так званих інсти�
туціональних інвесторів, серед яких страхові компанії,
інвестиційні та пенсійні фонди.

 Необхідно відзначити, що в Україні лише третина
недержавних організацій, що виконують соціальні зав�
дання, одержують необхідну фінансову допомогу від
владних органів, при цьому частка такого фінансуван�
ня, як правило, не перевищує 11 %. Натомість неуря�
дові організації Великобританії одержують від держав�
них органів до 26 % обсягів фінансування, Фінляндії —
до 57 %, у Німеччині — 83 % [6, с. 164].

Особливе значення для модернізації державного
регулювання розвитку освітньої сфери та її кадрового
забезпечення має програмно�цільовий підхід. У цьому
контексті корисним для України є досвід Канади [7, с.
138—139]. Розробка та реалізація інфраструктурних
проектів на публічно�приватних засадах як основи фе�
дерального Плану підтримки економіки на період 2009—
2011 рр. дала змогу успішно реалізовувати антикризові
заходи та забезпечити фінансову стабільність, у тому
числі у соціальній сфері. У Росії у зв'язку з обмежені�
стю бюджетних ресурсів розроблено програму "Фінан�
сування сприяння проектам розвитку", що передбачає
допомогу органам влади в реалізації регіональних та
міських проектів розвитку, серед яких значну питому
вагу становлять проекти соціального розвитку, вклю�
чаючи модернізацію об'єктів освіти, охорони здоров'я,
культури, спорту [8, с. 106—107].

У світі лідерами за реалізованими проектами на пуб�
лічно�приватних засадах є транспортна інфраструктура
та заклади соціальної інфраструктури. При цьому спос�
терігаються істотні відмінності у розрізі розвинутих країн
світу і тих, що розвиваються. Зокрема, у постсоціалістич�
них країнах Центральної та Східної Європи, включаючи
Польщу, Хорватію, Угорщину, Румунію, країни Балтії та
СНД на проекти щодо модернізації соціальної інфраст�
руктури припадає незначна частка, а в окремих з них такі
проекти відсутні зовсім [9, с. 166—169].

Акцентуючи увагу на необхідності поширення в Ук�
раїні практики формування та реалізації соціогуманітар�
них проектів на публічно�приватних засадах, необхідно
зазначити, що за оцінкою Міжнародного валютного фон�
ду, основними його детермінантами є: стан державного
бюджету, макроекономічна ситуація, обсяги внутрішнь�
ого ринку, стан ринкових інститутів [10,  с. 121—122].
Вочевидь, що за цими параметрами ситуація в країні не�
сприятлива — нестабільна суспільно�політична ситуація,
недосконале державне регулювання соціогуманітарної
сфери, відсутність соціальної відповідальності бізнесу.

Для поширення зазначених проектів важливо ство�
рювати необхідні передумови, зокрема формувати нор�
мативно�правову базу, вести підготовку фахівців цього
профілю. Не випадково згідно з рекомендаціями Євро�
пейського парламенту щодо розвитку приватно�дер�
жавного партнерства особлива увага приділена саме
підготовці відповідних фахівців [5, с. 137]. Крім того, ці
проекти вимагають довгострокових інвестицій, а тому
важливе значення мають державні гарантії, що мінімізу�
ють соціальні ризики.

Узагальнюючи світовий досвід, усю сукупність ме�
ханізмів публічно�приватного партнерства, яка може
бути залучена до модернізації процесів державного ре�
гулювання розвитку об'єктів освітньої сфери країни,
можна представити як: управління, що передбачає де�
легування приватному бізнесу функцій із забезпечення
розвитку цих об'єктів; концесія — передача приватно�
му сектору конкретних функцій з модернізації з наступ�
ним правом одержання плати за відповідні послуги, що
надаватиме цей об'єкт; форфейтинг передбачає само�

стійне виконання приватним агентом будівельно�мон�
тажних робіт, після чого об'єкт передається державно�
му сектору в аренду; афермаж, тобто залучення недер�
жавного сектора до модернізації об'єктів із використан�
ням коштів публічних фондів. Отже, галузі соціогуман�
ітарної сфери повинна бути сферою застосування при�
ватно�державних проектів як основи вирішення її ма�
теріально�технічних та кадрових проблем.

Світова практика доводить необхідність формування
сучасних інтеграційних моделей розвитку соціогуманітар�
ної сфери, насамперед в освіті, де створено певні інсти�
туційні структури, що об'єднують науку, освіту, бізнес для
реалізації спільних проектів, що забезпечує стабільність
фінансового становища закладів соціальної сфери. В Ук�
раїні інтеграція освітніх закладів та науки відбувається по�
вільними темпами, хоча і створені конструкторські бюро,
експериментальні виробництва, лабораторії, міжвузівські
комплекси, філіали базових кафедр в наукових організаці�
ях Національної академії наук України. Проте і вони відчу�
вають проблеми з фінансуванням. З�поміж інших причин
необхідно зазначити, що в Україні вищі навчальні заклади
не можуть забезпечити капіталізацію ресурсів, необхідних
для їх розвитку через те, що не мають права брати участь у
фондовому ринку через купівлю та продаж акцій, створю�
вати на власній базі малі підприємства.

Отже, пошук нових напрямів та шляхів вирішення
проблем розвитку освітньої сфери України є досить
складним завданням, що передбачає об'єднання зусиль
усіх гілок влади, бізнесу, громадських організацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні одним із пріоритетних завдань аграрного

сектора економіки України є ринок землі, що засвідчує роз�
робка та відтермінування Закону України "Про ринок зе�
мель". Проте в країні досі діє мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення. Суттєвою перешко�
дою для екологічно виваженого функціонування ринку
сільськогосподарських земель в Україні є недосконалі ме�
тоди її економічної оцінки та ціноутворення земель, які не
дозволяють визначити реальну ринкову вартість.

Слідуючи світовим тенденціям екологізації економіки,
в нашій державі стрімко розвивається органічне землеко�
ристування, про це свідчить: розроблений проект закону
"Про органічне виробництво", теоретико�методологічні
розробки у галузі стандартизації і органічного сільськогос�
подарського виробництва; проводиться сертифікація угідь
для органічного виробництва, в основному в приватному
секторі, розвивається торгівельна мережа органічної про�
дукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сучасному етапі земельних відносин дослідженню

організаційно�економічних аспектів органічного виробниц�
тва присвячені роботи Н.М. Головченко, О.Т. Дудар, еко�
логічних передумов — Б.І. Шувар, В.М. Писаренко,
В.І. Кисіль, М.В. Капштик; соціально�економічних та мар�
кетингових питань — О.І. Корніцька, Т.В. Боровик; форму�
ванню інституційного середовища, організаційно�економі�
чних інструментів та механізмів аграрного землекористу�
вання роботи — Є.В. Мішеніна, В.І. Павлова, О.Я. Сохнича,
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П.Т. Саблука; дослідженням проблеми удосконалення еко�
номічної оцінки земель, як природного ресурсу та засобу
виробництва, у сільськогосподарському виробництві — О.О.
Мінца, Д.С. Добряка, Н.В. Збагерської, О.М. Гарнаги та ін.

Зокрема, О.Т. Дудар обгрунтувала концептуальну мо�
дель формування стратегії розвитку органічного агровироб�
ництва [1, с. 145]. У роботах Н.М. Головченко обгрунтова�
но перспективну модель управління розвитком виробницт�
ва органічної продукції в АПК України [2, с. 230]. Для виз�
начення придатності сільських територій для ведення орган�
ічного виробництва Б.І. Шувар запропонував методику на
основі інтегрального показника з урахуванням антропоген�
ної придатності, організаційних, ендогенних і екзогенних
чинників [3, с. 96], а В.І. Кисіль — розробив картосхему при�
датності грунтів України для вирощування екологічно чис�
тої продукції [4, с. 107].

Т.В. Боровик у своїй роботі [5, с. 129] удосконалила
організаційно�економічні підходи маркетингового забезпе�
чення та цінової політики органічної продукції, а О.І. Кор�
ніцька розробила методичні засади моделювання основних
стадій життєвого циклу органічної продукції [6, с. 61].

Проте, у цих роботах питання грошової оцінки серти�
фікованих сільськогосподарських земель, призначених для
органічного виробництва, не розглядалося.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням статті є удосконалення існуючих

методичних підходів грошової оцінки сільськогосподарсь�
ких земель з метою їх сертифікації для органічного вироб�
ництва в ринкових умовах.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За останній рік Верховна Рада ухвалила декілька за�

конопроектів, пов'язаних із ринком землі, а саме: Закон
України "Про Державний земельний кадастр" у новій ре�
дакції від 01.01.2013 року, прийнято у першому читанні
проект закону "Про ринок земель" від 9.12.2011 року та
розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Державної цільової програ�
ми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020
року". Метою Програми є визначення та реалізація основ�
них напрямів державної політики, спрямованих на удос�
коналення земельних відносин та завершення земельної
реформи. Від 10.10.2012 року прийнято до розгляду Про�
ект Закону про внесення змін до Земельного кодексу Ук�
раїни (щодо обігу земель сільськогосподарського призна�
чення). Згідно із проектом, завершення мораторію пов'я�
зується не з конкретною датою, а з прийняттям закону про
обіг земель сільськогосподарського призначення замість
закону про ринок земель.

Актуальність обраної тематики підтверджує прийня�
тий 18.09.2012 року Верховною Радою Закон № 5248�VI
"Про внесення змін до Закону України "Про банки і банк�
івську діяльність" щодо державного земельного банку".
Згідно закону, Державний земельний банк України
здійснюватиме кредитування сільськогосподарських това�
ровиробників під заставу землі, яка попередньо пройшла
процедуру оцінювання. Це також є кроком уперед до знят�
тя мораторію на продаж земель. Тому постійно відбуваєть�
ся вдосконалення інструментарію проведення оцінюван�
ня стану і тенденцій якості сільськогосподарських земель.
Так, в Україні для визначення нормативної грошової оці�
нки сільськогосподарських земель використовують рент�
ний підхід, який постійно піддається критиці, як такий що
не здатний показати реальну ринкову вартість земель і
значно її занижує. З метою коригування ситуації, Держав�
ний комітет України із земельних ресурсів щороку прово�
дить індексацію нормативної грошової оцінки земель на
виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2000 р. № 783 "Про проведення індексації гро�
шової оцінки земель". У 2012 році нормативна грошова
оцінка земель сільськогосподарського призначення, про�
ведена станом на 01.07.95 р., підлягає індексації станом на
01.01.12 р. на коефіцієнт 3,2. Найдешевше оцінено 1 га ріллі
у Житомирській області — 7 821 грн./га, а найдорожче у
Черкаській області — 15 126 грн./га. У середньому в Ук�
раїні нормативна оцінка вартість 1 га ріллі становить близь�
ко 11 784 грн. або 1 500 доларів.

З 1 січня 2012 року набрала чинності Постанова Кабі�
нету Міністрів № 1185 від 31 жовтня 2011 року "Про вне�
сення змін до Методики нормативної грошової оцінки зе�
мель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів". Для врахування змін у рентному доході, який ство�
рюється при виробництві зернових культур, до показників
нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1
липня 1995 р. (з урахуванням індексації), застосовується
коефіцієнт 1,756. Після такої переоцінки вартість 1 серед�
нього гектара української ріллі зросла з 11 751 грн. до 20
635 грн. (або 2,5 тис. доларів). Зокрема 1 га сільськогоспо�
дарських земель Рівненської області оцінено в 20 954 грн.
[7].

Для порівняння, в Російській Федерації земля коштує
800 дол./га, в США гектар сільськогосподарських угідь оц�
інюється в 11 тис. доларів, в Англії — 17 тис. доларів, в Данії
— 23 тис. доларів, в Іспанії — 28 тис. доларів, Нідерландах
— 31,5 тис. доларів, Ірландії — 38 тис. доларів за га.

З одного боку, перспектива відкриття ринку землі про�
тягом наступних років може означати нові можливості для
закордонних інвесторів. З іншого — фермери не спроможні
будуть заплатити високу ціну за землю, яка сформується в
ринкових умовах. Повноцінний ринок землі реалізується за
допомогою таких ринкових операцій, як купівля, продаж,
оренда, іпотека, обмін,  що вимагає достовірної грошової
оцінки сільськогосподарських земель, у тому числі сертиф�
ікованих. На основі систематизації методичних підходів
грошової оцінки земельних ресурсів, що відповідають за�
конодавчо�нормативним документам України та положень
[8], запропоновано алгоритм експертної грошової оцінки
сертифікованих сільськогосподарських земель у ринкових
умовах (рис. 1).

Першочерговим етапом є огляд земельної ділянки та
вивчення наявної правової, технічної та кадастрової доку�
ментації щодо місця розташування земельної ділянки, її

правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земель�
них поліпшень, існуючого функціонального використання,
а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділян�
ки.

Другим етапом в алгоритмі є збір, обробка та аналіз
вихідних даних для проведення оцінки земель. Таке повне
інформаційне забезпечення можливе завдяки проведенню
екологічного аудиту земельної ділянки, що є, наприклад,
обов'язковою процедурою перед сертифікацією. Розвиток
екологічного аудиту в Україні та зарубіжний досвід його
проведення підтверджує актуальність його використання
для експертної оцінки земель різного статусу і призначен�
ня. Так, наприклад, відома методика екологічного аудиту
осушених сільськогосподарських земель, природних
об'єктів, окремих територій [17].

На третьому етапі є визначення найбільш ефективного
використання земельної ділянки і передбачає встановлен�
ня можливих варіантів використання земельної ділянки, що
оцінюється. Можливі варіанти використання встановлюють�
ся, виходячи з фізичних характеристик земельної ділянки,
дозволених видів використання, характеру та рівня по�
ліпшення у районі розташування земельної ділянки. Так, зе�
мельна ділянка може бути використана для традиційного
або органічного землекористування.

Наступним, четвертим етапом, є вибір методу оцін�
ки. Згідно з [11], для визначення вартості земельних діля�
нок існує можливість застосування таких методичних
підходів:

— капіталізація чистого доходу від використання зе�
мельної ділянки;

— зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
— урахування витрат на спорудження об'єктів нерухо�

мого майна на земельній ділянці;
— поєднання декількох методичних підходів.
На нашу думку, для визначення експертної грошової

оцінки сертифікованих земель, призначених для органіч�
ного виробництва в ринкових умовах, доцільно застосо�
вувати метод розвитку, що базується на результатах еко�
логічного аудиту та аналізу "вигоди�затрати", враховує
синергетичні ефекти від органічного землекористування,
маркетинговий потенціал території і в цілому регіону, аг�
ропромислової сфери, якості НПС та сільськогосподарсь�
ких угідь, сировинні зони, кон'юнктуру на сировину і про�
довольчу продукцію, ціни експорту з України, а поєднує
використання усіх трьох методичних підходів. Згідно з
методом, вартість землі може бути визначена як різниця
між дисконтованими доходами від передбачуваного вико�
ристання (інтернальний ефект) та екстернальних ефектів,
і дисконтованими витратами, пов'язаними з переходом до
такого використання.

Запропонований метод грошової оцінки сільськогоспо�
дарських земель, на відміну від існуючих, оцінює землі не
лише як засіб виробництва, а як комплексну і багатофункц�
іоналу складову навколишнього природного середовища.
Тоді, експертну грошову оцінку органічних земель пропо�
нуємо розраховувати за формулою:

  (1),

де Ц
зм

 — експерта грошова оцінка органічних земель,
грн./га;

D
i
 — доходи від використання органічних земель, грн.;

V
i
 — витрати, пов'язані з переходом до органічного зем�

лекористування, грн.;
k — коефіцієнт коригування інтернального результату

для розрахунку синергетичного ефекту суб'єкта господа�
рювання із урахуванням екстернальних ефектів;

(1+r)і — коефіцієнт дисконтування.
Перехід до органічного землекористування відбуваєть�

ся в два етапи і на кожному з них землекористувач буде
змушений нести певні витрати. Зокрема, в разі необхідності
— витрати на стабілізацію якісного стану грунтів [18, с.
130—135]. До витрат прирівнюється втрачена вигода (не�
доотриманий прибуток), залежно від агротехнічних рішень
на цьому етапі. Наприклад, якщо частина земель була за�
лужена або залишена під пар (не обробляється і не засі�
вається).

Найбільшим бар'єром для фермерів, які хочуть впровад�
жувати органічне землеробство, є збитки у перехідний пе�
ріод, викликані зниженням урожайності культур через
відмову від мінеральних добрив і пестицидів. Лише землі гос�
подарства, які вже пройшли такий перехідний період, мо�
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жуть бути сертифіковані і готові до вирощування органіч�
ної продукції.

Витрати на сертифікацію земель включають прямі і не�
прямі витрати. До прямих витрат можна віднести:

— витрати на оплату праці (основна і додаткова заро�
бітна плата);

— оплата послуг спеціально залучених фахівців та сто�
ронніх організацій;

— відрахування на соціальні заходи (соціальне страху�
вання) та інші обов'язкові платежі, встановлені законодав�
ством;

— амортизація основних фондів та нематеріальних ак�
тивів, що використовуються для виконання робіт із серти�
фікації земельних ділянок;

— витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, пально�
го, енергії, інструмента, пристроїв, спеціального одягу і
взуття, ін. передбачених законодавством;

— інші виплати, пов'язані з виконанням робіт із серти�
фікації земельних ділянок (за експертизу та реєстрацію
документів із сертифікації).

До непрямих витрат — загальногосподарські витрати:
витрати на утримання і технічне обслуговування основних
фондів, що використовуються для виконання робіт із сер�
тифікації земельних ділянок, оплату послуг зв'язку, за�

собів сигналізації, оренду приміщень,
витрати на вдосконалення методик дос�
лідження, навчання та підвищення ква�
ліфікації працівників, витрати на охо�
рону праці та відрядження, комунальні
послуги тощо. Вартість сертифікації
може зрости через терміновість вико�
нання роботи, необхідність залучання
спеціалістів іншого (нового) профілю,
через більшу кількість показників
якості грунту, що аналізуються і оціню�
ються аудитором, через віддаленість
земельної ділянки та органу із серти�
фікації.

При повноцінному функціонуванні
ринку землі наявність сертифіката слу�
гуватиме додатковою конкурентною пе�
ревагою сільськогосподарських угідь як
товару на ринку і об'єкту інвестицій.
Причиною зростання попиту, ціни та
інвестиційної привабливості на такі угі�
ддя є повне інформаційне забезпечення
покупця або інвестора про екологічний
стан об'єкту в агропромисловому комп�
лексі. Це зменшить ризик покупця (інве�
стора) отримати збитки у сумі штрафів
за вплив на НПС внаслідок попередньої
діяльності сільськогосподарського
підприємства та додаткових витрат на
заходи щодо охорони грунтів. При реа�
лізації несертифікованих земель той
факт, що вони потенційно придатні для
органічного землекористування, мо�
жуть служити додатковою конкурент�
ною перевагою.

Основний дохід від органічного
землекористування очікується отриму�
вати від вирощування та продажу
органічної продукції. Це так званий
інфернальний ефект. Як показує прак�
тичний досвід, органічне господарство
з кожним наступним роком стає більш
прибутковим. Відбувається відновлен�
ня грунтів та екосистеми, зростання
урожайності та налагодження роботи
господарства в цілому. Тому господар�
ства, на землях якого протягом ос�
танніх 8—10 років вирощують органічні
культури, будуть більш прибутковими,
ніж ті де лише 1—2 роки практикують
органічне землеробство. У першому ви�
падку ціна на органічні сертифіковані
землі буде вища, що робить невигідним
для фермерів переведення їх на тради�
ційне землеробство. Це дозволить збе�
регти позитивну тенденцію поширення
органічного землекористування серед
господарств (історія полів).

Коефіцієнт коригування інтернального результату для
розрахунку синергетичного ефекту суб'єкта господарюван�
ня дозволяє враховувати екстернальні ефекти, які виника�
ють внаслідок діяльності органічного господарства, але
сприймаються іншими суб'єктами господарювання через
зміну їхнього фінансового стану, що узгоджується з роз�
робками Л.Г. Мельника та І.Б. Дегтярьової [19, с. 95—97].
Так, позитивним екстернальним ефектом буде підвищення
врожайності культур на полі, що знаходяться поблизу
органічного; покращення якісного стану грунтів, мініміза�
ція негативного впливу на водойми; стабілізація екологіч�
ного стану та збільшення рекреаційного потенціалу регіо�
ну; розвиток зеленого туризму; зменшення захворюваності
населення, та як результат — підвищення працездатності
та економія витрат на втрату тимчасової непрацездатності
внаслідок споживання органічних продуктів; формування
спеціальних сировинних зон, кон'юнктури ринку органіч�
ної сировини і готової продукції; зростання маркетингово�
го та логістичного потенціалу аграрно�промислової сфери,
території і регіону в цілому тощо. Тобто екстернальні ефек�
ти від органічного землекористування реалізуються на
економічному, соціальному та екологічному рівнях.

Враховуючи наукові розробки Л.Г. Мельника та І.Б. Дег�
тярьової [19, с. 95—97], можна стверджувати, що екстер�
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Рис 1. Алгоритм експертної грошової оцінки сертифікованих земель для
органічного виробництва в ринкових умовах
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нальні ефекти від органічно�
го землекористування за
своїм змістом схожі до ек�
стернальних ефектів від рек�
реаційної діяльності, а саме:
збільшення обсягів зв'язу�
вання СО

2
 в органічній речо�

вині грунту; позитивний
вплив на здоров'я населення,
що засвідчує моделювання
соціально�економічного
ефекту для умов Рівненської
області Радивилівського рай�
ону [20; 21, с. 195]. Тому, для
подальших розрахунків про�
понуємо коефіцієнт коригу�
вання інтернального резуль�
тату для розрахунку синер�
гетичного ефекту суб'єкта
органічного господарювання
із урахуванням екстерналь�
них ефектів (k) прийняти на
рівні 1,3, як для рекреаційних
ресурсів.

Використовуючи запро�
понований метод та планові
показники змодельованого
органічного господарства, що
спеціалізуються на вирощуванні
зернових, площею 100 га з пере�
хідним та без перехідного періо�
ду, відповідно у Гощанському та
Радивилівському районах Рівнен�
ської області проведемо експер�
тну оцінку сертифікованих сіль�
ськогосподарських земель.

До витрат, пов'язаних з пере�
ходом на органічне землекорис�
тування зі стабілізаційним пері�
одом у Гощанському районі
(табл. 1), віднесено витрати на
стабілізацію якості грунтів — 0,2
млн грн./ рік протягом трьох
років, витрати на сертифікацію
земель щорічно — 0,006 млн грн.,
та втрачену вигоду під час пере�
хідного періоду порівняно з тра�
диційним землекористуванням —
0,023, 0,089 та 0,089 млн грн. Не�
доотриманий прибуток під час
перехідного періоду порівняно з
традиційним землекористуван�
ням (втрачена вигода) за три роки
становить — 0,201 млн грн. Дохід
від органічного землекористу�
вання починаємо отримувати на
четвертий рік з початком пере�
хідного періоду і за наступних сім
років він складе 3,9525 млн грн., що
формує інтернальні ефекти. Для
врахування екстернального ефек�
ту використовуємо коефіцієнт ко�
ригування інтернального результа�
ту для розрахунку синергетичного
ефекту суб'єкта господарювання із
урахуванням екстернальних ефек�
тів (k), прийнятий на рівні 1,3. Тоді
синергетичний ефект від органіч�
ного землекористування становить
— 5,13825 млн грн.

Наступним кроком є дисконтування доходів і витрат.
Різниця між ними, згідно з обраним методом оцінки, ста�
новитиме експертну грошову оцінку сертифікованих зе�
мель. Отже, прогнозована ринкова ціна 1 га сертифікова�
них земель для органічного виробництва зі стабілізацій�
ним періодом становить — 12,695 тис. грн. Порівняно ниж�
ча ціна пов'язана зі значними інвестиціями, які необхідні
для використання цих земель саме для органічного вироб�
ництва, що відповідно зменшує його дохідність і здешев�
лює вартість землі на ринку як засобу виробництва. Про�
те, відомо, що з кожним наступним роком органічного зем�
лекористування вартість землі зростатиме. Розглянемо
розрахунки в таблиці 2, де за аналогією визначено експерт�

ну ціну сертифікованих земель для органічного виробниц�
тва без стабілізаційного періоду. Один гектар таких земель
оцінено у 19,142 тис. грн. При цьому витрати, пов'язані з
переходом до органічного землекористування, значно
нижчі (0,06 + 0,179 = 0,239 млн грн. порівняно з 1,797 +
0,113 = 1,89 млн грн.), а отже прибутковість такого госпо�
дарства значно вища.

ВИСНОВОК
Отже, проведено експертну грошову оцінку сертифіко�

ваних сільськогосподарських земель за методом розвитку,
що базується на результатах екологічного аудиту, аналізу
"вигоди�затрати" та враховує синергетичні ефекти від
органічного землекористування. Згідно з розрахунками,

Таблиця 1. Експертна грошова оцінка сертифікованих земель для органічного
виробництва зі стабілізаційним періодом у ринкових умовах (за методом розвитку

з врахуванням синергетичних ефектів)

* Ставка дисконтування визначається як середньозважена вартість капіталу, яка враховує
вартість власного (акціонерного) капіталу і вартість позикових коштів.

Роки Етапи 

Витрати 
Доходи (з врахува-
нням синергетичних 

ефектів) 
Коефіцієнт 
дисконту-
вання 

(і=16%*) 

Дисконтовані 

інші 
витрати 

втрачена 
вигода 

інтерна-
льний 
ефект 

екстерна-
льний 
ефект 

доходи витрати 

1 Стабілізаційний 
період 

0,2    0,862  0,172 
2 0,2    0,743  0,149 
3 0,2    0,641  0,128 
4 Перехідний 

період і 
сертифікація 

0,006 0,023 0,506 0,1518 0,552 0,363 0,016 
5 0,006 0,089 0,44 0,132 0,476 0,272 0,045 
6 0,006 0,089 0,44 0,132 0,410 0,235 0,039 
7 

Органічне 
земле-
користування  

0,006  0,6195 0,1858 0,354 0,285 0,002 
8 0,006  0,649 0,1947 0,305 0,257 0,002 
9 0,006  0,649 0,1947 0,263 0,222 0,002 
10 0,006  0,649 0,1947 0,227 0,191 0,001 
Сума 0,642 0,201 3,9525 1,1857   1,826
Експертна грошова оцінка 1 га сертифікованих земель (ринкова ціна), тис. грн./га 12,695 

Таблиця 2. Експертна грошова оцінка сертифікованих земель для органічного
виробництва без стабілізаційного періоду в ринкових умовах (за методом розвитку

з врахуванням синергетичних ефектів)

* Ставка дисконтування визначається як середньозважена вартість капіталу, яка врахо�
вує вартість власного (акціонерного) капіталу і вартість позикових коштів.

 
Роки Етапи 

Витрати 
Доходи (з врахува-
нням синергетичних 

ефектів) 
Коефіцієнт 
дисконту-
вання 

(і=14%) 

Дисконтовані 

інші 
витрати 

втрачена 
вигода 

інтерна-
льний 
ефект

екстерна-
льний 
ефект 

доходи витрати 

1 Перехідний 
період і 
екологічна 
сертифікація 

0,006 0,05 0,862  0,044
2 0,006 0,07   0,743   0,054 

3 0,006 0,07   0,641   0,047 
4 

Органічне 
земле-
користування 

0,006  0,590 0,767 0,552 0,424 0,003 
5 0,006  0,590 0,767 0,476 0,365 0,003 
6 0,006  0,620 0,80535 0,410 0,331 0,002 
7 0,006  0,620 0,80535 0,354 0,285 0,002 
8 0,006  0,649 0,8437 0,305 0,257 0,002 
9 0,006 0,649 0,8437 0,263 0,222 0,002
10 0,006  0,649 0,8437 0,227 0,191 0,001 
Сума  0,060 0,179 4,366  2,075 0,161 
Експертна грошова оцінка 1 га сертифікованих земель (ринкова ціна), тис. грн./га 19,142

Таблиця 3. Порівняння нормативної та експертної грошової оцінки
сільськогосподарських земель

Адміністративний 
район 

Грошова оцінка сільськогосподарських земель 
області, грн./га 

Відхилення експертної оцінки 
від нормативної, % 

нормативна 
станом на 
01.2011 

нормативна 
станом на 
01.2012 

експертна 
станом на 
01.2012 

від 
2011 року 

від 
2012 року 

Радивилівський 
11 933 20 954 

19 142 60,4 -8,6 

Гощанський 12 695 6,4 -39,4 
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Рис. 2. Фактори ціноутворення сертифікованих земель для ведення
органічного землекористування

* Курсивом виділені доробки автора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕМЛЯ 
як об’єкт ринку сільськогосподарських земель 

- місце розташування ділянки; 
- фізичні характеристики, екологічний стан та якість грунтів; 
- витрати на земельні поліпшення та формування дохідності земельної ділянки;  
- витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції; 
- інформація про ціни продажу (оренди) подібних ділянок (господарств); 
- історія органічного землекористування (історія полів) та їх придатність для 
органічного землекористування; 

- витрати на стабілізацію якісного стану ґрунтів для ведення органічного 
виробництва; 

- понесені збитки (або недоотриманий прибуток) під час перехідного періоду; 
- витрати та сертифікація; 
- потенціал для розширення виробництва; 
- екстернальні ефекти* 

1. Землі сільськогосподарського призначення (рілля, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища).                                                        

2. Сертифіковані землі сільськогосподарського призначення (рілля, 
багаторічні насадження, пасовища, сіножаті) 

Експертна грошова оцінка 

Ринкова ціна сертифікованих земель 

сертифіковані землі без стабілізаційного періоду у Радиви�
лівському районі та зі стабілізаційним періодом у Гощансь�
кому районі Рівненської області оцінено у 19 142 грн./га та
12 695 грн./га відповідно. Провівши порівняння (табл. 3),
можна стверджувати, що розрахована експертна грошова
оцінка сільськогосподарських земель є реальною, справед�
ливою, враховує діючі ціни та ситуацію, що склалась на рин�
ку. А використання удосконаленого методу експертної оц�
інки земель дозволяє врахувати особливості землі не лише
як засобу виробництва, а й як складової навколишнього при�
родного середовища.

Отже, на імовірну ціну продажу сертифікованих
сільськогосподарських земель на ринку будуть впливати,
окрім вже відомих, ще ряд факторів (рис. 2).
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах гостро постає проблема інформати�

зації населення щодо функціонування житлово�комуналь�
ного господарства (ЖКГ), особливо в контексті його рефор�
мування. Відсутність достовірної інформації формує нега�
тивне ставлення населення до перетворень, що проводять�
ся, непрозорість розрахунків і фінансових потоків у ЖКГ
відлякують інвесторів і потенційних суб'єктів діяльності,
управлінські дії здійснюються із запізненням. У зв'язку із
цим необхідність отримання актуальної і достовірної інфор�
мації про фінансово�господарську діяльність підприємств
ЖКГ на певній території вимагає впровадження нових
інформаційних технологій.

Аналіз економічних проблем реформування житлово�
комунального господарства дозволяє зробити висновок про
необхідність комплексної інформатизації процесів, що
відбуваються в галузі.

Дослідження певних аспектів проблеми реформування
житлово�комунального господарства знайшли відображен�
ня в працях провідних науковців, серед яких: В.А. Сту�
дінський [1], Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Чечетова [2],
М.І. Лєбєдєв [3] та інші.

МЕТА СТАТТІ
У зв'язку із цим у контексті дослідження доцільно сфор�

мувати мету статті: провести обгрунтування проблем інфор�
матизації житлово�комунального господарства, здійснити
їх оцінку, розкрити основні вимоги забезпечення ефектив�
ної діяльності системи інформатизації, запропонувати ме�
ханізм функціонування інформаційної системи ЖКГ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення ефективного функціонування системи

інформатизації повинне досягатися за рахунок реалізації
таких вимог.

Вимога надійності. Для забезпечення надійності робо�
ти інформаційних вузлів необхідно, щоб на технічних засо�
бах використовувалися джерела безперебійного живлення
(UPS) і резервне електроживлення, технічні засоби інфор�
маційних вузлів забезпечували стійку роботу при пікових
навантаженнях і мали резерв для розширення кількості ко�
ристувачів і вирішуваних задач. Використовувані загально�
системні програмні засоби повинні володіти відмовостійкі�
стю і мати засоби оперативного відновлення працездатності
при аварійних ситуаціях.
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PROVIDING THE EFFECTIVE ACTIVITY OF INFORMTION SYSTEM IN HOUSING AND MUNICIPAL
ECONOMY

Досліджено проблему інформатизації реформування житловоFкомунального господарства. НаведеF

не обгрунтування проблем інформатизації реформування житловоFкомунального господарства, розкриF

то основні вимоги забезпечення інформатизації реформування житловоFкомунального господарства.

It has been researched the problem of information reformation in housing and municipal economy. It has

been made basing of the informational reformation in housing and municipal economy problem, discovered the

main demands of providing the informational reformation in housing and municipal economy.

Ключові слова: житлово!комунальне господарство, система інформатизації, реформування, інновації.
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Вимога безпеки. Для забезпечення безпеки обслугову�
ючого персоналу і електронних компонентів технічних за�
собів інформаційних вузлів від дій електричного струму не�
обхідно використовувати захисне заземлення використову�
ваних технічних засобів.

Вимога захисту інформації. Засоби захисту інформації
від несанкціонованого доступу повинні забезпечувати па�
рольний захист, розмежування прав доступу користувачів
до інформаційних ресурсів і послуг інформаційних вузлів,
а також мати засоби шифрування (дешифрування) переда�
ваних і отримуваних електронних документів і засоби елек�
тронного підпису.

Вимоги до засобів адміністративного управління служ�
бами АСУ. Необхідно, щоб системні програмні засоби
інформаційних вузлів мали ефективні засоби управління
процесами взаємодії з користувачами, засоби створення і
відновлення резервних копій інформації, засоби контролю
і управління роботою інформаційних служб у реальному
часі.

Вимоги стандартизації і уніфікації. Для сумісного фун�
кціонування інформаційних вузлів, взаємодії користувачів
з інформаційними ресурсами необхідно забезпечити
сумісність використовуваного програмного забезпечення,
що розробляється, і наявність призначеного для користу�
вача інтерфейсу.

Вимоги до технології інформаційної взаємодії. Корис�
тувачів мережі необхідно забезпечити послугами електрон�
ної пошти, доступу до баз даних і програм. Перераховані
послуги надаються відповідними структурами інформацій�
ного вузла. Щодня інформація на сайті повинна оновлюва�
тися.

На рис. 1 зображений запропонований механізм функ�
ціонування інформаційної системи ЖКГ. Як видно з рисун�
ка, до споживачів надходить інформація про всі суб'єкти,
включені в систему, їх плани і виконувані роботи, а також
рахунки по оплаті наданих послуг.

Абоненти зможуть здійснювати електронні платежі,
відправляти заявки, скарги та іншу інформацію.

Органи влади, місцевого самоврядування, державної
статистики публікують на сайті нові нормативно�правові
акти всіх рівнів і гілок влади у сфері ЖКГ, проводять елек�
тронний переказ бюджетних коштів, здійснюють контролю�
ючі дії різного характеру, а також отримують різноманітну
інформацію з пропонованої системи. Бюджетні дотації пе�
рераховуються засобами електронного платежу відразу на
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особові рахунки споживачів, кошти з яких можуть бути спи�
сані тільки на оплату послуг ЖКГ. Інші цільові бюджетні
кошти також зараховуються на спеціальний рахунок, і їх
списання проводиться під конкретний проект певному ви�
конавцеві. Усе це дозволить чітко фіксувати і контролюва�
ти витрачання фінансових коштів, що здійснюється з метою
розвитку житлово�комунального господарства.

Керуючі компанії на основі баз даних інформаційної
системи, рейтингових показників здійснюють вибір підряд�
ників для обслуговування споживачів, виконують контро�
люючі дії. Одночасно вони надають інформацію про себе,
зокрема про виконані роботи, намічені плани, можуть при�
пинити фінансування підрядників і постачальників у разі по�
рушення ними своїх зобов'язань. Аналогічним чином на ос�
нові рейтингової оцінки відбувається вибір постачальників
матеріалів, ресурсів для підрядних організацій і взаємодія з
ними.

Використання інформаційних технологій дозволяє опе�
ративно отримувати й обробляти первинні дані про якість
послуг, що надаються, безпосередньо від абонентів. Це при�
скорює процеси корекції діяльності підприємства, служить
стимулом для підвищення рівня обслуговування і привер�
тає увагу інертної частини користувачів — населення — до
проблеми роботи житлово�комунального комплексу. Повне
задоволення їх потреб у послугах ЖКГ є метою перетво�
рень, що проводяться [4].

Одним із головних за значущістю критеріїв є фінансо�
вий стан. Підприємства даної галузі є нерентабельними,
фінансово нестійкими і мають великі суми дебіторської і
кредиторської заборгованостей, а деякі знаходяться на межі
банкрутства. Разом з тим для розрахунку рейтингу необхі�
дний один інтегрований показник, визначення величини яко�
го не становило б особливих складнощів, зважало на спе�
цифіку галузі і могло б відбуватися в автоматичному режимі,
на основі інформації підприємств, опублікованої ними на
сайті ЖКГ у спеціальному доступі.

Істотним недоліком пропонованих методик комплекс�
ної і рейтингової оцінок є те, що за базу порівняння пропо�
нується прийняти еталонне підприємство, яке практично
неможливо визначити одночасно для підприємств різного
розміру. Виникає невирішена проблема: яке підприємство
прийняти за еталон для малих, середніх і великих під�
приємств ЖКГ. Недоліком методик оцінки фінансового
стану є і той факт, що авторами аналізуються різні комбі�
нації загальних властивостей підприємств, при цьому прак�
тично не вивчаються і не порівнюються індивідуальні
відмінності підприємств (динаміка зміни окремих ознак,
внесок кожної ознаки в загальну оцінку фінансового ста�
ну тощо) [5].

Відповідно до вищесказаного, оцінку фінансового ста�
ну підприємств ЖКГ для розрахунку їх рейтингу нами про�
понується проводити з урахуванням величин їх кредиторсь�
кої, дебіторської заборгованостей і своєчасності виплати
заробітної плати.

Наступні за значущістю два критерії — кваліфікація пер�
соналу і пропоновані методи і форми організації роботи.

Найменшу значущість по�
винні мати такі критерії, як
досвід роботи на даному ринку
і наявність власної виробничої
бази. Інакше новостворюваним
підприємствам буде практично
неможливо досягти високого
рівня рейтингу, а малоефектив�
ним, створеним на основі ко�
лишніх житлово�ремонтно�екс�
плуатаційних підприємств і
організацій дасть необгрунто�
вані переваги [6].

Розрахунок рейтингу про�
водиться автоматично першого
числа кожного місяця. Не�
обхідні дані вибираються про�
грамою з інформації, що збері�
гається на сайті. Визначається
значення кожного критерію,
підсумовуються добутки зна�
чень на їх вагу, результат мно�
житься на 100. Діапазон значень
рейтингу (від 0 до 100) є відкри�
тим. Таким чином, керівники
будуть зацікавлені у своєчасній

передачі достовірних відомостей про роботу підприємств.
У свою чергу, інвестори отримають чітку і правильну інфор�
мацію про суб'єктів ринку, проекти і, отримавши гарантії
цільового витрачання засобів, активніше вкладатимуть їх у
цю галузь [7].

Таким чином, у результаті розробки і впровадження
інформаційна система дозволить:

— посилити контроль за фінансовими потоками в га�
лузі;

— підвищити зручність і швидкість розрахунків;
— забезпечити цільове використання обмежених фінан�

сових коштів;
— підвищити інвестиційну привабливість галузі;
— уніфікувати форму проведення конкурсних відборів

управляючих компаній, підрядчиків і постачальників;
— стимулювати розвиток повноцінного конкурентного

середовища;
— проводити незалежну експертизу обгрунтованості

підвищення тарифів;
— підвищити якість і швидкість ухвалення управлінсь�

ких рішень;
— забезпечити вчасність платежів за надані житлово�

комунальні послуги;
— реалізувати право громадян на отримання інформації

щодо структури тарифів і первинної документації;
— змінити негативне ставлення населення до перетво�

рень, що проводяться в галузі;
— удосконалити механізм впровадження ресурсозбер�

ігаючих технологій тощо.
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Рис. 1. Механізм функціонування інформаційної системи ЖКГ
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ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
Посилення державного регулювання шляхом активі�

зації фінансово�інвестиційних ринків, сфери фінансових
послуг і лібералізації фінансових ринків стає загальносві�
товою тенденцію. Уже з перших років існування наша дер�
жава спрямовувала свою політику на законодавче забезпе�
чення та регулювання інвестицій. Проте, окремі якісні зміни
в управлінні інвестиційних процесів не додали державній
політиці у цій сфері системності та наукової обгрунтова�
ності. Крім того, інтеграція України до глобального та євро�
пейського економічного простору, вплив наддержавних си�
стем багатостороннього регулювання, наслідки сучасних
фінансово�економічних криз можуть мати негативний соц�
іально�економічний вплив на ті регіони, які ще досі не ви�
робили власної стратегії конкурентоспроможності.

Державна інвестиційна політика не має комплексно�
го характеру, пільги здебільшого є тимчасовими і швид�
ко скасовуються або обмежуються. Загальне податкове
навантаження зростає, а порядок нарахування та сплати
податків залишається складним. Норми законодавства
часто по�різному тлумачаться окремими державними
структурами, особливо на місцях, що ще більше усклад�
нює діяльність іноземних інвесторів в недосконалому ук�
раїнському податковому полі.

Державне регулювання інвестиційного ринку в Ук�
раїні залишається непослідовним, суперечливим і таким,
що негативно впливає на стан економічної безпеки краї�
ни загалом. Тому є актуальним створення ефективної
системи державного регулювання інвестиційного проце�
су, зокрема з урахуванням його регіональних особливо�
стей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці державного регулювання інвестицій�

ної діяльності присвячені наукові праці таких українсь�
ких учених: П. Бєлєнького, О. Береславської, І. Бланка,
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І. Бураковського, О. Вовчак, А. Гальчинського, В. Геєця,
О. Іваницької, В. Корнєєва, М. Крупки, В. Козика, І. Ми�
хасюка, І. Лукінова, С. Панчишина, С. Реверчука, Н. Сту�
кало, М. Трохимченко та інших. Питання та шляхи по�
кращення інвестиційної діяльності, оптимізації інвести�
ційних процесів і виявлення їх впливу на структурні зру�
шення в економіці Львівщини досліджували, зокрема, О.
Вермінська [2], Б. Вишивана [3], Г. Горин [5], Н. Заярна
[11], Н. Криштоф [15], В. Марцин [17], І. Скоропад [23]
та інші. У їх наукових роботах розкриті сутність, особ�
ливості, методи та механізми здійснення іноземних інве�
стицій, розроблені засади державного регулювання інве�
стиційних потоків. І хоча більшість учених і практиків ус�
відомлюють економічне значення фінансової лібералі�
зації й демократизації ринків фінансових інвестицій, не�
досконале державне регулювання загрожує їх стабіль�
ності та економічній безпеці загалом. Тому для розвит�
ку фінансових ринків важливим є підвищення якості ре�
гулювання діяльності на ринку фінансово�інвестиційних
послуг, яке потребує створення ефективної системи дер�
жавного регулювання діяльності фінансових установ з
урахуванням значних змін в архітектурі інвестиційних
ринків [22, с. 243].

Водночас відсутні поглиблені наукові розробки щодо
активізації залучення західноєвропейських інвестицій в
економіку регіону на основі досвіду країн з перехідною
економікою Центральної і Східної Європи з метою підви�
щення обсягів інвестування та прискорення євроінтегра�
ційних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення методів і засобів держав�

ного регулювання та відстеження загальної динаміки
інвестиційних потоків у територіальному розрізі Львів�
ської області, а також їхнього впливу на розвиток еко�
номіки регіону.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна політика у сфері іноземних інвестицій
здійснюється Кабінетом Міністрів України разом із На�
ціональним банком і регулюється Верховною Радою Ук�
раїни [7—10]. На місцях її реалізують ради та державні
адміністрації відповідних рівнів. Для активізації інвес�
тицій державою проводилися заходи з пільгового опо�
даткування, утворення вільних економічних зон, надан�
ня державних гарантій, пільгових кредитів, забезпечен�
ня сприятливих умов страхування, прискорення аморти�
зації, розвитку інноваційної діяльності.

Процеси глобалізації й загальної інтернаціоналізації
фінансової діяльності, що відбуваються разом із фінан�
совою лібералізацією та демократизацією, призводять до
громіздкої структури ринків фінансових інвестицій і, як
наслідок, — до ускладнення процесів їх регулювання [27,
с. 89]. До того ж, внаслідок підвищення мобільності кап�
італу значно загострилася глобальна конкуренція щодо
залучення вигідних фінансових ресурсів, конкуренція
зросла й у межах держави, окремих регіонів.

Посилення державного контролю над ринком фінан�
сових інвестицій стало передбачуваною реакцією на
фінансову лібералізацію та зростання мобільності капі�
талу. За таких умов секторний підхід до регулювання
ринків інвестицій стає неефективним, і проблема узгод�
женості регуляторної діяльності органів державного ре�
гулювання може вирішуватися або через міжвідомчі ро�
бочі групи та консультативні органи, або через створен�
ня єдиного органу комплексного нагляду й регулювання
— мегарегулятора [22, с. 247].

На нашу думку, цікавим є досвід практичного об'єд�
нання національних ринків фінансових інвестицій дер�
жав�учасниць ЄС, коли регулювання ринку цінних па�
перів реалізується, відповідно до норм ЄС, як на фондо�
вому ринку. Вони сформульовані як директиви, які мак�
симально використовують досвід США у сфері розкрит�
тя інформації, запобігання маніпуляціям і інсайдерській
торгівлі на ринку, а також забезпечення чесної практи�
ки торгівлі.

Сьогодні, в умовах глобалізації та подолання нас�
лідків фінансово�економічної кризи, одним із першочер�
гових завдань у процесі розвитку фінансової системи
України та заохочення інвестицій має стати визначення
оптимального рівня оподаткування, ступеню державно�
го регулювання та лібералізації фінансових ринків, адап�
тація українського законодавства у фінансовій сфері до
міжнародних стандартів тощо [27, с. 88].

В Україні державне регулювання інвестицій здійс�
нюється відповідно до встановлених зобов'язань і вимог
щодо діяльності емітентів і професійних учасників рин�
ку фінансових інвестицій та його стандартів [22, с. 244].
Як зауважує автор, характерною ознакою регуляторної
структури українського ринку цінних паперів є активне
втручання держави і слабкий нагляд, а також непорозу�
міння в законодавчих основах функціонування ринку
фінансових інвестицій. Відсутність систематизованої
правової бази на ринку фінансових інвестицій, реальних
механізмів покарання порушників законодавства, нагля�
ду за фінансовим станом інвестиційних інститутів і за�
хисту прав інвесторів залишається гострою проблемою
українського законодавства.

Крім того, не виконуються у повному обсязі рішення
уряду у сфері стимулювання ПІІ. Це призводить до того,
що окремі стратегічні напрями оптимізації державного
регулювання іноземних вкладень залишають актуальни�
ми та не досягнутими й понині. Показовим, наприклад, є
той факт, що упродовж останніх 10—15 років у постано�
вах і рішеннях уряду щодо стимулювання інвестиційної
діяльності як першочергове завдання називаються судо�
ва реформа, заходи з поліпшення умов оподаткування,
захисту прав власності, розвитку фінансових ринків,
створення позитивного іміджу України на міжнародній
арені тощо [2].

Непривабливість для інвесторів українського інвес�
тиційного ринку пояснюється його низькою ефективні�
стю, основними причинами якої є політична неста�
більність, недостатній законодавчий захист інвесторів,
слабо розвинена інфраструктура фінансового ринку, ма�

ніпулювання цінами, використання інсайдерської інфор�
мації та непоодинокі випадки недобросовісного ставлен�
ня фінансових посередників до клієнтів [1]. Все це нега�
тивно впливає й на розвиток системи державного регу�
лювання інвестиційного ринку в Україні, яка повинна за�
безпечувати покращення інвестиційного середовища, за�
хист інтересів інвесторів, справедливе ціноутворення,
усунення системних ризиків, функціонування ринку
фінансових інвестицій як механізму економічного роз�
витку [22, с. 245].

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності формує
нормативно�правову базу, відповідає за регуляторну пол�
ітику в сфері інвестиційної діяльності та відіграє важли�
ву роль в організації процесу інвестування. Основними
факторами, що визначають темпи та результати процесу
проникнення інвестиційних ресурсів на загальнодержав�
ний рівень, є сучасні тенденції розвитку України та рівень
конкуренції на міжнародних ринках капіталу. Для по�
жвавлення інвестиційної активності та залучення нових
іноземних інвесторів наприкінці 90�х — початку 2000�х
рр. в Україні були створені 11 спеціальних економічних
зон (СЕЗ), одну спеціальну експериментальну зону та
визначені дев'ять територій пріоритетного розвитку, з
яких 2 СЕЗ — на Львівщині.

Крім створення СЕЗ, існує практика запровадження
в окремих регіонах України (на територіях пріоритетно�
го розвитку) спеціальних режимів інвестиційної діяль�
ності щодо реалізації інвестиційних проектів у тих видах
економічної діяльності, які визначені пріоритетними для
даної території. Спеціальний режим інвестиційної діяль�
ності передбачає встановлення податкових і митних пільг
для суб'єктів підприємницької діяльності, які уклали до�
говір з місцевими органами влади щодо реалізації інвес�
тиційного проекту у пріоритетній галузі.

Відповідним законодавством для цих зон була перед�
бачена низка пільг (режим митної зони, пільговий режим
оподаткування тощо), особливі умови валютного регу�
лювання, землекористування, спеціальні режими інвес�
тиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних про�
ектів тощо [18].

Встановлені пільги передбачають звільнення на виз�
начений період:

— від обкладення ввізним митом і податком на дода�
ну вартість устаткування та обладнання (крім підакциз�
них товарів) для реалізації інвестиційного проекту;

— від оподаткування прибутку новостворених
підприємств при внесенні інвестицій, розмір яких визна�
чено для кожної території окремо;

— від сплати обов'язкового збору до Державного
інноваційного фонду; встановлення особливого поряд�
ку обчислення валового доходу для підприємств СЕЗ з
метою його оподаткування.

Проте, пільги та преференції, надані для пожвавлен�
ня інвестиційної діяльності суб'єктам господарювання,
не завжди використовувалися ними в повному обсязі, не
було жорсткого контролю за цільовим використанням
виділених коштів уповноваженими банками та держав�
ними органами. Тому істотних позитивних зрушень у ре�
гуляторній політиці щодо іноземних інвестицій не було
досягнуто.

З метою активізації інвестиційного процесу Львів�
ською обласною радою були затверджені Стратегія роз�
витку Львівської області до 2015 року, моніторинг якої
здійснюється кожного півроку; низка стратегічних до�
кументів регіонального рівня: Програма інвестиційного
розвитку на 2011—2015 рр.; Програма розвитку туризму
та рекреації на 2011—2013 рр.; Програма забезпечення
реалізації проектів з пріоритетних напрямів соціально�
економічного та культурного розвитку Львівської об�
ласті "Олімпійська надія — 2022"; Програма з підвищен�
ня кваліфікації державних службовців і посадових осіб
органів місцевого самоврядування у 2011 році та інші [25;
26].

Регуляторна політика місцевих органів виконавчої
влади Львівщини постійно спрямовується на вдоскона�
лення правового регулювання, зокрема в частині пере�
гляду прийнятих актів і приведення їх у відповідність із
принципами державної регуляторної політики, публіч�
ного обговорення проектів регуляторних актів за учас�
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тю підприємницько�інвестиційних структур регіону. Так,
тільки протягом I півріччя 2012 року органами місцевого
самоврядування Львівської області були прийняті 22 но�
вих, переглянуті 33 та здійснене відстеження результа�
тивності 38 регуляторних актів [14].

На Львівщині реалізується 45 інвестиційних проектів
у галузі АПК, з них 16 за участю зарубіжних інвесторів.
Серед сільськогосподарських підприємств області найб�
ільший обсяг іноземних інвестицій зосереджено в ТзОВ
"ЛК Юкрейн Груп", ТзОВ "Галичина�Захід", ТзОВ "Агро
ЛВ Лімітед", ТзОВ "Агромарк Юкей".

Консультативну та фінансову допомогу малому
підприємництву надають 2 технопарки, 16 бізнес�центрів,
2 бізнес�інкубатори, 15 лізингових центрів, 142 небанкі�
вських фінансово�кредитних установи, 21 інвестиційний
фонд, 1 інноваційний фонд, 53 інформаційно�консульта�
тивні установи, 2 аудиторські фірми, 23 консультаційні
центри державних податкових інспекцій у містах і райо�
нах області. На сайті Львівської обласної державної ад�
міністрації (ЛОДА) (http://www.loda.gov.ua) в рубриці
"Львівщина інвестиційна" розміщена інформація щодо
переваг вигідного інвестування в область, перспективних
інвестиційних проектів, інвестицій до Євро�2012, право�
вого регулювання інвестиційної діяльності, анкета інве�
стора тощо.

Останнім часом у сфері державного управління роз�
витком регіону намітилися тенденції зростання уваги до
ринкових інституцій, міжрегіонального співробітництва,
децентралізації та розвитку інноваційно�інвестиційної
інфраструктури. Однак, для інвестиційного процесу в об�
ласті на посткризовому етапі розвитку характерними є
структурні, географічні та секторальні диспропорції, які
істотно погіршують динамічну конкурентоспроможність
регіону [19].

Проаналізуємо динаміку основних показників інвес�
тиційної діяльності у Львівській області, які наведені в

табл. 1, 2, виходячи зі статистич�
них даних на початок 2012 року.

Дані двох нижніх рядків таб�
лиці 1 дозволяють констатувати,
що кількість інвестиційних про�
ектів, які виконувалися в СЕЗ
Львівщини, скоротилася понад
півтора раза (зі 101 до 63). Відно�
шення ж обсягів інвестицій у СЕЗ
до обсягів ПІІ в регіон у цілому,
зростаючи за останні роки, було в
2011 р. меншим у 6 разів, ніж у 2006
р. Отже, однією з причин по�
гіршення інвестиційної діяльності
у Львівській області є, безперечно,
наслідки світової економічної
кризи, особливо відчутне знижен�
ня відбулося в 2009 р., після чого
вона повільно активізується.
Правда, за даними ЛОДА, уже в
2012 році Львівщина отримала ПІІ
на суму в 290 млн дол. США, що
вдвічі більше, ніж за попередній
рік, і досягла 1,5996 млрд дол.
США загального обсягу інвес�
тицій [28], або 620 дол. США на
особу [12; 16].

Розподіл обсягів капітальних
інвестицій на Львівщині за джере�
лами фінансування [24] наведений
у таблиці 2. Як видно з таблиці 2,
така структура інвестицій зберіга�
лася протягом досліджуваного пе�
ріоду, проте частка власних
коштів підприємств і організацій в
інвестиціях знизилася з 60,7 % до
45,1 %, тобто на 15,6 %. Дещо зрос�
ла участь в інвестиціях з боку дер�
жави, залишаючись низькою (10,6
%), банків і фінансових органі�
зацій (25,8 %). Однак, незначними
є залучення інвестиційних коштів
з боку місцевого бюджету чи іно�

земних інвесторів (біля 2,0 %). За індексом інвестицій в
основний капітал область знаходиться на рівні 1990 року.

У області, зокрема в м. Львові, були стратегічні бюд�
жетонаповнювальні підприємства, які внаслідок втрати
контролю над ними з боку держави, допущених помилок
при приватизації та реструктуризації, шкідливої діяль�
ності "інвесторів" стали (або стануть) банкрутами: заво�
ди "Електрон", "Кінескоп", "ЛОРТА", "Полярон",
"Мікроприлад", телеграфної апаратури, ЛАЗ, "Автона�
вантажувач", Дрогобицький крановий завод, Львівський
мехсклозавод, Стрийський склозавод і ін. Це сталося,
перш за все, через байдужість місцевих органів влади в
особі чиновників, їх безвідповідальності, нездатності
відстоювати інтереси свого регіону на урядовому та пар�
ламентському рівні.

Держава повинна виступати ефективним господарем
у країні, а не запобігливим "прохачем" перед інвестора�
ми. Вона має скеровувати свої інвестиції на стратегічно
важливі напрями господарювання, щоб не віддавати їх у
"чужі руки", стимулювати іноземні інвестиції в модерні�
зацію та технічне переоснащення техніко�технологічної
бази промислового виробництва.

Однак, проект з орієнтовною інвестиційною вар�
тістю 12,3 млн дол. США, що передбачає проведення
на умовах лізингу реконструкції колісно�роликового
цеху з будівництвом вагоноколісної майстерні в м.
Дрогобичі, призупинений: розпочате в 2007 р. будів�
ництво нульового циклу через світову економічну
кризу було законсервоване в 2008 р. на рівні готов�
ності 40 % [13].

Найактивнішими учасниками інвестиційного проце�
су в області є такі підприємства: ТзОВ "Леоні" (Німеччи�
на, виробництво кабельних мереж); УКСП ТзОВ "Гали�
чина" (Данія, вирощування свиней, корів тощо); ТзОВ
"ОДВ�Електрик" (Німеччина, виробництво електротех�
нічного устаткування).

Показники 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Капітальні інвестиції, млн грн. 6835,3 9872,4 12696,3 8382,2 9646,0* 12956,7* 

у тому числі в основний капітал 5875,5 8287,3 10799,3 6707,6 8060,8* 11415,6* 

 зокрема, м. Львів 3229,4 4348,8 4939,1 3266,4 4044,9* 6619,4* 

Індекси інвестицій в основний капітал до 
попереднього року, 
 до 1990 року 

110,7 
94,3 

123,2 
116,1 

101,0 
117,3 

55,3 
64,9 

119,0 
77,2 

125,3 
96,7 

Інвестиції в основний капітал у розрахунку 
на одну особу, грн. 

2300,1 3255,4 4255,1 2648,2 3187,6 4522,0 

Місце в Україні за обсягами інвестицій в 
основний капітал 

7 8 7 8 5 6 

Місце в Україні за обсягами інвестицій в 
основний капітал з розрахунку на одну 
особу 

12 11 10 13 9 7 

Частка в Україні інвестицій в основний 
капітал 

4,7 4,4 4,6 4,4 5,4 5,5 

Надійшло прямих іноземних інвестицій за 
рік, млн дол. США 

91,4 344,8 319,1 234,9 120,5 146,5 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 
кінець року, млн дол. США 

515,0 838,5 958,0 1198,6 1254,6 1358,2 

Прямі іноземні інвестиції з розрахунку на 
одну особу, дол. США 

202 303,6 351,5 439,3 504 538 

Місце в Україні за обсягами прямих 
іноземних інвестицій 

8 8 8 8 7 6 

Місце в Україні за обсягами прямих 
іноземних інвестицій з розрахунку на одну 
особу 

12 10 8 8 6 6 

Частка в Україні за обсягами прямих 
іноземних інвестицій 

2,4 2,8 2,7 3,0 2,9 2,7 

Кількість інвестиційних проектів у СЕЗ на 
кінець року, одиниць 

101 99 83 78 73 63 

Надійшло інвестицій у СЕЗ за рік, 
млн грн. / % до надходжень ПІІ** 

190,9 
41,3 

240,1 
13,8 

210,3 
10,2 

60,1 
3,2 

43,0 
4,5 

79,4 
6,8 

Джерело: [21; 24].
* — Без урахування суми ПДВ.
** — %, обчислений автором із урахуванням поточного курсу гривні до долара США.

Таблиця 1. Основні показники інвестиційної діяльності у Львівській області
за 2006—2011 роки
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Останнім часом на Львівщині
було забезпечене максимальне спри�
яння реалізації наступних інвестиц�
ійних проектів: будівництво шахти з
видобутку коксівного вугілля у м.
Любеля ("Сі�Сі�Ай Любеля") з обся�
гом інвестицій в 1,0 млрд дол. США;
будівництво німецькою фірмою
"Клінгспор" заводу абразивних мате�
ріалів у Сокальському районі; виве�
дення на проектну потужність заво�
ду сухих будівельних сумішей "Хен�
кель" у Миколаївському районі із за�
лученням 10 млн євро інвестицій та
створенням 120 робочих місць; ком�
плекс логістичних об'єктів у прикор�
донному Мостиському районі;
інфраструктурні об'єкти в рамках
підготовки до Євро�2012 [23, с. 258].

Однак, іноземні інвестори вказу�
ють на слабку промоцію області та її
потенціалу за межами України, а се�
ред головних перешкод інвестиційної
діяльності в області, окрім вже зга�
даних адміністративних процедур,
звертають увагу на недостатній роз�
виток інфраструктури [18].

Державна бюджетна установа "Львівський регіональ�
ний центр з інвестицій та розвитку" займається розроб�
ленням і виконанням комплексу заходів щодо активізації
інвестиційної діяльності, стимулювання розбудови регі�
ональної інвестиційної інфраструктури; вживає заходи
щодо впровадження сучасних інструментів залучення
інвестицій, адаптованих до умов регіону, надання допо�
моги області в практичному їх застосуванні; сприянням
у підготовці й реалізації інноваційних та інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна" та інше. Так, на�
приклад, у 2010 р. Центр реалізував 36 інвестиційних та
інноваційних проектів та пропозицій, 48 зустрічей з інве�
сторами; за сприяння центру були впроваджені 5 нових
технологій, 9 технологічних профілів, розміщених у сис�
темі трансферу технологій [2].

24—25 травня 2012 р. у співпраці між міською радою
та ЛОДА у Львові вперше пройшов Міжнародний форум
інвестицій та інновацій, на якому відбувся конкурс інно�
ваційних проектів в сфері ІТ. Традиційною дискусійною
платформою для лідерів і інвесторів Східної та Західної
Європи став Міжнародний економічний форум "Стра�
тегії. Інвестиції. Співробітництво", який щороку прохо�
дить у Львові. Під час ХІІ форуму (жовтень 2012 р.) були
підписані: угода з співпраці між ЛОДА та Генеральним
директоратом "Енергетика" Європейської Комісії про
роль Львівщини як територіального координатора "Уго�
ди Мерів", виконавча угода про співпрацю на виконання
меморандуму між Львівською областю та Державним
агентством з інвестицій і управління національними про�
ектами України, а також інші договори. Однак, на думку
З. Бермеса, голови Громадської ради при ЛОДА, інвес�
тиційна політика в області, незважаючи на форуми та
розмови навколо цієї теми, перебуває в "глухому куті"
[6].

У зв'язку з переходом до інноваційної моделі під�
приємництва на Львівщині стають перспективними його
нові форми: венчурне підприємництво, інжиніринг,
лізинг, технопарки, франчайзинг [4].

Як відомо, 4 вересня 2012 року вступив у дію Закон
України "Про індустріальні парки". Законом для них пе�
редбачене звільнення від оподаткування ввізним митом
устаткування, обладнання та комплектуючих до них, ма�
теріалів, які не виробляються в Україні. Сьогодні ЛОДА
завершує відбір відповідних земельних ділянок площею
від 15 до 700 га (Новий Роздол, Яворів, Черляни), на яких
планується організувати функціонування індустріальних
парків [12].

На мою думку, органам місцевої влади слід регулю�
вати й розвивати діяльність із залучення інвестицій в ре�
гіон у тісній співпраці з ученими та дослідниками вищої
школи й академічних установ області. Для підвищення
ефективності формування та реалізації регіональної

інвестиційної стратегії потрібно створити спеціальну
структуру — аналітично�інвестиційну групу, в яку мають
увійти фахівці з ЛОДА, податкової адміністрації та інших
державних установ, банків, страхових компаній, інвес�
тиційних компаній і фондів, кредитних спілок, підпри�
ємств, науково�дослідних інститутів і вищої школи. Ця
група має розробити заходи щодо реалізації інвестицій�
ної стратегії регіону й контролювати їх виконання:
інформувати потенційних інвесторів про нові можливості
та переваги інвестиційних проектів; надавати допомогу в
підвищенні інвестиційної привабливості об'єктів для інве�
сторів і ділових партнерів; розробляти нові механізми
інвестиційної діяльності [15].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Забезпечення інвестиційної привабливості області

розглядається як пріоритетний напрям діяльності місце�
вих органів виконавчої влади та органів місцевого само�
врядування. Загальними засадами формування держав�
ної інвестиційної політики на Львівщині мають стати по�
вне виконання розроблених програм і комплексів заходів
із залучення інвестицій, неухильне дотримання законо�
давства і забезпечення впевненості інвесторів у дієвості
державного регулювання інвестиційного процесу. Тре�
ба усунути такі негативні явища, як непрозорість, "про�
штовхування", "дахування" інвестиційних проектів, рей�
дерство, надмірна "опіка" державними контролюючими
органами (казначейство, податкова тощо). Інвестиційна
діяльність повинна стати прозорішою, інформативною та
менш проблемною.

Першочерговими завданнями державного регулю�
вання інвестиційного процесу в області вбачаються: вдос�
коналення інституційного забезпечення реального сек�
тора економіки, покращення інституційної інфраструк�
тури інноваційного розвитку, активізація діяльності кла�
стерних і інтеграційних форм господарювання, стимулю�
вання регіональної інтеграції, ширшого використання пе�
реваг міжрегіонального й транскордонного співробітниц�
тва, забезпечення шляхом широкого залучення інвес�
тицій збалансованого розвитку області та формування
раціональної просторово�секторальної структури регі�
ональної економіки.

Держава й надалі повинна здійснювати ефективне ре�
гулювання інвестиційної діяльності шляхом постійної ро�
боти з інвесторами, контролюючи умови виконання ними
програми інвестиційних проектів. Потрібно не тільки за�
охочувати інвесторів до їхньої участі в розвитку еконо�
міки регіону, але й строго вимагати виконання ними взя�
тих зобов'язань.

Львівщині слід розширити свою участь у реалізації
державної політики в сфері європейської інтеграції,
особливо в роботі сторін під егідою Ініціативи ЄС "Східне
партнерство", а також на рівні транскордонних і регіо�

Джерело: [24].

Таблиця 2. Капітальні інвестиції Львівщини за джерелами фінансування,
млн грн.

* без урахування суми ПДВ.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Усього 6835,3 9872,4 12696,3 8382,2 9646,0* 12956,7*

у тому числі за рахунок  
коштів державного бюджету / % 
до загального 

340,9 
5,0 

529,1 
5,4 

733,5 
5,8 

476,5 
5,7 

1367,3 
14,2 

1373,5 
10,6 

коштів місцевого бюджету / % до 
загального 

224,3 
3,3 

373,6 
3,8 

531,4 
4,2 

567,4 
6,8 

264,3 
2,7 

248,5 
1,9 

власних коштів підприємств / % 
до загального 

4146,6 
60,7 

5807,3 
58,8 

7380,0 
58,1 

5158,9 
61,5 

5286,4 
54,8 

5839,9 
45,1 

кредитів банків і ін. фін. орг. / % 
до загального 

1152,4 
16,8 

1703,6 
17,2 

1615,0 
12,7 

897,0 
10,7 

813,2 
8,4 

3342,6 
25,8 

коштів іноземних інвесторів / % 
до загального 

210,4 
3,1 

351,3 
3,6 

848,4 
6,7 

489,2 
5,8 

201,0 
2,1 

263,8 
2,0 

коштів населення на індивід. 
житлове будівництво / % до 
загального 

320,2 
4,7 

535,5 
5,4 

886,0 
7,0 

407,0 
4,9 

1147,5 
11,9 

1197,5 
9,2 

коштів населення на будівництво 
власних квартир / % до загального

274,5 
4,0

472,9 
4,8

525,4 
4,1 

172,1 
2,1 

225,9 
2,4

318,2 
2,5

інших джерел фінансування / % 
до загального 

166,0 
2,4 

99,1 
1,0 

176,6 
1,4 

214,1 
2,5 

340,4 
3,5 

372,7 
2,9 
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нальних проектів. В області необхідно своєчасно реалі�
зувати масштабні заходи з підготовки внутрішнього рин�
ку до роботи в умовах ЗВТ із ЄС, долучитися до урядо�
вих реформ, санітарних і фітосанітарних заходів, техні�
чного регулювання та стандартизації, держзакупівель,
державної допомоги [20].

Регіональними пріоритетами Львівської області ма�
ють стати збереження й розвиток складних наукоємних
виробництв, ІТ�технологій, зокрема, транспортного ма�
шинобудування та приладобудування, поглиблене пере�
роблення сільськогосподарської продукції, ефективне
використання природно�ресурсного, рекреаційного та
туристичного потенціалу, розвиток транспортної та при�
кордонної інфраструктури. Саме в ці пріоритетні напря�
ми слід стимулювати цільовий притік іноземних інвес�
тицій.

Сьогодні необхідна нова стратегія розвитку області
як прикордонного регіону, комплексний підхід до інтен�
сифікації роботи з потенційними інвесторами та усунен�
ня тих явищ, які негативно впливають на інвесторів, зок�
рема, протиріч між різними гілками та рівнями влади, за�
безпечення прозорості та послідовності її регуляторної
діяльності, молодими високопрофесійними кадрами.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Потребують глибокого вивчення питання надання

інвесторам гарантій від некомерційних ризиків, зумов�
лених погіршенням умов інвестування, прозорості
здійснення та регулювання інвестиційної діяльності, дія�
ми посадових осіб або прийняттям регуляторних актів.
Для узгодження інтересів потенційних інвесторів і зав�
дань стратегічного та економічного розвитку регіону вба�
чаються актуальними дослідження питань покращення
інвестиційної інфраструктури, створення інвесторам ши�
роких можливостей для реалізації інвестиційних про�
ектів, а також посилення їх відповідальності за ефек�
тивність виконання взятих зобов'язань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних стагнаційних умовах функціонування для

більшості вітчизняних підприємств нагальними є про�
блеми фінансування їхньої поточної та перспективної
діяльності внаслідок загострення кризи неплатежів,
адміністративно�економічне ускладнення отримання
кредитів від фінансово�кредитних установ, дефляційні
процеси в економіці на фоні зростання конкурентної
боротьби на усіх типах ринків. Вищезазначене зумов�
лює активізування попиту з боку підприємств на інвес�
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES

Розглянуто основні положення нормативноFправового регулювання діагностики інвестиційної приF

вабливості підприємства та охарактеризовано різноманіття поглядів науковців у цій сфері. СформульоF

вано висновки щодо відсутності уніфікованості у трактуванні, методичному, нормативноFкритеріальноF

му та інтерпретаційному забезпеченні діагностики інвестиційної привабливості підприємств. РозроблеF

но концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств, в межах яких конкретиF

зовано загальні та спеціальні принципи діагностики, уточнено перелік суб'єктів діагностики, сформоваF

но основні етапи процесу діагностики, які охоплюють цілі діагностики, чинники, що впливають на форF

мування інвестиційної привабливості підприємства, складові привабливості, інструментарій та інтерпF

ретаційне забезпечення діагностики. Обгрунтовано, що інструментарій діагностики інвестиційної приF

вабливості підприємства залежить від цілей суб'єктів діагностики, їхніх ресурсних можливостей та кваF

ліфікації. Систематизовано чинники, що впливають на здійснення діагностики інвестиційної приваблиF

вості підприємства.

The substantive provisions of the normativelyFlegal adjusting of investment attractiveness diagnostics of

enterprise are considered and the variety of scientist's looks is described in the field of it. Conclusions are set

forth in relation to absence of unification in interpretation, methodical, normativelyFcriterion and interpretation

providing of investment attractiveness diagnostics of enterprises. Conceptual principles of investment

attractiveness diagnostics of enterprises within the limits of that general and special principles of diagnostics

are specified are worked out, the list of subjects of diagnostics is specified, the basic stages of process of

diagnostics, that embrace the aims of diagnostics, factors, that influence on forming of investment attractiveness

of enterprise, constituents of attractiveness, tool and interpretation providing of diagnostics, are formed.

Reasonably, that the tool of diagnostics of investment attractiveness of enterprise depends on the aims of subjects

of diagnostics, their resource possibilities and qualification. Factors which influence on realization of diagnostics

of investment attractiveness of enterprise are systematized.

Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, діагностика, концептуальна база, процес діаг!
ностики, інструментарій діагностики.

Key words: investment attractiveness of enterprise, diagnostics, conceptual base, process of diagnostics, tool of
diagnostics.

тиційні ресурси, залучення яких сприятиме вирішенню
значного переліку виробничо�господарських, фінансо�
во�економічних, технологічних, соціальних проблем на
підприємствах. Слід констатувати, що макроекономіч�
на ситуація в Україні та її позиції у світі є доволі не�
сприятливими, що підтверджується відповідними рей�
тинговими оцінками, зокрема Україна посіла 137 пози�
цію зі 185 країн у рейтингу "Doing Business�2013" (Індекс
простоти ведення бізнесу), 144 позицію зі 176 країн у
Індексі сприяння корупції�2012 від "Transparency



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201390

International", 163 місце зі 179 країн у Індексі економіч�
ної свободи�2012 ("Wall Street Journal" and "Heritage
Foundation"), 73 позицію зі 144 країн у Індексі глобаль�
ної конкурентоспроможності (World Economic Forum,
2012 р.), 181 позицію зі 183 країн у рейтингу легкості
сплати податків (за дослідженнями Світового банку та
"Price Water House Coopers") тощо [1, с. 2]. Окрім цьо�
го, до 2,12 балів за п'ятибальною шкалою знизився
Індекс інвестиційної привабливості України на завер�
шення 2012 р., впавши за даними Європейської Бізнес
Асоціації, до найнижчого рівня за останні три роки
[1, с. 2]. Вказані тенденції демонструють зниження
інвестиційної привабливості України для іноземних
інвесторів, а це зумовлює нівелювання чинника краї�
ни у формуванні інвестиційної привабливості вітчиз�
няних підприємств та спонукає їх до активізації зу�
силь у сфері свідомого, цілеспрямованого та планом�
ірного формування інвестиційної привабливості. Сьо�
годні існує значний перелік підходів, методів, мето�
дик, показників та критеріїв діагностування інвести�
ційної привабливості підприємств, при цьому не сфор�
мовано певної уніфікованої концептуальної бази, яка
б дала змогу зовнішнім та внутрішнім інвесторам ре�
алізувати якісну та репрезентативну діагностику у цій
сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми діагностики інвестиційної привабли�

вості, зокрема методи та методики діагностики, інди�
каторно�критеріальне та інтерпретаційне забезпечен�
ня у цій сфері фрагментарно розглянуто у вітчизняній
нормативно�правовій базі, а також у літературних
джерелах. Так, базовою в Україні для діагностики інве�
стиційної привабливості підприємств є "Методика
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій", затверджена Наказом
Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій №22 від 23.02.1998 р. [2].
Незважаючи на те, що вказаний нормативно�правовий
документ є чинним, його застосування є практично
неможливим внаслідок відсутності оновлення та грун�
тування на недіючій системі фінансового обліку. Окрім
цього, методика передбачає орієнтування на понад 40
показників, які відображають лише фінансово�майно�
вий стан підприємства (показники платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, ділової та ринкової актив�
ності, майнового стану); фінансові показники грунту�
ються на інформаційній базі недіючої фінансової
звітності; передбачає врахування вагомостей вказаних
груп показників, що активізує чинник суб'єктивізму;
не містить інтерпретаційної шкали інтегрального по�
казника інвестиційної привабливості; існує складність
розрахунків через наявність значної кількості показ�
ників у групах; грунтується на використанні маловідо�
мої застарілої програмної продукції "INTEGRAL".
Таким чином, нормативно�правове забезпечення у
сфері діагностики інвестиційної привабливості харак�
теризується непридатністю до використання та неадек�
ватністю.

Різноманітні підходи до діагностики інвестиційної
привабливості підприємств розглядаються у працях на�
уковців. Так, В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко,
О.П. Коюда, Ю.М. Великий розглядають діагностику
інвестиційної привабливості на основі життєвого цик�
лу підприємства та його фінансового стану [3, с. 163],
І.П. Майданевич за точку відліку бере аналізування
внутрішніх та зовнішніх чинників формування інвести�
ційної привабливості [4, с. 242], О.Є. Кузьмін та О.Г.
Мельник пропонують полікритеріальний кількісно�
лінгвістичний підхід до діагностики [5, с. 246—256; 6],
Т.М. Мельник та А.М. Шаматріна характеризують ме�
тод фундаментальної діагностики (макро�, мезо� та
мікрорівневої), метод "due diligence", матричний метод
[7, с. 72—77], О.В. Нечипорук розглядає особливості

рейтингового діагностування у цій сфері [8, с. 275—284],
О.В. Носова ідентифікує інтегральний рівень інвести�
ційної привабливості підприємства на засадах агрегу�
вання показників фінансового стану [9, с. 120—126],
С.П. Пенцак пропонує метод комбінованої діагностики
фінансового стану та інвестиційних ризиків [10, с. 98—
100], В.Г. Федоренко розглядає метод гнучкої діагнос�
тики інвестиційної привабливості підприємства, що
залежить від цілей реального інвестування [11, с. 27],
С.В. Юхимчик та С.Д. Супрун розкривають зміст мат�
ричного підходу до діагностики у цій сфері [12, с. 3—
12] тощо.

Аналізування літературних джерел за проблемою
свідчить, що науковцями розглядається значний спектр
підходів та пропозицій до діагностики інвестиційної
привабливості підприємств, при цьому вони характери�
зуються значною полівекторністю, відсутністю уніфі�
кованості, необгрунтованістю нормативно�критеріаль�
ної бази, нерепрезентативністю.

ЦІЛІ СТАТТІ
Зважаючи на результати аналізування теорії та

практики, ціллю статті є розроблення концептуальної
бази діагностики інвестиційної привабливості підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконані дослідження дають змогу розглядати під

інвестиційною привабливістю підприємства (ІПП) його
комплексну багатоаспектну характеристику, яка фор�
мує підгрунтя для перемоги у конкурентній боротьбі
за інвестиційні ресурси [13]. Діагностика інвестицій�
ної привабливості підприємства передбачає оцінюван�
ня та ідентифікування істотних для інвестора та реп�
резентативних характеристик підприємства з метою
визначення доцільності та ефективності вкладання
інвестиційних коштів. Концептуальні засади діагнос�
тики інвестиційної привабливості підприємства охоп�
люють систему поглядів на теоретико�методологічну
базу та інструментарій у цій сфері, що формують для
зацікавленого інвестора певний алгоритм дій при
здійсненні діагностичних процедур у цій сфері. Кон�
цептуальна база діагностики повинна охоплювати
принципи діагностики, чинники, що впливають на цей
процес, суб'єктів та об'єктів діагностики, інструмен�
тарій тощо (рис. 1).

Ключову вихідну базу діагностики ІПП формують
принципи діагностики як базові положення, що регла�
ментують правила здійснення, властивості та призначен�
ня діагностики. Виконані дослідження дають змогу
класифікувати принципи діагностування інвестиційної
привабливості підприємств на загальні (притаманні
будь�якому процесу діагностики) та спеціальні (стосу�
ються виключно діагностування інвестиційної приваб�
ливості підприємств).

До загальних принципів діагностування класично
зараховують: принципи повноти (максимальне охоплен�
ня об'єкта діагностики), адекватності (відповідність
цілям діагностики потребам суб'єктів діагностики), еко�
номічної доцільності (перевищення позитивних ефектів
від здійснення діагностики від витрат на її здійснення),
завершеності (формулювання конкретних висновків за
результатами діагностики), динамічності (врахування
розвитку та зміни параметрів об'єкта діагностики),
об'єктивності (грунтування діагностики на реальних, до�
кументально підтверджених даних, обгрунтованому
інструментарію) тощо.

До спеціальних принципів діагностування інвести�
ційної привабливості промислових підприємств реко�
мендується відносити такі:

1) цілеспрямованість. Передбачає чітке формулю�
вання цілей діагностування інвестиційної привабливості
підприємства (з метою вкладання реальних, фінансових,
прямих чи портфельних інвестицій, забезпечення участі
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в управлінні, контролю над діяльністю
підприємства тощо);

2) об'єктність. Грунтується на окрес�
ленні складових інвестиційної привабли�
вості підприємства, що є об'єктом інвес�
тування. Зокрема, реальних інвесторів
зазвичай цікавлять матеріально�технічна
виробнича база, технології виробництва,
кадровий потенціал підприємства, уні�
кальність продукції, бренд та торговель�
на марка, імідж підприємства тощо [14].
Портфельні інвестори зосереджуються на
діагностиці фінансово�економічних ре�
зультатів, капіталізації вартості підприє�
мства, кредитній історії. Інвесторів�спе�
кулянтів переважно цікавлять земельно�
майнові комплекси;

3) часова актуальність. Важливим для
інвесторів є актуальність інформації про
інвестиційну привабливість підприємства
на момент прийняття рішення про вкладан�
ня у нього інвестиційних ресурсів. Адже
переважно фундаментальна діагностика
інвестиційної привабливості підприємства
триває доволі значний період і вже отримані інфор�
маційні результати характеризуються певним рівнем
"старіння";

4) обгрунтованість індикаторно�критеріального
забезпечення діагностики. На думку науковців [5; 6],
перелік діагностичних індикаторів не повинен пере�
вищувати 25, адже лише за таких умов результати оц�
інювання можна інтегрувати у єдину цілісну картину.
Таким чином, здійснювати діагностику інвестиційної
привабливості слід обираючи найбільш репрезента�
тивні індикатори, уникаючи подібні за змістом та зна�
ченням, взаємообернені та пов'язані між собою по�
казники. Варто також акцентувати увагу на критері�
альне забезпечення бізнес�індикаторів, адже критерії
оптимальності певних індикаторів можуть істотно
відрізнятись для підприємств різних видів економіч�
ної діяльності;

5) інформативність результатів. Діагностика інве�
стиційної привабливості формує підгрунтя для прий�
няття рішення інвестором щодо інвестування коштів
у діяльність підприємства, таким чином результати
діагностики повинні відображати той масив інфор�
мації, який є важливим та пріоритетним для інвесто�
ра;

6) використання якісного методичного забезпечен�
ня. Йдеться про вибір адекватних методів і методик діаг�
ностики інвестиційної привабливості, які найбільш
доцільні у відповідних умовах функціонування підприє�
мства та відображають інвестиційні цілі. Адже за вико�
ристання економіко�математичних та експертних ме�
тодів інвестор може отримати різні результати діагно�
стики, що, як правило, зумовлює застосування комбі�
нованого підходу;

7) гнучкість. Передбачає адаптацію методико�при�
кладного забезпечення діагностики до цілей інвесторів,
наявного інформаційного забезпечення, до змін у сере�
довищі функціонування;

8) оптимальність. Має на меті пошук найкращих
форм, методик, підходів до діагностики інвестиційної
привабливості у конкретних просторово�часових умо�
вах.

У ролі суб'єктів діагностики можуть виступати іно�
земні та національні інвестори, власники та менеджери
підприємств, фахівці інвестиційного спрямування, які
керуючись базовими принципами діагностики ІПП,
здійснюють самостійно чи із залученням фахівців про�
цедуру діагностування.

Процес діагностики ІПП охоплює перелік логічних
та послідовних етапів, які у взаємозв'язку відобража�
ють ключові елементи діагностики: цілі, чинники, скла�

дові, інструментарій, інтерпретаційне забезпечення.
Аналізування теорії та практики дало змогу запропо�
нувати здійснювати діагностику ІПП у такій послідов�
ності.

1. Встановлення цілей діагностики ІПП. На цьому
етапі суб'єкти діагностики конкретизують, яку саме
інформацію вони прагнуть отримати внаслідок реалі�
зації оцінювальних процедур, наскільки фундамен�
тальний чи експрес�характер повинна мати така діаг�
ностика, які ресурси супроводжуватимуть вказаний
процес.

2. Аналізування чинників, що сприяють форму�
ванню ІПП підприємства. Йдеться про оцінювання
макроекономічних чинників (країна функціонування,
нормативно�правове регулювання, вплив державних
органів влади, рівень корупції, стан економіки, стан
інвестування у країну), мезоекономічних чинників
(цикл розвитку галузі, рівень конкуренції, розвиток
інфраструктури, умови для інвестування у відповід�
ну галузь, інвестиційні ризики, потенціал ринку) та
мікроекономічних чинників (територіальні, соціальні,
товарні, технологічні, управлінські, ринкові). Для пе�
реважної більшості інвесторів ключовими є власне
мікроекономічні чинники, оскільки іноземні інвесто�
ри із успішних розвинутих країн здійснюють пошук
об'єктів капіталовкладень серед країн нижчого рівня
розвитку, які потенційно можуть бути високоприбут�
ковими. Територіальні чинники пов'язані із вигідні�
стю місця розташування підприємства, його наближе�
ністю до джерел сировини, матеріалів, кадрів, до
транспортної та обслуговуючої інфраструктури,
ринків збуту. Територіальні чинники відображають
розміщення підприємства у конкретному регіоні
відповідної країни. Соціальні чинники охоплюють:
кваліфікацію працівників підприємства, наявність на
підприємстві висококваліфікованих кадрів унікальних
та ексклюзивних професій, умови праці на під�
приємстві, соціальні програми для персоналу, соціаль�
ну інфраструктуру (наявність гуртожитків, оздоров�
чих, лікувальних та відпочинкових комплексів, їда�
лень тощо). Товарні чинники пов'язані із конкурен�
тоспроможністю продукції підприємства, її спожив�
чими, ціновими, маркетинговими перевагами у по�
рівнянні із конкурентами, ексклюзивністю, незамін�
ністю тощо. Технологічні чинники охоплюють ха�
рактеристики та рівень інноваційності технічного за�
безпечення виробничих процесів на підприємстві, ви�
користовуваних технологій, наявність власних іннова�
ційних розробок технологічного характеру, рівень ко�
мерціалізації інноваційних розробок, наявність влас�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципи діагностики ІПП 

Ч
ин

ни
ки

, щ
о 
вп
ли
ва
ю
ть

 н
а 

ді
аг
но
ст
ик

у 
ІП

П
 

Чинники, що впливають на 
формування ІПП 

Суб’єкти діагностики ІПП 

Цілі діагностики ІПП 

Процес 
діагностики 

ІПП 
Інструментарій діагностики ІПП 

Інтерпретаційне забезпечення 
результатів діагностики ІПП 

Складові діагностики ІПП 

Результат 
діагностики 

ІПП 

Рис. 1. Модель концептуальної бази діагностики ІПП



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201392

ної науково�дослідної бази, наявність патентів,
ліцензій, винаходів тощо. Управлінські чинники по�
в'язані із рівнем розвитку системи менеджменту
підприємства, кваліфікацією менеджерів насамперед
вищого рівня управління, використанням модулів
інтегрованих управлінських систем, сучасних управ�
лінських технологій. Ринкові чинники охоплюють
клієнтську базу підприємства, його імідж на ринку,
наявність бренду, відомої торгівельної марки, розви�
нені зв'язки із різноманітними суб'єктами ринку, на�
явність сформованої розгалуженої збутової мережі
та інші.

3. Ідентифікування складових діагностування ІПП.
Залежно від цілей суб'єктів діагностики та результатів
оцінювання чинників формування ІПП ідентифікують�
ся ключові складові оцінювання ІПП (фінансова, тех�
нологічна, ринкова, майнова, соціальна, управлінська
тощо).

4. Добір адекватного інструментарію діагностики
ІПП. Інструментарій діагностики ІПП охоплює ме�
тоди (способи та прийоми оцінювання ІПП), методи�
ки (алгоритми оцінювання ІПП з деталізованою ме�
тодичною базою), індикатори (показники, за якими
діагностується ІПП) та критерії оптимальності показ�
ників (порівняльна база для діагностичних індика�
торів).

5. Формування структурованого інформаційного
масиву про стан ІПП підприємства з використання об�
раного інструментарію.

6. Інтерпретація отриманих результатів щодо рівня
ІПП, формування висновків для потенційного інвесто�
ра щодо доцільності інвестування у конкретне підприє�
мство.

Варто зауважити, що на процес діагностування ІПП
впливає чимало чинників, до яких на підставі виконаних
досліджень зараховано такі:

— рівень компетентностей суб'єктів діагностики,
адже чим кваліфікованіші, професійніші та досвідченіші
суб'єкти оцінювання, тим складніший інструментарій
вони можуть використовувати, тим оперативніше та
ефективніше вони реалізовуватимуть діагностичні про�
цедури;

— технічне та програмне забезпечення, котре дає
змогу застосовувати складний розрахунковий, еконо�
міко�математичний інструментарій у сфері діагностики
ІПП;

— фінансове забезпечення діагностики ІПП: чим
більші фінансові можливості, тим фундаментальнішу та
комплекснішу діагностику здатні здійснити суб'єкти
оцінювання;

— інформаційні обмеження, оскільки інколи необ�
хідна для оцінювання ІПП інформація є комерційною
таємницею, яку неможливо акумулювати та проаналі�
зувати;

— стабільність середовища функціонування, адже
за стабільних умов процес та результати діагностики
ІПП мають більшу достовірність та тривалість поширен�
ня тощо.

Інвестиційна привабливість підприємства є бага�
тоаспектною та полівекторною характеристикою,
яка потребує адекватного діагностування відповід�
но до базових принципів та з використанням най�
більш репрезентативного методичного інструмента�
рію.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Дослідження теорії та практики інвестування дове�
ли необхідність у розробленні уніфікованої концепту�
альної бази діагностування ІПП, що дало змогу виок�
ремити її невід'ємні елементи (принципи, суб'єктів, про�
цес, результати, чинники), розкрити їхню взаємодію та
взаємозв'язки, охарактеризувати кожен із елементів.
Запропонована логічна послідовність діагностування

ІПП формує керівництво до дій для суб'єктів діагнос�
тики щодо логіки ідентифікаційно�оцінювальних про�
цедур.

Перспективами подальших досліджень за пробле�
мою є розроблення комплексного методу діагностуван�
ня ІПП.
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Однією з найістотніших особливостей ринкової
економіки є високий рівень зовнішніх й внутрішніх
невизначеностей, які в свою чергу вимагають удос�
коналення методики стратегічного бюджетного пла�
нування, гнучкості застосовуваного інструментарію,
використання підходів, орієнтованих на досягнення
цілей та завдань соціально�економічного розвитку
держави.

Підвищити ефективність системи стратегічного
бюджетного планування в умовах невизначеності й
різноманіття варіантів можливого розвитку подій
дозволяє сценарний підхід. Відмінною рисою дано�
го підходу є гнучкість й можливість застосовувати
різні методи на різних етапах сценарного досліджен�
ня, використання ряду формальних методів, що
сприяють підвищенню достовірності та обгрунтова�
ності одержуваних результатів, найбільш адекватно�
му й деталізованому баченню майбутнього, на
підставі чого згодом будуються всі інші компоненти
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бюджетної стратегії соціально�економічного роз�
витку держави.

Основним змістом сценарного планування є кон�
струювання різних й однаково правдоподібних варі�
антів розвитку майбутнього, що є добре структуро�
ваними й логічними. Побудована на підставі таких
сценаріїв бюджетна стратегія перестає бути жорст�
ким планом й здобуває необхідну гнучкість для того,
щоб забезпечити соціально�економічний розвиток
держави при різних варіантах розвитку майбутньо�
го.

Сценарному підходу до стратегічного плануван�
ня присвятили свої праці ряд зарубіжних вчених, се�
ред яких слід відзначити: Ф. Ван Ноттен, М. Годет,
О. Спароу, П. Шварц, П. Шумейкер, Д. Мерсьє,
К. Ван Хайден, М. Ліндгрен, Х. Бендхольм, Дж. Рин�
гланд, Г. Минцберг, Х. Кортни, Дж. Керкланд, П. Ви�
гери, та ін. [1—9; 11; 12; 15; 16]. Удосконалити та
адаптувати сценарне планування до умов вітчизня�
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ної економіки намагались такі російські та ук�
раїнські вчені, як: О. Шибалкін, Т. Лаєва, П. Коваль�
ов, А. Білоусов, І. Дятловська, І. Подоляк, В.Сараєв,
О. Агєєв, І. Загірська, О. Переверза, З. Шершньова
та ін. [10; 13; 14; 17—20].

За своєю суттю стратегічне бюджетне плануван�
ня — це динамічний процес, що вимагає постійного
вдосконалення методики та алгоритмів досліджень,
через що виникає необхідність наукового розроблен�
ня основних принципів організації сценарного пла�
нування та методичних підходів до його здійснення.
Однак залишається невирішеною значна кількість те�
оретичних та практичних питань щодо удосконален�
ня та адаптації стратегічного бюджетного плануван�
ня до умов вітчизняної економіки в рамках сценар�
ного підходу.

Метою статті є дослідження сутності сценарно�
го планування та проведення аналізу сучасних ме�
тодів бюджетного планування на основі сценарного
підходу. Запропонувати етапи та навести принципи
організації процесу стратегічного бюджетного пла�
нування на основі сценарного підходу з метою до�
сягнення параметрів соціально�економічного роз�
витку держави у довгостроковій перспективі.

Сценарний підхід як науковий метод почали зас�
тосовувати під час Другої світової війни при роз�
робці військових стратегій. Одним з активних при�
хильників сценарного підходу був генерал Алан
Брук. При підготовці до бою він детально опрацьо�
вував кілька сценаріїв сутички, що дозволяло йому
швидше реагувати на той або інший поворот у битві
[1].

У 1960�х рр. корпорації "General Electric" і "Royal
Dutch Shell" успішно застосували сценарний підхід в
корпоративному плануванні, а в 1970�х рр. сценар�
ний підхід отримав визнання у сфері вивчення май�
бутнього суспільства, економіки та навколишнього
середовища [2]. До кінця 1980�х рр. багато фахівців
прийшли до необхідності включення в розробку бюд�
жетної стратегії чинника невизначеності, мінливості
зовнішнього оточення. Сьогодні сценарний підхід є
одним з основних інструментів, призначених для
більш глибокого вивчення непередбачуваного зовн�
ішнього середовища [3; 4].

Не існує єдиного визначення сценарного плану�
вання, різні фахівці пропонують власні тлумачення.
Так, М. Портер вважає, що сценарне планування до�
помагає сформувати "внутрішньо несуперечливий
погляд на те, чим може обернутися майбутнє" [5]. П.
Шварц дає наступне визначення: "сценарне плану�
вання — це інструмент впорядкування наявних уяв�
лень про можливі умови діяльності в майбутньому, в
яких прийняте рішення виявиться правильним" [6].
П. Шумейкер розглядає сценарне планування як "ра�
ціональний метод подання ймовірних варіантів май�
бутнього, в яких можуть реалізуватися ухвалені
організацією рішення" [7]. Дж. Рінгланд вважає, що
сценарне планування — це "той елемент стратегіч�
ного планування, який заснований на способах й тех�
нологіях управління невизначеностями майбутньо�
го" [8]. М. Ліндгрен та Х. Бендхольм вважають сце�
нарне планування поєднанням сценарного аналізу і
стратегічного планування, спрямоване на система�
тичне вивчення альтернативних напрямів розвитку
зовнішнього оточення та наслідків [9].

Таким чином, сценарне планування передбачає
визначення наймовірніших сценаріїв соціально�еко�
номічного розвитку держави шляхом проведення
якісного та кількісного аналізу можливих й альтер�
нативних шляхів його розвитку. Суть даного підхо�
ду полягає в дослідженні основних рушійних сил у
зовнішньому середовищі, виявленні в них визначених
елементів та ключових невизначеностей. Після чого
вже формується ряд сценаріїв (внутрішньо несупе�

речливих уявлень про те, яким може виявитися май�
бутнє), в кожному з яких обов'язково присутні всі
визначені елементи, але приймають різний резуль�
тат ключові невизначеності [10].

Однією з особливостей сценарного планування є
те, що на відміну від інших існуючих підходів стра�
тегічного бюджетного планування, він найширше
включає елементи мистецтва й науки, дедукцію та
індукцію, структурування, узагальнення, раціо�
нальність та ірраціональність, у зв'язку з чим є
інструментом глибшого вивчення непередбачува�
ності зовнішнього середовища в порівнянні з інши�
ми підходами. Усі процедури даного підходу засно�
вані на поєднанні логіко�евристичного аналізу з фор�
мальними методами досліджень, у тому числі на ма�
тематичних моделях, що робить даний підхід досить
багатогранним й популярним серед підходів страте�
гічного бюджетного планування. При цьому сценар�
не планування зовсім не виключає застосування ме�
тодів та інструментів традиційного планування [11;
12].

Традиційне стратегічне бюджетне планування в
умовах невизначеностей, як правило, не приносить
належного успіху з огляду на те, що побудова бюд�
жетної стратегії в рамках традиційного планування
здійснюється на підставі найбільш вірогідного (про�
гнозного) розвитку подій зовнішнього середовища,
в той час як сценарне планування створює можли�
вості для глибокого проникнення в суть найбільш
значимих подій майбутнього. Потрібні особливі
підходи й методи, що виходить за рамки існуючої па�
радигми, які найбільш вдало використовуються в сце�
нарному плануванні.

Основною метою стратегічного бюджетного пла�
нування на основі сценарного підходу є досягнення
параметрів соціально�економічного розвитку держа�
ви при будь�якому варіанті розвитку подій в довгос�
троковому періоді. Грунтуючись на виявленні та вив�
ченні майбутніх умов, сценарне планування дозво�
ляє оцінити потенційні ризики з боку зовнішнього
оточення й підготуватися не до одного, а до багать�
ох можливих альтернативах майбутнього. За допо�
могою добре розроблених сценаріїв більшу частину
невизначеностей можна скоротити до декількох
найймовірніших альтернативних напрямів, які разом
будуть містити в собі найважливіші невизначеності.

Стратегічне бюджетне планування на основі сце�
нарного підходу включає низку сучасних методів для
збору інформації та презентації варіантів майбутнь�
ого, які за базовими характеристиками поділяють на
сім груп: медійні (засновані на засобах масової
інформації), інтерв'ю, екстраполяційні (засновані на
часових обмеженнях), генеративні, орієнтовані на
"акторів", орієнтовані на наслідки, системні [9; 13].

До групи методів, заснованих на засобах масо�
вої інформації; відносять: контент�аналіз, медіа�ска�
нування, стеження за тенденціями, спостереження
за засобами масової інформації, аналіз ключових
слів (рис. 1). Дані методи націлені на постійний мон�
іторинг, пошук нових ідей у процесі сценарного пла�
нування та виявлення основних чинників, що впли�
вають на національні інтереси держави у засобах ма�
сової інформації.

Методи, засновані на інтерв'ю, дозволяють отри�
мувати інформацію о майбутніх сценаріях розвитку
держави, які враховуються перед ухваленням стра�
тегічних рішень безпосередньо від фахівців, екс�
пертів та громадськості. Серед основних методів слід
відзначити: метод Дельфі, опитування громадської
думки, метод гуру, експертні групи, виконавчі комі�
тети, творчі футурологічні групи, бесіди про май�
бутнє та партисипативне вивчення майбутнього.

Екстраполяційні методи засновані на часових об�
меженнях та побудові графіків сценаріїв включають
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екстраполяцію трендів, аналіз часових рядів, бага�
товимірний аналіз, метод аналогій або синектики та
аналіз S�подібної кривої.

Генеративні та інтуїтивні методи виступають за�
собом візуалізації альтернативних сценаріїв, вико�
ристовуються при створенні образу або цілеспрямо�
ваного формування образу та включають наступні
методи: метод "мозкового штурму", інтуїтивна по�
будова графіка, історія майбутнього.

Методи, орієнтовані на "акторів", допомагають
побачити різні шляхи в майбутнє, що виглядає менш
зумовленим, ніж при аналізі лише трендів у макро�
середовищі, що є надійною основою для сценарного
планування.

Методи, орієнтовані на наслідки, включають: од�
нофакторний аналіз (SIM), управління проблемами,
дерево наслідків, генерування подій майбутнього,
ефект імовірності. Це своєрідне поєднання спосте�
реження за трендами й аналізу "акторів", задля
фіксації й вирішення завдань, пов'язаних з громадсь�
кою думкою, соціальними тенденціями, новими тех�
нологіями тощо, які здатні впливати на соціально�
економічний розвиток держави.

Системні методи дають нам можливість зрозумі�
ти, як різні тенденції або дії впливають одна на одну,
тобто проаналізувати взаємозв'язки змінних у сис�
темі. Вони включають наступні методи: аналіз склад�
ності й невизначеності, морфологічний аналіз, мат�
риці перехресного впливу (крос�факторний аналіз),
чотирипільний аналіз, аналіз систем, карти причин й
діаграми циклічної причинності, моделювання сис�
тем й динамічне моделювання.

Разом з цим, існують різні підходи до здійснення
процесу сценарного планування. Так, наприклад, М.
Ліндгрен та Х. Бендхольм пропонують п'ять дуже ук�
рупнених процесів, які мають назву TAIDA: відсте�
ження, аналіз, формування бачення, прийняття
рішень, дія [8].

Натомість, П. Шварц в своїй роботі описав про�
цес сценарного планування з більш прикладної точ�
ки зору запропонувавши вісім етапів, а саме: розум�
іння майбутнього рішення; дослідження й збирання
інформації; визначення рушійних сил майбутнього
сценарію; виявлення причин проблем щодо яких
формується сценарій та їх взаємозв'язок; виявлен�
ня критичних невизначеностей; створення сценаріїв;
аналіз наслідків рішень, які будуть прийняті відпо�
відно до сценаріїв; вибір провідних індикаторів та

вказівників [6].
Механізм сценарного планування в загальному

вигляді, на думку З. Шершньової, включає наступні
основні етапи [14].

1. Створення уявлення про всю систему, включа�
ючи її цілі, оточення, ресурси, що використовують�
ся, рішення, що приймались та приймаються, та всі
найважливіші елементи системи, для якої складаєть�
ся сценарій, у їхньому взаємозв'язку та взаємоза�
лежності. Таке уявлення дає змогу ідентифікувати
систему та її найважливіші підсистеми в масштабах
часу, простору (зокрема, географічного розташуван�
ня), інтересів угруповань, які стосуються функціо�
нування системи (особливо — акціонерів і менед�
жерів, якщо йдеться про акціонерне товариство).
Важливо визначити закони, закономірності, прави�
ла та обмеження функціонування системи, що є об�
'єктом досліджень.

2. Точне визначення "відправної точки", з якої
сценарій починає розроблятися. Цей етап передба�
чає оцінювання та вибір початкового рубежу для
системи, для якої сценарій буде складатися.

3. Розвиток системи базових посилань і критеріїв.
Базові посилання та критерії включаються до сце�
наріїв (наприклад, оцінки соціальних, політичних,
юридичних, економічних та технологічних процесів
і факторів, що їх формують).

4. Визначення цілей розробки кожного сценарію
і можливостей його використання конкретними за�
мовниками в певних умовах.

5. Вибір типу сценарію, включаючи "відправні
точки" та методологію розробки.

6. Збирання представницьких вибірок необхідної
інформації для визначення стратегічних проблем, що
визначаються.

7. Точне визначення механізмів, через які систе�
ма може змінюватись. Це може охоплювати причин�
но�наслідкові зв'язки подій та рішень, які прийма�
ються в тій чи іншій системі для проведення стратег�
ічних змін. Головним підходом для підприємства
може бути механізм балансування вимог зовнішньо�
го середовища та можливостей підприємства, пошук
шляхів і напрямів балансування, визначення фак�
торів, які впливають на зміни в системі, та механізмів
їхнього впливу під час обрання того чи іншого шля�
ху змін, можливі реакції системи на порушення ба�
лансу і дії щодо запобігання такій ситуації.

8. Розробка сценарію чи сценаріїв, зокрема й аль�
тернативних.

Таким чином, враховуючи існуючі точки зору, а
також особливості вітчизняної системи стратегічно�
го бюджетного планування соціально�економічного
розвитку держави, ми розробили авторську схему
процесу стратегічного бюджетного планування на
основі сценарного підходу (рис. 2).

Процес стратегічного бюджетного планування на
основі сценарного підходу ми поділили на чотири ук�
рупнених етапи:

— підготовчий етап;
— етап розробки сценаріїв;
— етап впровадження бюджетної стратегії;
— етап моніторингу та оцінки реалізації бюджет�

ної стратегії соціально�економічного розвитку дер�
жави.

На підготовчому етапі визначається місія стра�
тегічного бюджетного планування, формулюються
основні завдання, цілі та пріоритети соціально�еко�
номічного розвитку держави, здійснюється аналіз
методологічної бази, визначається часовий інтервал
планування та формуються робочі групи по розробці
сценаріїв соціально�економічного розвитку держа�
ви.

Основними принципами організації процесу на
підготовчому етапі є:

Рис. 1. Методи стратегічного бюджетного планування
на основі сценарного підходу
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— визначення місії, завдань та цілей стратегіч�
ного бюджетного планування відповідно до пріори�
тетів соціально�економічного розвитку держави;

— відповідність методологічної бази сценарного
планування до системи стратегічного бюджетного
планування;

— оптимальні часові рамки планування;
— склад та компетенції робочої групи повинні

відповідати цілям та завданням процесу стратегічно�
го бюджетного планування на основі сценарного
підходу.

При визначенні часового інтервалу необхідно дот�
римуватися основного правила: часовий інтервал по�
винен бути досить коротким, щоб сценарії були прав�
доподібними й досить тривалими, щоб була можливість
подання важливих змін, здатних зробити помітний
вплив на майбутній соціально�економічний розвиток
держави. Оптимальні часові рамки сценарного бюд�
жетного планування складають 5—10 років [15].

Наступним етапом після завершення підготовчо�
го етапу щодо створення необхідних умов для
здійснення стратегічного бюджетного планування та
формування робочої групи по розробці сценаріїв є
етап розробки сценаріїв соціально�економічного
розвитку держави.

На даному етапі визначається часовий інтервал
стратегічного бюджетного планування, здійснюєть�
ся оцінка зовнішніх умов розвитку світової еконо�
міки та глобальних тенденцій макроекономічного

розвитку держави; здійснюється аналіз ризиків й по�
тенційних можливостей довгострокового розвитку
найважливіших галузей економіки та соціальної сфе�
ри; визначаються ключові фактори із одночасним їх
ранжируванням за ступенем важливості та ступенем
невизначеності; здійснюється розробка сценаріїв та
визначаються ключові фактори для кожного сцена�
рію; розробляється система індикаторів настання
відповідного сценарію.

На етапі розробки сценаріїв можна виділити на�
ступні принципи організації даного процесу:

— виділення в ключові рушійні сили тільки ті фак�
тори, які характеризуються слабкою кореляцією між
собою і є визначальними для соціально�економічно�
го розвитку держави в довгостроковій перспективі;

— ранжирування ключових невизначеностей за
ступенем їх важливості та невизначеності;

— обмежена кількість сценаріїв;
— логічна вивіреність й несуперечність кожного

сценарію.
Визначення ключових невизначеностей (фак�

торів), здатне зробити значний прямий або непрямий
вплив на майбутній соціально�економічний розвиток
держави. У як ключові фактори виступають будь�які
"рушійні сили" (наприклад, політичні зміни, демог�
рафічні зміни, результати економічних реформ,
створення нових технологій та ін.), які впливають на
розвиток окремих галузей економіки та соціальної
сфери в майбутньому. Разом з тим, при визначенні

Рис. 2. Етапи та принципи організації процесу стратегічного бюджетного планування на основі сценарного підходу
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ключових "рушійних сил" не можна захоплюватися
надмірним аналізом й прогнозуванням зовнішніх
макроекономічних факторів, які часто не можуть
бути точно спрогнозовані навіть спеціалізованими
експертними структурами.

Для виявлення найістотніших факторів доцільно
проведення ранжирування спочатку отриманої сукуп�
ності ключових невизначеностей за ступенем їх важ�
ливості та невизначеності. Результатом такого ран�
жирування має стати відбір декількох факторів, які
будуть найважливішими, і декількох найневизначені�
ших факторів. На основі комбінацій обраних факторів
невизначеності в рамках стратегічного бюджетного
планування відбувається побудова різних сценаріїв
розвитку майбутнього. Всі альтернативні сценарії по�
винні поєднувати у собі весь набір визначених еле�
ментів — тенденцій й різних результатів ключових не�
визначеностей. Саме цим поєднанням обумовлюєть�
ся одна з основних переваг сценарного планування,
що полягає в тому, що сценарії — це не ряд ізольова�
них тенденцій, а ряд багатовимірних моделей, які зна�
ходяться у взаємозв'язку з економічною та політич�
ною ситуацією в країні, глобальними тенденціями
макроекономічного розвитку держави, техніко�тех�
нологічним рівнем галузі, соціальним середовищем
тощо [16; 17].

Зарубіжні фахівці сценарного планування вважа�
ють оптимальним чотири сценарії. Так, Пітер Шварц
стверджував, що "сценарії у кількості більше чоти�
рьох починають розпливатися й втрачати свої важ�
ливі для прийняття рішення відмінності".

Етап впровадження бюджетної стратегії передба�
чає визначення комплексу стратегічних цілей та завдань
для кожного сценарію, розробку системи стратегічних
бюджетних планів соціально�економічного розвитку під
кожен сценарій та перевірку актуальності й стійкості
бюджетної стратегії для кожного сценарію.

До основних принципів організації процесу стра�
тегічного бюджетного планування на етапі впровад�
ження бюджетної стратегії слід віднести:

— кожному сценарію приділяється достатньо
уваги;

— система стратегічних планів повинна бути
гнучкою та ефективною відповідно до кожного сце�
нарію соціально�економічного розвитку держави.

На завершальному етапі здійснюється розробка
системи моніторингу розвитку сценаріїв, оцінка
ефективності реалізації бюджетної стратегії соц�
іально�економічного розвитку держави.

Принципами процесу моніторингу та оцінки ре�
алізації бюджетної стратегії є:

— моніторинг настання кожного сценарію;
— зворотний зв'язок.
Усі етапи процесу стратегічного бюджетного

планування на основі сценарного підходу дуже важ�
ливі та мають свою цінність. Так, підготовчий етап
впливає на якість усього дослідження, оскільки ство�
рює базу для формування сценаріїв соціально�еко�
номічного розвитку держави та бюджетної стратегії.
Етапи розробки сценаріїв та впровадження бюджет�
ної стратегії є дуже вирішальним, оскільки саме від
них залежить досягнення параметрів соціально�еко�
номічного розвитку держави при будь�якому варі�
анті розвитку подій в довгостроковому періоді. За�
вершальний етап має свою цінність у тому, що надає
великий економічний ефект за рахунок більш ефек�
тивного використання можливостей та протистоян�
ня загрозам, що відкриваються в процесі моніторин�
гу та оцінки реалізації бюджетної стратегії соціаль�
но�економічного розвитку держави.

Таким чином, дослідження сутності сценарного
планування та проведений аналіз сучасних методів
бюджетного планування на основі сценарного підхо�
ду дозволять підвищити надійність розроблених сце�

наріїв соціально�економічного розвитку держави.
Запропоновані етапи та наведені принципи органі�
зації процесу стратегічного бюджетного плануван�
ня на основі сценарного підходу підвищать резуль�
тативність впровадження й ефективність реалізації
бюджетної стратегії та сприятимуть сталому соці�
ально�економічного розвитку держави у довгостро�
ковій перспективі.
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ВСТУП
У сільському господарстві ціновий ризик є одним з

найбільш серйозних ризиків для прогнозованої рента�
бельності сільськогосподарських підприємств. Для уп�
равління даним ризиком фермери США, ЕС та інших
країн світу користуються ф'ючерсним ринком, який
надає ефективні інструменти фіксації цін на майбутній
урожай. Тим не менш, ф'ючерсний ринок надає лише
фінансові інструменти, у той час як реальні продажі
виробленої продукції відбувають на локальних фізич�
них ринках. Саме тому постає проблема дослідження
базису та факторів впливу на нього, яка розглядається
в даній статті.

Базис — це різниця між спотовою та ф'ючерсною
ціною, від якої залежить доцільність здійснення опе�
рацій з хеджування та виходу на ф'ючерсний ринок.

Методи дослідження базису та знання щодо опти�
мізації використання його конкретних значень для
прийняття управлінських рішень щодо зберігання та
продажу сільськогосподарської продукції є предметом
дослідження даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілю статті є розкриття механізмів формування ба�

зису, факторів впливу на нього та пояснення поведінки
суб'єктів господарювання щодо зберігання продукції
сільського господарства відповідно до значення бази�
су.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Фундаментальним для розуміння ф'ючерсного рин�

ку є розуміння базису та теоретичного відношення цін.
Термін базис описує відношення між цінами. Базис —
це різниця між котируванням ф'ючерсної ціни на пев�
ний місяць поставки та фізичною ціною на місцевому
ринку. Базис може мати три виміри: час, простір та
якість. Для багатьох ф'ючерсних контрактів базис слідує
прогнозованій моделі, і трейдерам необхідно звертати
уваги на відхилення значень від моделі. Але значення
базису можуть бути різними залежно від контракту.

З позиції відношення цін, більшість ф'ючерсних кон�
трактів поділяються на дві великі групи: довгостроко�
вого зберігання та недовгострокового зберігання, за�
лежно від поставки контракту. Через те, що більшість
сільськогосподарських культур належить до товарів
довгострокового зберігання, в цьому розділі ми розг�
лянемо саме базис для цієї групи товарів.

Отже, до товарів довгострокового зберігання нале�
жить, перш за все, зерно, товар, яким торгують впро�
довж багатьох століть. Крім того, до товарів довгост�
рокового зберігання належать метали, нафтопродукти,
заморожені каркаси свиней, тощо.

Фізичний та ф'ючерсний ринки товарів довгостро�
кового зберігання разом створюють ринок утримання.
Тобто це означає, що на цих двох ринках існують вит�
рати на утримання фізичного товару, але таких витрат
не існує при утриманні ф'ючерсного контракту. Ці вит�
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рати включають в себе зберігання фізичного
товару до настання місяця поставки. Це і є ча�
совим виміром базису. Ціни на більшості місце�
вих аграрних ринків також відображують про�
сторовий вимір, тобто вартість транспортуван�
ня товару до певної точки поставки. Таким чи�
ном, базис, або різниця між ф'ючерсною та
фізичною ціною, для більшості товарів відоб�
ражує вартість утримання та транспортування.
Крім того, для багатьох сільськогосподарських
товарів різниця в якості товару між фізичним
товаром та характеристиками ф'ючерсного
контракту також може відображуватися в
розмірі базису. Даний трьохвимірний підхід до
визначення величини базису є обгрунтованим
лише за умови географічної близькості ф'ючер�
сного ринку та відсутності торгівельних
бар'єрів на шляху переміщення товарів. Фак�
тично, це означає, що даний підхід найточніше
буде відображувати ситуацію для тих країн, де
присутні ф'ючерсні ринки. Як наслідок, при
розрахунку базису між спотовим ринком в Ук�
раїні та закордонними ф'ючерсними майданчи�
ками даний підхід може бути використаний лише част�
ково.

У даній статті ми сконцентруємо увагу на часово�
му вимірі або на витратах утримання. Цими витрата�
ми є ціна за зберігання утримуваного товару, яка ба�
зується на попиту та пропозиції послуг зі зберігання.
У даному випадку ми звертаємось до традиційної
теорії зберігання, розробленої Холброком Воркінгом
[1, с. 1254], а згодом змодельованої Майклом Брен�
наном [2, с. 50—72]. Це є лише частково урівноважу�
ючею концепцією, яка в той же час ігнорує ринкову
та індивідуальну оптимізацію та рівновагу серед цін
на активи.

У конкурентній галузі господарства, в невизначених
обставинах, трейдінгове підприємство максимізує дохо�
ди від зберігання закладаючи товар до сховища або збе�
рігаючи вже присутні запаси за умови, що маржиналь�
на вартість його утримання буде дорівнювати очікуваній
ціновій зміні товару за період зберігання. Чиста маржи�
нальна вартість утримання для підтримки певного рівня
запасів дорівнює маржинальним витратам на фізичне
зберігання плюс можлива маржинальна премія за ри�
зик мінус маржинальна доходність від запасів. Чиста
маржинальна вартість зберігання може бути як пози�
тивною, так і негативною.

Витрати на зберігання фізичного товару відно�
сяться до прямих витрат, таких як плата за викорис�
тання сховища, витрати, пов'язані з завантаженням
та розвантаженням, процентна ставка та страховка.
Ці витрати зростають пропорційно зростанню рівня
запасів підприємства. Зазвичай маржинальні витрати
доволі сталі, тобто вартість зберігання одиниці това�
ру суттєво не змінюється зі зростанням його кількості
до тих пір, доки сховище не заповнено. Після напов�
нення сховища, маржинальні витрати починають зро�
стати.

Більшість власників сховищ пов'язані із виробниц�
твом, переробкою чи торгівлею сільськогосподарсь�
кої продукції, і, таким чином, ця діяльність є для них
додатковою до основного бізнесу. Це означає, що
вони заробляють достатній прибуток від утримання
запасів через невпевненості в надходженні сировини
і невпевненості відносно попиту на продукт з боку
споживачів. Якщо фіксовані витрати високі, втрати від
зупинки у виробництві для такого підприємства, як
млин чи олійно�екстракційний завод можуть бути
значними. Для трейдерів вигідність утримання запасів
полягає у можливості їх своєчасної реалізації вигід�
ним клієнтам або перепродажу за більш високою
ціною. Тобто наявність значних запасів на підприєм�
ствах пояснюється тими вигодами, які може отрима�

ти підприємство від їх утримання у порівнянні із вит�
ратами на зберігання.

Чим меншим є рівень запасів, тим вигідніше утриму�
вати додаткові одиниці. Загальна вигідність нарощуван�
ня запасів залишається до моменту, коли маржинальна
вигідність дорівнює нулю при високому рівні запасів. Як
наслідок, маржинальна вигідність є позитивною і має
великі значення при низькому рівні запасів і малі, нуль�
ові або негативні значення зі значним зростанням рівня
запасів.

Однак утримання запасів також містить в собі ри�
зики, особливо ризики фінансових втрат. Підприємству
загрожує ризик раптового падіння цін, і чим більший
рівень запасів підприємства, тим більших втрат воно
може зазнати. Це може дуже сильно зашкодити платос�
проможності, кредитному та рейтинговому становищу
підприємства. З цього ми можемо зробити висновок, що
премія за ризик, якщо вона існує, буде зростаючою фун�
кцією запасів, фактора запобігання ризику трейдинго�
вою компанією та цінової волатильності. Тобто маржи�
нальна премія за ризик є або сталою, або зростаючою
функцією від рівня утримуваних запасів. Зазвичай пре�
мія за ризик є мало важливим або взагалі відсутнім ком�
понентом базису.

Припустимо, що X
t
 означає рівень утримуваних за�

пасів на кінець періоду, m
t
(X

t
) — це загальна вартість

зберігання, о
t
(X

t
) — це загальні витрати на фізичне збе�

рігання, r
t
(X

t
) — це загальна премія за ризик, а с

t
(X

t
) —

це загальна вигідність від утримання. Тоді фунція за�
гальних витрат може бути виражена, як:

m
t
(X

t
) = о

t
(X

t
) + r

t
(X

t
) — с

t
(X

t
).

Функція чистих маржинальних витрат на зберіган�
ня має подібний алгебраїчний формат та знаки як фун�
кція загальних витрат, тобто функція чистих маржи�
нальних витрат може бути позитивною або негативною.

Функція чистих маржинальних витрат може бути
виражена як:

m
t
'(X

t
) = о

t
'(X

t
) + r

t
'(X

t
) — с

t
'(X

t
),

спираючись на те, що перший та другий дериватив
кожного із компонентів зберігання є:

о
t
'>0, о

t
''≥0, r

t
'>0, r

t
''≥0, с

t
'≥0, с

t
''≥0.

Тобто, о
t 
та r

t 
є зростаючими функціями X

t
, таким

чином при маржинальному рівні вони або незмінні, або
зростаючі функції X

t
. с

t
 є такою зростаючою функцією

X
t
, однак с

t 
прямує до нуля.

Таким чином, коли запаси адекватні, маржиналь�
ний рівень вигідності утримання є низьким, а чисті
маржинальні витрати на зберігання є позитивними.
Тим не менш, коли запаси на низькому рівні, маржи�
нальний рівень вигідності утримання може бути дуже
значним та переважувати інші два компоненти витрат,

Рис. 1. Функція пропозиції послуг зі зберігання
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що маржинальні витрати на зберігання будуть нега�
тивними.

Рисунок 1 демонструє типову криву пропозиції по�
слуг зі зберігання (позначена SS), де F

t,T
 — це ф'ючерс�

на ціна в час t з поставкою товару в час Т, а S
t
 — це спо�

това ціна в час t. Ця функція є аналогічною до звичай�
ної функції пропозиції, яка походить від взаємозв'язку
маржинальних витрат. Однак, ми спостерігаємо високу
цінову нееластичність, коли запаси приближаються до
ліміту місткості складу, та негативні ціни при дуже низь�
кому рівні запасів, коли рівень вигідності утримання
перевищує компоненти витрат. Горизонтальна вісь
відображає рівень запасів, а вертикальна ось відобра�
жує маржинальні витрати на зберігання, або базис, який
визначається як ф'ючерсна ціна (F

t,T
) мінус спотова ціна

(S
t
).

Попит на послуги зі зберігання походить від по�
питу на споживання товару. Адже виробництво, як
правило, є сезонним, а споживачі прагнуть мати ста�
більний потік постачання товару, це породжує по�
пит на зберігання. Споживання за період часу завж�
ди дорівнює виробництву за період часу плюс почат�
кові запаси на період часу та мінус кінцеві запаси на
період часу. Якщо поточні та послідуючі рівні вироб�
ництва та запасів відомі впродовж цього періоду, то
підвищення цін у період t призводить до зниження
споживання в період t + 1. Це, в свою чергу, призво�
дить до більшої кількості товару, що переноситься з
періоду t на період t + 1, знижуючи ціни в періоді t +
1. І навпаки, низькі запаси на кінець періоду t при�
зводять до зниження споживання та підвищення цін
у період t + 1. Така ситуація відображається в кривій
попиту з негативним відношенням цінової різниці в
двох періодах та рівнем зберігання (DD на рисунку
1). Крива попиту змінюється від періоду к періоду,
перетинаючи більш стабільну криву пропозиції, і
демонструє, як товар йде в та зі складів зберігання у
відповідь на сприятливі та несприятливі ціни на збе�
рігання.

Достатня кількість потужностей зі зберігання, які
максимізують очікуваний дохід, є звичайною умовою
для ситуації, коли очікуваний маржинальний прибу�
ток дорівнює чистим маржинальним витратам. Вико�
ристовуючи дане визначення, це може бути вираже�
но як:

F
t,T

 — S
t
= m

t
'(X

t
).

Тобто базис для товарів довгострокового зберіган�
ня, F

t,T
 — S

t
, це ринкова ціна зберігання, яка базується

на попиті та пропозиції послуг за зберігання. Базис у
рівновазі — це чиста вартість зберігання. Рисунок 1 по�
казує, що ціна зберігання, або базис та рівень запасів,
позитивно співвідносяться: високі запаси спричиняють
високий базис, а низькі запаси спричиняють низький або
негативний базис.

Як зазначив Воркінг, ціна на зберігання може бути
негативною або що ринок може демонструвати пере�
вернуту вартість утримання [3, с. 1—28]. Рівень при�
бутковості, який був описаний раніше, пояснює цю пе�
ревернуту вартість утримання. Деякі вчені, окрім Вор�
кінга, навели результати емпіричних досліджень, які
доводять існування негативної зони вартості зберіган�
ня (або утримання), як це показано на рисунку 1 [4, с.
541—564].

Через існування запасів всі ф'ючерсні ціни на пев�
ний товар пов'язані між собою. Різниця в ціні між
двома ф'ючерсними контрактами відображає очіку�
вану вартість зберігання між двома датами поставки
по цих контрактах. Через те, що витрати на збері�
гання доволі сталі впродовж сезону зберігання,
фізичні та ф'ючерсні ціни на товар функціонально
взаємозв'язані цими витратами, а ряд ф'ючерсних
цін, як правило, рухається разом як сукупність. Ці
ціни у високій мірі пов'язані між собою. Однак, ко�
жен наступний базис стає меншим з наближенням

дати поставки по контракту, що означає, що фізич�
на та ф'ючерсна ціна рухаються не повністю пара�
лельно одна до одної. Теоретично в день настання
дати поставки у точці поставки фізична та ф'ючерс�
на ціна мають бути однаковими, тобто базис має до�
рівнювати нулю, адже товар на обох ринках стає
взаємозамінним і зберігання вже не є фактором
впливу. Якщо це співвідношення цін не настає, у такій
ситуації можливі арбітражні транзакції, які будуть
прибутковими для трейдера.

Теорія зберігання Воркінга стверджує, що ціна збе�
рігання є функцією поточних запасів. Це навіть поши�
рюється на наступний маркетинговий рік. Змінюючи
очікування стосовно наявності товару в наступному
році, змінюються як поточна ціна, так і ціни на наступ�
ний рік, і цінове співвідношення залишається в тій самій
пропорції по відношенню одне до одного. Ф.Х. Веймар
розширив дану теорію зберігання, довівши, що ціна збе�
рігання є не тільки функцією поточних запасів, але та�
кож очікуваних запасів, якщо часовий інтервал є досить
довгим періодом [5, с. 1226—1234].

Для зернових і олійних культур поточний рівень за�
пасів є хорошим інструментом прогнозування очікува�
них запасів, адже споживачі вичерпують лише поточні
запаси. Однак для таких продуктів, як какао чи кава, збір
врожаю яких відбувається впродовж довгого періоду
часу, та де є країни, які мають ф'ючерсні ринки на ці то�
вари, але в той же час є їх основними імпортерами та
зберігачами, очікувані запаси значною мірою залежать
від очікуваної поставки товару до настання певної дати
в майбутньому.

Ханс Столл запропонував використання фінансової
теорії для пояснення визначення спотової та ф'ючерс�
ної ціни в контексті рівноваги ринків капіталу [6, с. 873—
894]. Проблемою дослідження було розподілення ри�
зику між ринками акцій, ф'ючерсів, облігацій та запасів
на зберігання. Столл визначає рівновагу фізичної та
ф'ючерсної позиції для всіх трейдерів та виводить оп�
тимальну ф'ючерсну позицію та оптимальний рівень
зберігання для окремого зберігача. Він доводить, що
спотові ціни є дисконтованою вартістю очікуваних спо�
тових цін, скорегованою для відображення очікуваних
маржинальних витрат на зберігання та відношення збе�
рігача до ступеню ризику.

Вартість зберігання щоденно не зазнає значних змін,
тобто в короткостроковому періоді спотові та ф'ючерсні
ціни підтримують свої відносні позиції, а базис є ста�
лим. Дана стабільність робить цей ринок корисним для
комерційних установ. Однак, впродовж довгостроково�
го періоду спотові ціни збільшують відношення до ф'ю�
черсних, або базис зменшується з наближенням дати
поставки по контракту. Залишкові витрати на зберіган�
ня зменшуються із плином часу. Це надає базису знач�
ної сезонності.

Під час збирання врожаю, з початком нового мар�
кетингового року, поточні фізичні ціни, як правило,
падають, відносно ф'ючерсних цін. Різке збільшення
пропозиції зерна призводить до падіння фізичних цін
з початком нового маркетингового року. Ф'ючерсні
ціни не обов'язково слідують даному руху через те,
що форвардне ціноутворення для нового врожаю
відбувається задовго до початку його збирання, та
вплив раптової зміни цін на фізичному ринку є дуже
обмеженим.

Впродовж наступного року ціновий рівень як фізич�
них, так і ф'ючерсних цін може бути вище або нижче за
ціновий рівень поточного року, залежно від попиту та
пропозиції на зерно та інших умов, які мають вплив на
ціни наступного року.

Через технічні причини поточний базис при по�
ставці може не дорівнювати нулю. Спотові ціни можуть
мати незначну премію по відношенню до ф'ючерсних
через те, що трейдери з довгими позиціями не знають
точного дня, місця, якості зерна та вартості його по�
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ставки, що створює преференції для продавців на спо�
товому ринку. З іншого боку, попит та пропозиція під
впливом зберігання та проблем з логістикою в точці по�
ставки можуть відобразитися у дисконті спотових цін
по відношенню до ф'ючерсних. Незначні різниці у цінах
є нормальною ситуацією, а розмір премії чи дисконту
спотових цін по відношенню до ф'ючерсних залежить
від витрат та ризику арбітражу між цими двома ринка�
ми.

Крім того, базис може стрімко змінитися будь�яко�
го дня через економічні події, які впливають чи то на
спотовий, чи на ф'ючерсний ринок, або на обидва одра�
зу. Це особливо актуально для місцевих ринків, де при�
сутні обмеження на ринку послуг зберігання, на ринку
праці або наявні логістичні проблеми, що в свою чергу,
не мають впливу на національний ринок. Тим не менш,
коливання базису зазвичай залишаються значно менши�
ми, ніж коливання цін, і як правило, базис слідує про�
гнозованій сезонності.

Базис змінюється у розмірі з року в рік через зміни
у розмірі запасів чи то посівних площ та попиту на збері�
гання. Чим більш поширена культура, тим більший спо�
стерігається базис. Іншим фактором, який значною
мірою впливає на базис, є відсоткова ставка, яка є важ�
ливим компонентом у витратах на зберігання. Ця особ�
ливість є дуже актуальною для спредів між ф'ючерсни�
ми контрактами.

Таким чином, базис разом з ціновими спредами між
ф'ючерсними контрактами вказує на наявність запасів
товару. Широкі базиси та цінові спреди вказують на
значні запаси або що ф'ючерсний ринок стимулює до
зберігання товару для більш пізньої реалізації. Малі
або негативні базиси або цінові спреди асоціюються із
дефіцитом запасів. Ринок дає сигнал для реалізації за�
пасів зі складів зберігання. Однак, низькі або негативні
ціни зберігання (базис) відображують, що його
вигідність утримання запасів може перевищувати
фізичні витрати на зберігання. Вигідність утримання
відображує вартість, яку комерційні установи вклада�
ють в зберігання запасів, а негативна ціна або ситуа�
ція, коли спот перевищує ф'ючерс, відображує цей при�
буток.

Рисунок 1 вказує, що не існує теоретичних лімітів
для негативної ціни зберігання, або тієї межі, на скільки
спотова ціна може мати більшу премію за ф'ючерсну,
через те, що не існує верхньої межі потенційної вартості
для комерсанта за право власності на товар.

Іншим чинником, що може призвести до переверну�
того ринку зберігання, є державні програми ціноутво�
рення та зберігання, які можуть стимулювати вироб�
ників та інших гравців до утримання зерна на зберіганні,
що призводить до того, що оператори ринку зерна ма�
ють підвищувати ціни попиту вище ф'ючерсних цін. Про�
блеми з якістю та логістикою можуть мати подібний
вплив.

З іншого боку, існує верхній ліміт відносно того,
на скільки ф'ючерсна ціна може перевищувати спо�
тову ціну товару. Максимальний базис є маржиналь�
ними фізичними витратами утримання одиниці това�
ру від поточної дати до настання дати поставки по
ф'ючерсному контракту. Будь�який базис, вищий за
маржинальні витрати, створює можливості для арб�
ітражу через купівлю товару на спотовому ринку та
одночасного продажу ф'ючерсного контракту. Впро�
довж цієї операції зерно може зберігатися навіть
поза складом, адже час такого зберігання дуже об�
межений. Дані операції з купівлі та продажу пере�
шкоджають різниці між спотовою та ф'ючерсною
ціною (базису) перевищити повну вартість утриман�
ня товарів.

Іноді ринок або базис відображує повні витрати
на зберігання впродовж збору урожаю, коли має
місце надлишок зерна і місцевим операторам ринку
необхідно відмовити фермерів від продажу через

зниження спотових цін попиту відносно ф'ючерсних,
тобто розширюючи базис. Також через те, що, знач�
на частка у витратах на зберігання належить фіксо�
ваним витратам, оператори можуть раз і назавжди
покрити ці витрати на початку маркетингового року
під час збирання врожаю. Таким чином, фізичні ціни
зазвичай падають дуже швидко відносно ф'ючерсних
цін впродовж збору врожаю, а за цим слідує швидке
звуження базису після збору (зазвичай впродовж
місяця), після чого базис є відносно сталим впродовж
залишку маркетингового року. Після збору врожаю,
як правило, базис є менше повної вартості утриман�
ня.

Ціни на два ф'ючерсні контракти з різними дата�
ми поставки також є у великій мірі взаємопов'яза�
ними. Впродовж маркетингового року ціна більш да�
лекого контракту має бути вище, ніж контракту з
найближчою датою поставки через витрати на утри�
мання між цими двома періодами. Наприклад, ціна
травневого ф'ючерса на кукурудзу за нормальних
умов має премію по відношенню до попереднього
грудневого ф'ючерсу через очікувані витрати на ут�
римання від грудня до травня. На практиці цей спред
зазвичай відображається у відсотковій ставці у вит�
ратах утримання впродовж зазначеного часового
періоду.

Міжнародні зернові трейдери іноді оперують вик�
лючно на ринках з премією. Тобто, коли фізична ціна
в певній країні залишається з премією до ф'ючерсної
ціни на Чиказькій товарній біржі. Ця премія може по�
ходити від витрат на логістику. Тим не менш, фізичні
на ф'ючерсні ціни мають подібну поведінку: базис
слідує прогнозованій сезонності, тоді як фізичні ціни
підвищуються по відношенню до ф'ючерсних цін. Зви�
чайно на ринках, поділених за місцем знаходження або
по якості товару, базис не наближається до нуля із
настанням дати поставки по ф'ючерсному контракту.
Попри це, відношення цін між фізичним та ф'ючерс�
ними ринками відповідає наявним економічним факто�
рам та відображує їх.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна сказати, що фізичні та ф'ю�

черсні ціни на товари довгострокового зберігання зав�
жди тісно пов'язані між собою: вони рухаються вверх
та вниз у сукупності. Це є дійсним незалежно від того,
чи фізична ціна має премію чи дисконт по відношенню
до ф'ючерсної. Обидві ціни однаково відповідають на
зміну економічних умов, а базиси та спреди логічно
відображають економічні фактори. Та попри відношен�
ня цін до настання дати поставки по контракту, спото�
ва та ф'ючерсна ціна мають бути приблизно однакови�
ми на дату настання поставки по контракту у точці по�
ставки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На ринку має місце різноманітність товарних видів.

Комплекс товарів одного і того ж споживчого призна�
чення, але з різними споживчими параметрами, наприк�
лад потужністю, продуктивністю, рівнем споживаної
енергії, зовнішнім оформленням і т. д., утворюють па�
раметричний ряд. Його розмах (число подібних товарів)
зумовлений багатьма причинами, у тому числі конкурен�
цією.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — визначити основні аспекти в межах по�

нять конкурентоспроможності продукції, не тільки на
зовнішньому, але й на внутрішньому ринках, охарактери�
зувати ряд заходів, які направлені на удосконалення змісту
конкурентоспроможності в межах зовнішньоекономічної
діяльності у тісному зв'язку з якістю експортної продукції.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ
ПРОБЛЕМІ

Дослідженню конкурентоспроможності продукції
присвячені праці: Литвиненко А.Н., Ламбена Жана�
Жака, Романова А.Н., Тетянченка А.М. та інших.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Місце кожного товару в параметричному ряді ха�
рактеризується параметричним індексом, який являє
собою відсоткове відношення фактичного споживчого
параметра до еталонної величини, що визначається ек�
спертним шляхом і дослідами. Формуються жорсткі па�
раметричні індекси по об'єктивних техніко�економічних
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показниках, що порівнюються з нормативами і стандар�
тами, і м'які, що базуються на експертних кваліметрич�
них моделях. Жорсткий параметричний індекс (іП) і�го
параметру розраховується як відношення:
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Пфі = (1.1),

де Пф
і
 — фактична величина і�го параметра;

Пст
і
 — величина даного параметра по стандарту

(нормативу, проекту).
М'який параметричний індекс має наступний вигляд:
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де Бф
j
 — фактичний бал за експертною оцінкою j�го

параметру товару;
Бэп — еталонний бал даного параметра.
Враховуючи, що параметри товару розрізнюються

по мірі важливості для споживача, то з метою розра�
хунку об'єктивного зведеного параметричного індексу
кожному індивідуальному індексу надається вага (ко�
ефіцієнт значущості, що визначається експертним ран�
жируванням ознак товару по мірі їх важливості). Зве�
дений параметричний індекс (Іп) — середня арифме�
тична зважена з індивідуальних параметричних індексів:
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де і
П
 — індивідуальний параметричний індекс;

Wі — вага і�го параметра;
n — число і�х параметрів.
На практиці застосовуються методики побудови

показників, що розрізнюються в складових конкурен�
тоспроможності товару. Одним з варіантів є відношен�
ня корисного ефекту від реалізації товару (Е) до вит�
рат на його створення і використання (В):

100∗=
В
ЕКеф (1.4),

тобто визначається питомий корисний ефект. Якщо
він максимальний у порівнянні з іншими товарами ана�
логічного споживчого призначення, то цей товар кон�
курентоспроможний. Однак потрібно попередити, що
розрахунок такого показника по більшості споживчих
товарів практично неможливий. Аналіз обмежується пе�
реважно засобами виробництва.

Одним із варіантів розрахунку питомого ефекту є
коефіцієнт привабливості товару, який розраховується
по формулі:

Z
ЧКпр В= (1.5),

де Ч
В
 — чиста виручка від продажу товару;

Z — повні витрати на виробництво і транспортуван�
ня товару.

Більш складний розрахунок даного показника, коли
враховуються всі споживчі параметри товару, а також
економічні чинники конкурентоспроможності. Спочат�
ку складається набір споживчих параметрів і перелік
економічних чинників. Експертним шляхом (методом
випробувань) визначаються ваги цих параметрів, засно�
вані на оцінці їх значущості для споживачів. Потім фор�
муються набори технічних і естетичних параметрів, а
також і економічних чинників, за якими розраховують�
ся приватні параметричні індекси. Наступним етапом є
розрахунок зведених параметричних індексів: техніч�
них, естетичних і економічних.

Розробка нового товару відбувається в двох площи�
нах: технологічний ланцюжок операцій по створенню
нового товару (починаючи з представлення ідеї і закін�
чуючи масовим виробництвом) і маркетинговий ланцю�
жок досліджень (починаючи з прогнозу попиту, розра�
хунку місткості ринку, планування витрат і прибутку і
закінчуючи формуванням каналу товаропросування).

Відібрані для оцінки конкурентоспроможності па�
раметри необхідно оцінити за їхньою значимістю.

Відповідно до вищенаведених принципів формуєть�
ся ідеальна споживча модель, яка задовольняє перспек�
тивні потреби на 100%, в основі якої покладено інфор�
мацію, зібрану у процесі дослідження ринку. Модель
містить перелік техніко�економічних параметрів, важ�
ливих для споживача в даному сегменті ринку; оцінку
споживачем значимості кожного параметра; ідеальне
значення кожного техніко�економічного параметра для
споживача.

На основі формул 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5 проводиться
розрахунок конкурентоспроможності оцінюваного но�
вовведення, моделей потенційних конкурентів, а також
попередніх аналогів (за період часу в 5—10 років) віднос�
но ідеальної моделі. У результаті складається прогноз
рівня конкурентоспроможності всіх аналогів за попе�
редні 5—10 років відносно ідеальної моделі. При визна�
ченні прогнозу рекомендується використовувати метод
статистичного моделювання.

На нашу думку, оцінка конкурентоспроможності
продукції може проводитися відповідно до схеми (рис.
1).

На першому етапі повинні бути визначені цілі ана�
лізу та оцінки конкурентоспроможності продукції.
Оцінка конкурентоспроможності продукції повинна
проводитися на різних стадіях життєвого циклу продук�
ту (розробці, виготовлення, продажу та експлуатації),
відносно цілі оцінки можуть бути визначені виходячи зі
стадій життєвого циклу продукту.

Важливим етапом оцінки конкурентоспроможності
продукції є проведення маркетингових досліджень з
вивчення ринку, які містять вивчення ринкового потен�
ціалу (місткості ринку), аналіз ринкової сегментації,
дослідження фірмової структури ринку та позицій кон�
курентів, вивчення інформації про споживачів.

На підставі маркетингових досліджень формулю�
ються вимоги до виробу. Основними критеріями при
цьому виступають:

— технічний рівень продукції;
— відповідність рівня якості продукції вимогам

міжнародних стандартів, законодавчих органів країни�
імпортера та специфічним вимогам споживача;

— відповідність рівня якості продукції в експлуа�
тації та споживанні вимогам нормативно�технічної до�
кументації;

— рівень витрат споживача на придбання продукції,
сплату митних зборів, податки, транспортування, мон�
таж, налагодження придбаного обладнання, оплату зап�
частин, обслуговування та ремонт виробу, оплату ма�
теріалів, палива, енергії і таке інше.

При визначенні переліку параметрів виробу, які
підлягають оцінюванню, аналізу нормативних пара�
метрів, доцільно керуватися:

— діючими міжнародними (ІСО, МЕК та інші) та ре�
гіональними стандартами;

— національними та закордонними стандартами;
— діючими законодавствами, нормативними актами,

технічними регламентами країни�експортера та країни�
імпортера, встановлюючи вимоги до ввезеної в країну
продукції;

— каталогами, проспектами та стандартами фірм�
виробників даної продукції;

— патентною та кон'юнктурно�економічною доку�
ментацією;

— результатами сертифікації продукції.
Значна роль в оцінці конкурентоспроможності про�

мислової продукції повинна відводитися аналізу нор�
мативних параметрів та умов, класифікація яких пред�
ставлена на рис. 2.

Першим кроком на цьому етапі є оцінка патентної
чистоти продукту, яка відображає ступінь втілення у
виробі технічних рішень, котрі не потрапляють під дію
патентів, введених у країні, на ринку якої запланований
збут.

Якщо в продукції є складові частини чи рішення, які
не мають патентної чистоти, то подальший аналіз кон�
курентоспроможності доцільно проводити тільки після
розробки та оцінки заходів, спрямованих на забезпечен�
ня такої патентної чистоти.

У межах аналізу нормативних параметрів та умов
слід визначити принципові можливості продажів това�
ру на конкретному ринку, з погляду наявності нетариф�
них обмежень у торгівлі.

У процесі аналізу зовнішньоторгової політики країн
передбачуваного збуту товару слід установити наявність
прямих заборон (ембарго) на його імпорт, обмеження
імпорту (квотування), а також виявити необхідність та
принципову можливість отримання ліцензій на поста�
чання планової кількості товару (ліцензування).

Разом із кількісними обмеженнями в торгівлі з краї�
нами передбачуваного імпорту розглядаються технічні
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обмеження, які можуть також поширю�
ватися на аналізовану продукцію.

Відповідно до міжнародних класифі�
кацій (кодекс ГАТТ) технічних перешкод
у торгівлі визначаються в основному два
головних джерела виникнення технічних
обмежень — технічні регламенти і стан�
дарти.

Технічними регламентами є різні
законодавчі акти, які містять вимоги до
продукції, її окремих якостей, харак�
теристик та показників. У ряді країн
технічними регламентами можуть слу�
жити постанови уряду та компетент�
них органів, діючих за дорученням уря�
ду. Відповідність продукції вимогам
національних технічних регламентів є
необхідною умовою, яка забезпечує
доступ продукції на внутрішній ринок
країни.

Стандарти в більшості країн світу —
нормативні документи, розроблені заці�
кавленими в цих стандартах сторонами
(міжнародні, регіональні, національні
організації по стандартизації, виробни�
ки, споживачі, торгова мережа і таке
інше). Стандарти можуть мати обов'язко�
вий або добровільний характер у країні
застосування. Послідовність аналізу тех�
нічних регламентів та стандартів з метою
встановлення відповідного їм оцінювано�
го товару подана на рис. 3.

Таким чином, на етапі оцінки норма�
тивних параметрів конкурентоспромож�
ності промислової продукції встанов�
люється відповідність параметрів виробу
обов'язковим регламентам, стандартам і
нормам, що визначають рівень та межі
цих параметрів. Якщо хоча б один з па�
раметрів не відповідає обов'язковому
рівню, який переписаний діючими норма�
ми та стандартами, продукція не може
розглядатися як конкурентоспроможна, незалежно від
результату порівняння за іншими параметрами. Тому
дослідження відповідності стандартам та законодавчим
нормам, що діють на ринку конкретної країни, повинно
проводитися в першу чергу, і тільки у випадку виявлен�
ня такої відповідності оцінка конкурен�
тоспроможності продукції може бути
продовжена.

Методично облік нормативних пара�
метрів при оцінці конкурентоспромож�
ності забезпечується шляхом введення
спеціального показника, який може
приймати лише два значення — 1 чи 0:
якщо виріб відповідає нормам і стандар�
там, то показник дорівнює 1, якщо ні —
то 0. Груповий показник за всіма норма�
тивними параметрами представляє собою
множину одиничних показників:

∑
=

=
n

i
ніНП qІ

1
(1.6),

де І
НП

 — груповий показник за нор�
мативними параметрами;

n — число нормативних параметрів;
q

ні
 — одиничний показник по і�му

нормативному параметру.

Наступним етапом оцінки конкурентоспроможності
продукції є формування групи аналогів. Усі вироби, що вхо�
дять до даної групи, повинні відповідати таким критеріям:

— конкуруюча та оцінювана продукція повинні
бути аналогічними за призначенням та умовам ек�
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Рис. 2. Класифікація нормативних параметрів та умов
конкурентоспроможності продукції

Рис. 1. Схема оцінки конкурентоспроможності продукції
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сплуатації та орієнтовані на одну групу спожи�
вачів;

— продукція�конкурент повинна відповідати меті
оцінки рівня конкурентоспроможності;

— присутність виробу�конкуренту на ринку на мо�
мент оцінки та тенденції її зміни на перспективу повин�
но підтверджуватися достовірною інформацією.

До групи аналогів при оцінці продукції, що розроб�
ляється, можуть входити перспективні зразки, поста�
чання яких на світовий ринок прогнозується на період
випуску оцінюваної продукції, або ідеальна споживча
модель, що задовольняє перспективні потреби на озна�
ченому сегменті ринку на 100%. При оцінці продукції,
що виготовляється, до групи аналогів можуть бути
включені зразки, що реалізуються на світовому ринку,
або також може бути використана ідеальна споживча
модель.

У якості базових зразків виділяються кращі з групи
аналогів на основі методу попарного співставлення по�
слідовно всіх аналогів за значеннями обраних оціноч�
них показників. Виділення базових зразків на основі ме�
тоду попарного співставлення аналогів здійснюється та�
ким чином:

— по�перше, аналог не може бути визнаним як ба�
зовий зразок та викреслюється з наступних співстав�
лень, якщо він поступається іншому аналогу за сукупн�
істю оціночних показників, тобто поступається іншому
аналогу хоча б по одному показнику, не перемагаючи
його ні по яким іншим;

— по�друге, обидва аналоги залишаються для по�
дальшого співставлення з іншими, якщо по одним по�
казникам є кращим перший аналог, а по іншим — дру�
гий, при цьому значення деяких показників у аналогів
можуть збігатися.

 У результаті попарного співставлення залишають�
ся аналоги, кожен з яких не поступається жодному з
інших за сукупністю оціночних показників. Аналоги, що
залишилися, приймаються як базові зразки.

Формування групи аналогів та вибір базових зразків
орієнтований на врахування предметної форми конку�
ренції при оцінці конкурентоспроможності продукції.
Однак, при цьому не слід забувати і про функціональну
форму конкурентної боротьби. Необхідно також про�
аналізувати вироби�конкуренти оцінюваної продукції
з боку функціонально різнорідних груп товарів у разі,

якщо вони призначені для задоволен�
ня однієї і тієї ж потреби покупців і
представляють взаємозамінні вироби.

Крім того, при оцінці конкурентос�
проможності продукції, на нашу думку,
слід приймати до уваги також конкурен�
цію супутніх товарів та послуг і прогно�
зувати її можливий вплив на конкурен�
тоспроможність оцінюваної продукції.

В основі розрахунку одиничних,
комплексних та інтегральних показ�
ників лежать параметри (показники),
які характеризують конкурентоспро�
можність продукції, що розподіляють�
ся на технічні, економічні та організа�
ційно�комерційні.

Технічні показники визначають
технічну досконалість продукції, під
якою розуміється сукупність найсут�
тєвіших характеристик продукції, що
визначають її якість та характеризу�
ють науково�технічні досягнення в
розвитку даного виду продукції.

Технічні показники включають кла�
сифікаційні та оціночні. Класифікаційні показники харак�
теризують призначення та область застосування даного
виду продукції. Значення цих показників дозволяє відне�
сти зразки, які є на світовому ринку, до групи аналогів оці�
нюваної продукції. Для подальшого співставлення оціню�
ваного та базового зразків вони не використовуються.

Економічні показники характеризують повні витра�
ти покупця на придбання та експлуатацію (або спожи�
вання товару) і представляють собою елементи ціни спо�
живання. Відповідно ціна споживання може бути роз�
рахована за формулою:

)1(
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(1.7),

де Ц
спож

 — ціна споживання виробу;
Ц

в
 — ціна виробу;

Е
ві

 — експлуатаційні витрати на і�рік служби;
іr)1(

1
+ — коефіцієнт приведення до сучасної вартості

(коефіцієнт дисконтування);
r — норма дисконту;
t — термін служби виробу;
і — рік приведення.
На етапі аналізу технічного рівня та ціни споживан�

ня виробу важливим питанням є вибір набору пара�
метрів, що використовуються при оцінці конкурентос�
проможності продукції та визначення величини їхніх
вагових коефіцієнтів.

Відомі методики не дають достатньо обгрунтованих
критеріїв їхнього вибору. Зазначені параметри та кое�
фіцієнти визначаються експертним шляхом, що вносить
досить велику долю суб'єктивізму в оцінку. Для більш
точного вибору набору параметрів та визначення їхньої
ваги при оцінці конкурентоспроможності ми пропонує�
мо використовувати статистичні методи.

Для визначення необхідного набору параметрів слід
використати статистику обсягу продаж конкуруючих
виробів та співставити його з технічними характерис�
тиками кожного виробу. Розрахувавши математичне
очікування та середньоквадратичне відхилення для кож�
ного параметру, який пропонується використовувати
для оцінки конкурентоспроможності по великій групі
конкуруючих товарів, можна зробити такі висновки:

— математичне очікування для параметру буде
відповідати оптимальному значенню цього параметру
для даної групи виробів;
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Рис. 3. Схема послідовності аналізу технічних регламентів
та стандартів
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— величина середньоквадратичного відхилення
параметру засвідчить значимість цього параметру для
оцінки конкурентоспроможності. Чим більше серед�
ньоквадратичне відхилення, тим менше впливає даний
параметр на конкурентоспроможність та відповідно
тим менший ваговий коефіцієнт для даного парамет�
ру;

— можливе використання математичних очіку�
вань усіх параметрів як набору базових величин для
оцінки конкурентоспроможності даної групи ви�
робів;

— аналізуючи зміни математичного очікування по
кожному параметру за деякий період часу, можна
спрогнозувати очікувану величину цього параметру в
майбутньому і таким чином проводити аналіз конкурен�
тоспроможності для виробів, що знову розробляють�
ся.

При оцінці конкурентоспроможності продукції та�
кож повинні прийматися до уваги організаційно�ко�
мерційні показники, що відображають (реальні чи по�
тенційні) продажі цієї продукції.

У результаті проведеного розрахунку та аналізу
організаційно�комерційних показників робиться висно�
вок про конкурентоспроможність виробу у зрівнянні з
базовими зразками.

На основі зробленого висновку формується політи�
ка підприємства відносно оцінюваного виробу. У разі
позитивної оцінки (показники оцінюваного виробу пе�
ревищують показники базових зразків), підприємство
приймає рішення у відповідності з цілями аналізу і оці�
нки конкурентоспроможності продукції — про проек�
тування, розробку, виробництво, вихід на ринок і т. ін.
У разі негативної оцінки відбувається виробіток техні�
ко�економічних рішень щодо підвищення конкурентос�
проможності продукції.

Оцінка конкурентоспроможності продукції не є са�
моціллю, а представляє спосіб виявлення доцільності
для її розробки, виробництва та реалізації на конкрет�
ному ринку, засіб для управління розвитком зовнішньо�
економічних зв'язків, одну з основ вибору шляхів підви�
щення технічного рівня та якості виробів. Можливості
використання показника конкурентоспроможності для
цих цілей досить різноманітні.

Однією з важливих задач в умовах ринкової еконо�
міки є визначення обсягу збуту товару з заданими тех�
ніко�економічними характеристиками в умовах визна�
ченого ринку. Залежність частки товару у задоволенні
ринкового попиту від його конкуренції може бути виз�
начена за такою формулою:
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де Д
В
 — частка (по вартості) товару А у задоволенні

попиту (загальних продаж цього товару по відношен�
ню до товару�конкуренту);

b
1
 — показник престижу підприємства�конкурента;

b
a
 — показник престижу підприємства�постачальни�

ка товару А;
m — показник співвідношення між попитом та про�

позицією;
K

a
 — конкурентоспроможність товару А;

n — кількість виробів�конкурентів товару А.
Виходячи з формули 1.8, на основі математичних

перетворень можна визначити рівень цін аналізованого
виробу відносно зразка з урахуванням техніко�еконо�
мічних властивостей товару, а також стану ринку та
позиції на ньому компаній�постачальників:
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де Р
1
 та Р

зр
 — продажні ціни аналізованого товару

та зразку;
f

1
 — коефіцієнт частки одиничного показника по

продажній ціні виробу;
І

ТП
 — груповий показник конкурентоспроможності

по технічним параметрам;
І

ЕП
 — груповий показник конкурентоспроможності

по економічним параметрам;
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Показник конкурентоспроможності необхідно ви�
користовувати при розробці заходів по забезпеченню
та підвищенню конкурентоспроможності продукції для
визначення економічної доцільності створення виробів,
розрахунку рентабельності капіталовкладень у програ�
му розробки, виробництва та реалізації продукції.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Загальна риса розглянутих вище методик оцінки

конкурентоспроможності продукції полягає в тому, що
обидві методики не враховують думку споживача про
товар, його вимоги, смаки. Перша методика грунтуєть�
ся на оцінці нового виробу по відношенню до базових
аналогів�зразків, друга — на оцінці конкурентоспро�
можності продукції по відношенню до ідеальної моделі
(при побудові ідеальної моделі враховуються лише
технічні, нормативні, економічні та інші параметри, але,
як і у першій методиці, не враховується думка спожива�
ча щодо властивостей товару).

Дослідивши існуючі методики оцінки конкурентос�
проможності промислової продукції, ми пропонуємо
принципово нову методику оцінки рівня конкурентос�
проможності промислової продукції, що грунтується на
модифікованій ординалістській теорії аналізу спожив�
чої поведінки та попиту, та на її основі запропонувати
нові концептуальні основи управління конкурентоспро�
можністю промислової продукції.

Література:
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и

практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
— 208 с.

2. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма / под
ред. проф. В.Е. Рыбалкина. Учебник. — М.: Междуна�
родные отношения, 2000. — 304 с.

3. Анискин Ю.П. Обновление продукции и конку�
рентоспособность: материалы семинара. — М.: Знание,
1991. — 114 с.

4. Бажал Ю. Конкурентоспроможність науко�
місткої продукції // Економіка України. — 1992. — №1.
— С. 11.

5. Бельгольский Б.П., Медведев И.А. Экономика,
организация и планирование прокатного производства.
— М.: Металлургиздат, 1963. — 158 с.

6. Бойченко Б.М., Поляков В.Ф. Состояние и про�
блемы сталеплавильного производства Украины // Ме�
талл и литьё Украины. — 2000. — №1—2. — С. 3—5.

7. Вопросы изучения экономических аспектов конку�
рентоспособности товара (на примере машинотехнической
продукции) // БИКИ. — 1984. — Приложение 12. — 86 с.

8. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагнос�
тика, стратегія, ефективність: монографія. — К.: Вища
школа, 1996. — 265 с.
Стаття надійшла до редакції 09.03.2013 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

107www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах поглиблення децентралізації державного

управління, формування нової моделі публічної влади ви�
сока ефективність функціонування регіональної ланки
управління стає одним із найбільш пріоритетних факторів
прискорення трансформаційних перетворень в країні.

Існуюча в Україні система регіонального управлін�
ня є в цілому недостатньо ефективною. У ній еклектич�
но поєднуються як застарілі механізми управління, що
дісталися в спадок від радянських часів, так і нові, що
сформувалися в період незалежності держави. Вона є
внутрішньо суперечливою, негнучкою. Це суттєво галь�
мує подальший розвиток регіонів України. Логічним
результатом аналізу ходу економічних реформ, який
засвідчив, що не може бути уніфікованого підходу до
управління економічними процесами в такій територі�
ально диверсифікованій державі, як Україна, а сама гли�
бина втручання центральної влади в регіональні проце�
си повинна мати свої розумні межі. Тобто, коли йдеть�
ся про реформування економічних відносин, то, як вия�
вилось, єдині "правила гри", визначені Центром для всіх,
бажаних результатів не дають. Отож, висновок про не�
обхідність регіоналізації реформ є цілком закономірним
і об'єктивним визнанням ролі регіонів у суспільному
житті України і зміцненні її економічної могутності як
унітарної держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти проблеми підвищення ефективності

управління розвитком регіонів знайшли відображення
в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених:
І. Бистрякова, М. Бутка, Е. Ведунга, З. Герасимчук,
Ю. Гладкого, А. Гошка, А. Гранберга, Б. Данилишина,
М. Долішнього, С. Дорогунцова, Д. Епштейна, А. Єпіфа�
нова, Л. Зайцевої, В. Корженка, Л. Кузьменко, М. Ле�
сечка, В. Лєксіна, А. Мазура, Л. Масловської, А. Мель�
ник, Г. Мостового, О. Невелєва, Г. Одинцової, Я. Олій�
ника, В. Павлова, В. Поповкіна, І. Сало та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті було:
— дослідити критерії дієздатності регіональної по�

літики;
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— визначити стратегічні орієнтири здійснення регі�
ональної політики держави;

— обгрунтувати шляхи реалізації суспільних інте�
ресів на місцевому рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останніми роками термін "регіональна політика"

міцно закріпився в економічному лексиконі як прак�
тиків, так і науковців. Причому використовують його
здебільшого спонтанно, не заглиблюючись у зміст цьо�
го поняття, часто ототожнюючи його з регіональним
управлінням, управлінням регіональним розвитком
тощо. Можна зауважити й те, що в найпоширенішому
варіанті розуміння регіональної політики економічний
аспект домінує над іншими компонентами регіонально�
го життя. Важливість цього питання ніхто не заперечує,
однак треба погодитись, що регіональні процеси знач�
но багатогранніші, а тому звужувати поняття регіональ�
ної політики до суто економічного регулювання неко�
ректно, тим паче, у період трансформації всіх сторін
суспільного життя.

Як засвідчує аналіз наукової літератури, а також
різних проектних розробок, є суттєві розбіжності у виз�
наченні терміна "регіональна політика", тлумаченні його
змісту та формулюванні мети. Перш ніж навести підхо�
ди різних авторів до розуміння зазначеного поняття,
нагадаємо, що в науці є певні вимоги до визначення
термінів. Це, зокрема, об'єктивність, чіткість визначен�
ня, завершеність пояснення. Не менш важливою вимо�
гою є категорійна відповідність терміна і родового сло�
ва, які не можуть належати до різних категорій. У на�
шому випадку це означає, що регіональна політика по�
винна означати перш за все політику, яку у визначенні
потрібно уточнити ознаками, що відрізняють її від інших
видів політик. З урахуванням зазначених наукових кри�
теріїв розглянемо підходи деяких авторів до визначен�
ня терміна "регіональна політика".

Під регіональною політикою держави Є.Б. Алаєв
розуміє "сферу діяльності з управління економічним,
соціальним і політичним розвитком країни в просторо�
вому, регіональному аспекті, тобто пов'язаному з взає�
мовідносинами між державою і районами, а також рай�
онів між собою" [3, с. 189]. Деякі автори звужують по�
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няття регіональної політики до економічних функцій
держави. Таку позицію С.А. Романюк аргументує тим,
"що навіть у тих випадках, коли йдеться про нееко�
номічні сфери, механізм забезпечення все одно спи�
рається на фінансово�економічні важелі" [2, с. 56]. У
Концепції державної регіональної політики України
дано таке визначення: державна регіональна політика
— система заходів, що здійснюється органами держав�
ної влади та місцевого самоврядування з метою забез�
печення дієздатного управління політичним, економіч�
ним та соціальним розвитком держави, регіонів і тери�
торіальних громад.

Наведені вище визначення регіональної політики
свідчать про відсутність єдиних підходів до розуміння
цього поняття. Головний недолік цих визначень полягає
в тому, що автори досить вільно тлумачать ключове сло�
во терміна — політика. Адже далеко не всі заходи, що їх
реалізує держава чи місцеві органи влади, є вираженням
практичного втілення певного виду політики як системи
дій, орієнтованих на досягнення поставлених цілей. Пол�
ітика — це стратегічна лінія поведінки держави в тих чи
інших сферах суспільного життя. У конкретному випад�
ку йдеться про чітко окреслені "правила гри" в стосун�
ках між державою і регіонами, які б, з одного боку, рег�
ламентували її вплив на регіональні процеси, а з іншого
— визначали норми поведінки самих регіонів.

Другий принциповий момент у визначенні терміна
"регіональна політика" полягає в осмисленні поняття
інтересу. Тобто, йдеться не тільки про те, хто його ви�
ражає і якими методами відстоює. Якщо розглядати
питання прагматично, то завжди є спокуса представити
регіональну політику у спрощеному вигляді як су�
купність державних рішень, орієнтованих на регіони,
оскільки в будь�якому акті завжди простежуються мо�
тиви, пов'язані з регіональними інтересами. У таких ви�
падках можна говорити про регіональні аспекти інших
політик, а не про регіональну політику як таку. Іншими
словами, як вважають деякі фахівці, наявність регіо�
нальності в конкретних діях органів державної влади ще
не є достатнім аргументом для того, щоб вважати регі�
ональну політику сформованою і практично виконува�
ною. Про це можна говорити лише тоді, коли дії дер�
жави стосовно регіонів виражають обопільні інтереси
відповідно до виробленої стратегії внутрішньої політи�
ки. Тобто не можна вважати чистим вираженням регіо�
нальної політики як рішення уряду про індексацію гро�
шових заощаджень населення, так і разовий акт про
виділення державних асигнувань на поліпшення водо�
постачання, наприклад, м. Львова. Перше рішення реа�
лізує державні інтереси і навряд чи повністю задоволь�
нить місцеві, друге — відповідає місцевим інтересам, і
аж ніяк не потрапляє в сферу державних пріоритетів. А
тому, саме невизначеність та правова нерегламенто�
ваність фундаментальних принципів регіональної пол�
ітики в практичній площині набуває ознак спотворених
форм регіонального егоїзму, рівень задоволення яких
здебільшого визначений далеко не об'єктивними чинни�
ками. Отже, класичний постулат про те, що будь�яка
політика добра тоді, коли вона побудована на балансі
різноманітних інтересів, у регіональному контексті
трансформується у необхідність пошуку компромісу
між регіональними інтересами держави та місцевими
інтересами, який би був сформульований у вигляді взає�
моприйнятних перспективних цілей та адекватних об'єк�
тивним умовам поточних завдань з визначеними мето�
дами їхньої реалізації, що повинно бути зафіксовано у
відповідних законодавчих і нормативних актах.

Незаперечним також є факт, що між регіональними
інтересами держави та місцевими інтересами є розбіж�
ності. В принципі, вони об'єктивно неминучі. А тому
ефективною буде тільки та політика, яка максимально
згладжуватиме можливі суперечності між ними. Однак,
мабуть, у сьогоднішній ситуації ця умова не завжди
може бути визначальним критерієм дієздатності регіо�

нальної політики, оскільки саме тепер надзвичайно ак�
туальне питання національної безпеки держави. Йдеть�
ся про те, що навряд чи компроміс буде єдино правиль�
ним шляхом вирішення конфліктних ситуацій у випад�
ках, коли вони стосуються національних інтересів Ук�
раїни. Саме їм, національним інтересам, повинні бути
підпорядковані регіональні інтереси держави та місцеві
інтереси регіонів.

Зазначимо, що регіональну політику треба розгляда�
ти крізь призму конкретності інтересів, які вона реалізує.
Наскільки специфічними є інтереси регіонів, що відобра�
жають історичні, етнічні, природні, економічні, соціальні,
культурні особливості територій, настільки конкретно
диференційованими є інтереси держави щодо них.

Реалізація суспільних інтересів безпосередньо по�
в'язана з питаннями влади. Не розглядаючи безумовно
важливі питання розподілу прав і повноважень між її
рівнями, не менш принциповим моментом наукового ос�
мислення регіональної політики є потреба, як уже ска�
зано, чіткого усвідомлення двох її зрізів. Перший — це
політика держави стосовно регіонів (державна регіо�
нальна політика), другий — регіональна політика, яку
здійснюють самі регіони. Причому одне з головних зав�
дань держави — саме створення необхідних умов для
місцевих органів влади з метою ефективного управлін�
ня регіональними процесами. Оскільки об'єктивно є два
зрізи регіональної політики, кожен з яких представле�
ний значною кількістю учасників, то дотримання ними
єдиних правил поведінки в рамках регіональної політи�
ки стає найважливішим.

У сьогоднішніх умовах регіональна політика стає
вагомим інструментом просторового регулювання соц�
іально�економічного розвитку, особливо в тих сферах,
де дія ринкових важелів обмежена (соціальна, екологі�
чна, науково�технічна). Тільки через механізми регіо�
нальної політики, як важливого елемента загальнонац�
іональної стратегії, можна активізувати внутрішні по�
тенціали регіонів для соціально�економічного зростан�
ня територій і держави в цілому. Саме регіональна пол�
ітика може стати універсальним засобом ефективного
використання внутрішньорегіональних резервів, чого
важко досягти за допомогою галузевих методів управ�
ління.

Отже, в широкому розумінні регіональна політика
— це система цілей і дій, спрямованих на реалізацію інте�
ресів держави стосовно регіонів та внутрішніх інтересів
самих регіонів за допомогою методів, що враховують
історичну, етнічну, соціальну, економічну та екологіч�
ну специфіку територій [6, с. 36].

З наведеного вище визначення випливає, що об'єк�
том регіональної політики є весь спектр соціально�еко�
номічних процесів, що відбуваються на конкретній те�
риторії. Іншими словами, у сферу впливу регіональної
політики потрапляють люди, природа і всі суспільні
інститути, що забезпечують взаємодію між ними.

Аналізуючи суб'єкти регіональної політики, треба
врахувати той принциповий момент, що регіони, пост�
ійно породжуючи інтереси, можуть їх виразити тільки
опосередковано. Конкретним носієм внутрішньорегіо�
нальних інтересів є населення, що проживає в ньому.
Проте кожен житель регіону є особистістю, представ�
ником трудового колективу, членом політичної партії
чи громадської організації. І з якої б позиції він не вис�
тупав, інтереси, які він відстоює, будуть значно відрізня�
тись від регіональних. Отже, проблема суб'єктивізації
регіональної політики трансформується в проблему
представництва інтересів населення в органах законо�
давчої та представницької влади різних рівнів, які реа�
лізовані також і через сформовані ними виконавчі струк�
тури.

З огляду на вищевикладене, напрошується висновок
про взаємопов'язаність і нерозривність зв'язків між по�
няттями "держава", "влада",  "політика". У цьому кон�
тексті будь�яка політика детермінована в часі періодом
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існування держави. А тому регіональна політика, як еле�
мент внутрішньої політики, не може бути явищем тим�
часовим. Це перманентний процес, протягом якого мо�
жуть змінюватись поточні завдання і тактика їх досяг�
нення, однак стратегічна мета такої політики, очевид�
но, повинна бути незмінною. Як свідчить досвід, фор�
мулювання мети є одним з дискусійних питань у теорії і
практиці регіональної політики України.

Головні розбіжності у підходах до визначення мети
регіональної політики породжені різним баченням стра�
тегічних орієнтирів її здійснення. Такими орієнтирами
одні автори вбачають суто управлінський аспект, інші
— геопросторовий, територіальний.

Відразу зазначимо, що питання про потребу вирів�
нювання рівнів соціально�економічного розвитку регі�
онів, у принципі, є цілком слушним. Адже побудова соц�
іальної держави, проголошеної Конституцією України,
за своєю суттю означає забезпечення однакових жит�
тєвих стандартів для всіх громадян держави, незалеж�
но від місця їхнього проживання. Стратегія вирішення
цієї проблеми передбачає кілька можливих варіантів.
Перший, коли штучно гальмують прогрес більш висо�
корозвинених регіонів задля поступового піднесення до
їхнього рівня відсталих, можна відкинути без додатко�
вих пояснень як неприйнятний. Другий варіант, який
полягає у державній підтримці депресивних районів, є
цілком реальним і апробованим багатьма країнами світу
напрямом регіональної політики. Проте такий шлях еко�
номічного вирівнювання порушує принцип соціальної
справедливості, що в наших умовах є прямою загрозою
суспільній стабільності. В основі третього варіанту є
принцип загальнонаціональної ефективності, коли зу�
силля держави спрямовані на підтримку більш розви�
нутих регіонів і за рахунок цього забезпечено економі�
чне зростання країни. Однак тоді державним інтересам
суперечать місцеві інтереси відсталих територій. Тобто
порушується баланс інтересів як важлива умова ефек�
тивності регіональної політики.

Отже, якщо не піддавати сумніву об'єктивність існу�
вання проблеми соціально�економічного вирівнювання,
то питання пошуку адекватних часові механізмів її вир�
ішення є відкритим. Очевидно також, що вирішення цієї
проблеми може бути одним із завдань регіональної пол�
ітики, однак не її метою.

Ми переконані, що іншої мети регіональної політики
як суттєве підвищення життєвого рівня населення, бути
не може. Шляхи її досягнення — це вже справа вибору
пріоритетів та механізмів здійснення цієї політики.

Як зазначено, провідна роль у формуванні та реалі�
зації регіональної політики належить державі. Тому далі
йтиметься саме про державну регіональну політику. З
огляду на це не тільки науковий, а й практичний інтерес
викликає питання її структуризації. Аналіз свідчить про
відсутність єдиних підходів до цієї проблеми. Деякі ав�
тори як складові елементи регіональної політики виді�
ляють економічну, соціальну, науково�технічну, еколо�
гічну, демографічну, гуманітарну [1, с. 78]. Інші вчені
вважають, що регіональна політика держави охоплює
такі аспекти: економічний, демографічний, соціальний,
екологічний, поселенський, науково�технічний [4; 5].

Водночас, не применшуючи ролі економічних ва�
желів впливу, помилково зводити регіональну політику
винятково до економічної. Напевно, саме абсолютиза�
ція економічної політики дещо відтіснила в тінь інші, не
менш важливі сфери державного впливу на регіональні
процеси, що часто породжувало (і породжує) складні
проблеми аж ніяк не економічного характеру. Згадати
хоча б міжконфесійні стосунки в різних регіонах, на�
гнітання ситуації навколо державної мови, міграційні
проблеми, зокрема пов'язані з поверненням депортова�
них народів тощо. І якою б ефективною не була еконо�
мічна політика держави, ігнорування інших сторін регі�
онального життя, як засвідчує досвід, серйозно гальмує
ринкові реформи загалом. А тому, зважаючи на приро�

ду регіональних процесів, держава повинна виробити
чітку політику дій щодо розвитку всіх сфер суспільно�
го життя: соціальної, промислової, аграрної, екологіч�
ної, гуманітарної, науково�технічної.

Отже, за напрямами регіональну політику поділя�
ють на соціальну, промислову, аграрну, екологічну, гу�
манітарну, науково�технічну. Відповідно, деякі з цих
видів політик мають кілька елементів порівняно само�
стійних напрямів регулювання важливих територіаль�
них процесів та сфер.

Наприклад, у рамках регіональної соціальної пол�
ітики можна виділити політику соціального захисту,
житлову, демографічну, урбаністичну, рекреаційну,
політику зайнятості. Структурними компонентами ре�
гіональної гуманітарної політики є національна, етніч�
на, культурна, освітня, міжконфесійна тощо.

Зрозуміло, що залежно від вибраних критеріїв мож�
ливі й інші підходи до структуризації державної регіо�
нальної політики. Хоча наведена вище структурна мо�
дель, незважаючи на її дещо умовний характер, дає до�
сить повне уявлення про регіональну політику як про
свідомо і цілеспрямовано розроблювану і втілювану в
практику систему дій державних і місцевих органів вла�
ди у різних сферах регіонального життя. А якщо так,
то таку політику потрібно будувати на певних принци�
пах. Очевидно, що ці принципи повинні відображати як
тактичні, так і стратегічні орієнтири регіональної пол�
ітики. Одні з них можуть бути стабільними протягом
досить тривалого проміжку часу, інші треба коригува�
ти, змінювати відповідно до ситуації в державі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, регіональна політика, як відомо, по�

кликана регулювати всі процеси, які відбуваються на
конкретній території, серед яких сьогодні провідними
є економічні. Для цього держава використовує доступ�
ний їй арсенал методів і засобів фінансово�економічно�
го впливу на розвиток усіх сфер регіонального життя, в
тому числі й неекномічних. Характерною ознакою пол�
ітики є ключова роль держави у визначенні цілей соц�
іально�економічного розвитку і виборі засобів їхнього
досягнення через відповідні механізми регулювання еко�
номічних відносин. Регіональна спрямованість економ�
ічної політики надає їй універсальних рис, оскільки дія
її механізмів у тій чи іншій модифікації поширюється
на всі сфери регіонального життя. Тому регіональну
економічну політику доцільно розглядати як конгломе�
рат бюджетної, податкової, кредитної, цінової, струк�
турної, інвестиційної та інституційної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
Процеси постійних змін, удосконалення та усклад�

нення сучасного суспільства, яке живе та розвивається
в умовах загальної інформатизації й глобалізації, акту�
алізують етичну складову відносин між державою та її
громадянами в усіх сферах життєдіяльності. Проблема�
тика такої взаємодії в інформаційній сфері є надзвичай�
но важливою, оскільки по відношенню до інших вона є
основною, адже саме на інформаційному рівні вона і
відбувається. Етична складова цих процесів набуває сьо�
годні особливого значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За останніх кілька років у науковій літературі з дер�

жавного управління з'явилася низка досліджень, при�
свячених етичним і моральним складовим роботи органів
державної влади та місцевого самоврядування, діяль�
ності державних службовців та посадових осіб. Разом з
тим, процеси інформаційної взаємодії громадян і дер�
жави з позицій етики залишаються малодослідженими.
Наявні окремі наукові розвідки з цих питань, проведені
українськими науковцями�філософами та політолога�
ми [1; 2; 3; 4; 5;  9], наукові публікації зарубіжних дос�
лідників [10; 11; 12].
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ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Етичні цінності, в оволодінні якими полягає процес
формування етичної культури особистості, суспільства,
видаються доволі простими: доброта і людяність, обо�
в'язок і совість, чесність і порядність, свобода і неза�
лежність. Вони завжди були предметом наукових досл�
іджень і постійних дискусій. Етичні аспекти забезпечен�
ня доступу громадян до інформації, що становить сус�
пільний інтерес, — питання, що потребують більш де�
тального вивчення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основним завданням статті є дослідження етичних

аспектів забезпечення доступу громадян України до
інформації, яка становить суспільний інтерес (публіч�
ної інформації).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку інформаційного сус�
пільства інформація перетворилася на вихідний і кінце�
вий продукт праці — вона збирається, підлягає обробці
та розповсюдженню; вона вже стала товаром, що про�
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дається і купується, а побудована на її основі інформа�
ційна система — спинним хребтом сучасного суспіль�
ства [9, с. 7].

На початку 2011 року кожен громадянин України
одержав право на доступ до інформації, яка становить
суспільний інтерес і знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень та інших розпорядників публіч�
ної інформації, одночасно із набуттям чинності закону
України "Про доступ до публічної інформації". Згідно
з ним, публічною вважається інформація відображена
та задокументована будь�якими засобами та на будь�
яких носіях, яка:

— була отримана в процесі виконання суб'єктом
владних повноважень чи іншими розпорядниками своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством;

— була створена в процесі виконання суб'єктом
владних повноважень чи іншими розпорядниками своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством;

— знаходиться у володінні суб'єкта владних повно�
важень чи інших розпорядників публічної інформації
[8].

Згідно з цим загальним визначенням, яке міститься
у згаданому законі, до категорії публічної можна відне�
сти будь�яку інформацію, дані, з якими суб'єкт владних
повноважень чи інший розпорядник безпосередньо пра�
цює (подекуди усю наявну в організації інформацію).
Разом з тим, за результатами моніторингу українсько�
го законодавства у сфері доступу до публічної інфор�
мації встановлено, що:

— розпорядники інформації самостійно визначають
категорію інформації, яка знаходиться у їхньому во�
лодінні: публічна або з обмеженим доступом (з її роз�
поділом на конфіденційну, таємну і службову) [7];

— розпорядники інформації самостійно визначають
структурний підрозділ або відповідальну особу з питань
запитів на інформацію [6], які самостійно реєструють,
опрацьовують та відповідають на інформаційні запити.
До підготовки відповіді на інформаційні запити можуть
залучатися структурні підрозділи розпорядника інфор�
мації, причому остаточну відповідь формують спец�
іальні структурні підрозділи, відповідальні за доступ до
публічної інформації;

— окрім структурного підрозділу або відповідаль�
ної особи з питань запитів на інформацію до підготов�
ки відповіді на інформаційні запити, можуть залучати�
ся структурні підрозділи розпорядника інформації, при�
чому остаточну відповідь формують структурні підроз�
діли, у володінні яких перебуває запитувана інформа�
ція;

— запитувачі інформації мають право звертатися
безпосередньо до структурних підрозділів, у володінні
яких перебуває публічна інформація, які, у свою чергу,
готують відповіді на інформаційні запити.

У процесі роботи з інформацією, яка становить сус�
пільний інтерес, виникає чимало питань, пов'язаних з
організацією доступу до неї. Одним із найбільш акту�
альних є етичний аспект такого доступу, який стосуєть�
ся як самого механізму його забезпечення, так і самої
інформації, яка становить публічний інтерес. Побудова
етики інформаційного простору вимагає віднаходжен�
ня фундаментальних, спільноспоріднених та самоорга�
нізуючих цінностей. Саме таке завдання виконує інфор�
маційна етика [4, с. 8].

Словосполучення "інформаційна етика" з'явилося у
1980�х роках минулого століття і стосувалося етичних
аспектів використання інформаційних ресурсів, потім —
інформаційних продуктів (1990�ті рр.), пізніше — інфор�
маційного середовища (середина 1990�х рр.) і перетво�
рилася на макроетику (2000�ні рр.) [12, c. 5—14].

Інформаційна етика — поняття, яке знаходиться на
перетині багатьох інших сфер: біоетики, натуралістич�
ної, військової, технічної етики, етики засобів масової
інформації, наукової етики, етики народного господар�
ства, політичної, юридичної, медичної етики [10]. Пред�

метом вивчення інформаційної етики є моральність
інформаційного суспільства, в умовах якого тепер живе
світ. Вона досліджує те, як суспільство, розробляючи
та використовуючи інформаційні й комунікаційні тех�
нології, нові технічні засоби роботи з інформацією, да�
ними, поводиться або має поводитися з точки зору мо�
ралі. Разом з тим, відмінною рисою інформаційної ети�
ки є те, що вона стоїть осторонь інших теорій етики,
адже вона зосереджена на сутності інформації, інфор�
маційних процесах [5, c. 301].

У питаннях моральної оцінки дій в інформаційній
сфері неодмінно постає проблема вільного здійснення
вчинків та їхніх мотивів. Процеси інформатизації по�
винні регулюватися державою за допомогою встанов�
лення загальнообов'язкових правил, у яких враховують�
ся моральні орієнтири, потреби й запити громадянсь�
кого суспільства. Досить важливим у зв'язку з цим є
розуміння того, що громадянське інформаційне сус�
пільство як суспільний ідеал є ціннісним орієнтиром, що
задає вектор розвитку соціальних систем на сучасному
етапі [2, c. 55].

Інформаційна етика, передусім, стосується таких
основних сфер суспільного буття:

— забезпечення суспільної та індивідуальної безпе�
ки;

— забезпечення приватності;
— забезпечення анонімності, нерозголошення

інформації, яка стосується кожної конкретної особи;
— забезпечення цілісності даних;
— зручність, практичність і простота доступу до

інформації та її використання;
— зловживання інформацією, недостовірне її трак�

тування, перекручування;
— моніторинг і аудит тощо.
Інформаційна етика базується на загальнолюдських

цінностях, суспільній моралі. Власне, основними мо�
ральними принципами, з урахуванням яких і сформува�
лося предметне поле інформаційної етики, є:

— "privacy" (таємниця приватного життя): право
людини на автономію й свободу в приватному житті,
право на захист від посягання з боку органів державної
влади, інших людей. Особливої уваги цей принцип на�
буває в умовах формування численних баз і банків да�
них, в яких містяться дані про особу; додержання ви�
мог конфіденційності наданої інформації;

— "асcuracy" (точність): неухильне дотримання
інструкцій з експлуатації інформаційних систем та об�
робки інформації, чесне, відповідальне ставлення до
власних посадових обов'язків;

— "property" (приватна власність): недоторканність
приватної власності щодо інформації, даних, забезпе�
чення норм авторського права, інтелектуальної влас�
ності;

— "асcessibility" (доступність): право громадян на
інформацію, доступ кожного суб'єкта суспільства до
інформаційних технологій і до будь�якої потрібної йому
відкритої (дозволеної) інформації у будь�який час і в
будь�якому місці [3].

Л. Флоріді визначає чотири основних цінності ін�
формаційної етики:

1) модальні;
2) гуманітарні;
3) пояснюючі;
4) конструктивістські.
Модальний клас властивостей включає такі цін�

ності, як логічна та практична ймовірність, фактична
наявність. Наступний, гуманітарний клас властивостей,
стосується стійкості, стабільності, безпеки, надійності,
достовірності, конфіденційності, вживаності, відпові�
дності, чесності, повноти та достатності. Клас пояс�
нюючих якостей містить такі поняття, як придатність,
доступність і недоступність інформації, можливість та
простота її використання, систематичність інформації.
В останній, конструктивістський клас, вводяться такі
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категорії, як моральність інформації, можливість
удосконалення, оновлення, а також виправлення [11,
с. 46].

Законом України "Про доступ до публічної інфор�
мації" визначено, що публічна інформація є відкритою,
а серед основних принципів забезпечення такого дос�
тупу законодавець визначає відкритість та прозорість
діяльності суб'єктів владних повноважень, які, на нашу
думку, можна вважати основоположними в процесі за�
безпечення доступу до публічної інформації. Від�
критість та прозорість діяльності суб'єктів владних по�
вноважень втілюються в наявності інформації щодо
процедур надання певних адміністративних послуг, пе�
реліків документів для їх отримання, відповідальних
осіб тощо. Вони передбачають вироблення ефективних
методів роботи, за допомогою яких громадянам на�
дається вся необхідна їм інформація, вони отримують
доступ до найсуттєвішої інформації, що стосується
функціонування будь�якої організації чи установи.
Серед інших принципів забезпечення доступу до пуб�
лічної інформації законодавець визначає вільне отри�
мання та поширення інформації, принцип рівноправ�
ності.

Розглядаючи основні принципи забезпечення дос�
тупу громадян України до публічної інформації та по�
рівнюючи їх із основними цінностями інформаційної
етики, про які йшлося вище, можна констатувати, що
вже сьогодні на законодавчому рівні сформовано знач�
не підгрунтя (основу) в забезпеченні доступу громадян
України до публічної інформації, в якому враховують�
ся основні моральні принципи, які становлять предмет�
не поле концепції поняття "інформаційної етики".

У контексті висловленого актуалізується питання
про моральний аспект використання наданої суб'єктом
владних повноважень інформації зацікавленим грома�
дянам, організаціям чи установам. Статтею 19 закону
України "Про доступ до публічної інформації" визна�
чено, що зацікавлена особа (запитувач) має право звер�
нутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію незалежно від того, стосується ця інфор�
мація його особисто чи ні, без пояснення причини по�
дання запиту [8]. Отже, розпоряднику інформації не
відомо, для чого і з якою метою буде використана нада�
на ним запитувачам інформація.

У зв'язку з цим важливого значення набувають пра�
вила і норми поведінки, яких мають дотримуватися всі,
хто збирає, опрацьовує та поширює інформацію, що має
суспільний інтерес. Це, насамперед, внутрішні переко�
нання окремих осіб, їхнє власне розуміння того, що
можна і чого не можна роботи. При цьому обов'язково
повинні враховуватися інтереси всього суспільства і
окремих його соціальних груп. Такі норми і правила
складаються в кожному суспільстві протягом багатьох
років і залежать передусім від звичаїв і традицій, що
склалися історично, менталітету. Більшість етичних пра�
вил і норм поведінки лягли в основу створення числен�
них регламентів і кодексів окремих професійних соці�
альних груп суспільства: журналістів, лікарів, бібліоте�
карів, державних службовців тощо, що зумовило появу
поняття "професійна етика". Як система норм профес�
ійна етика є кодексом правил, що визначає поведінку
окремих соціальних груп суспільства в процесі їх служ�
бової діяльності. Ці норми відповідають чинним зако�
нам та відомчим нормативним документам, професійним
знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомлен�
ню моральної відповідальності за виконання професій�
них обов'язків.

Професійна етика, як і етика взагалі, не розроб�
ляється, а виробляється поступово в процесі повсякден�
ної спільної діяльності людей. Професійна етика сис�
тематизує накопичений в процесі історичної практики
досвід, характерний для певного виду діяльності, уза�
гальнює його і удосконалює у міру вдосконалення цьо�
го виду діяльності.

ВИСНОВКИ
Результатом проведеного дослідження став аналіз

нормативно�правового регулювання забезпечення до�
ступу громадян України до інформації, що становить
суспільний інтерес (публічної інформації) з позицій
моральності. Здійснений аналіз дав змогу охарактери�
зувати поняття "інформаційної етики" як концепції, що
сформувалася за останні десятиліття в умовах перехо�
ду до інформаційного суспільства; наведено її основні
цінності, принципи та особливості. Доведено, що в
інформаційному законодавстві України з питань досту�
пу до публічної інформації враховано основні етичні
аспекти його забезпечення. Подальші наукові розвідки
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ня моральних аспектів застосування публічної інфор�
мації в процесі професійної діяльності окремих соціаль�
них груп суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим напрямом державної розбудови в Ук�

раїні є всебічний розвиток особистості, забезпечен�
ня її прав і свобод. Задоволення потреб громадян в
економічній, політичній та соціальній сферах
здійснюється державою на місцевому рівні, шляхом
проведення ряду реформ, у тому числі у сфері пуб�
лічної влади. Головною ланкою, що інтегрує фак�
тори адміністративно�управлінських перетворень в
країні, є якісне кадрове забезпечення органів дер�
жавної влади, а також ефективна регіональна кад�
рова політика, спрямована на професіоналізацію
державної служби.

УДК 342.553(477)

С. В. Циц,
кандидат наук з державного управління, начальник юридичного відділу апарату,
Хмельницька обласна державна адміністрація

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

(НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

STAFFING OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES (ON THE EXAMPLE OF KHMELNYTSKYI
REGION)

У статті досліджено стан кадрового забезпечення місцевих органів виконавчої влади ХмельницьF

кої області (проведено аналіз вікового, гендерного підходу до складу державних службовців регіоF

ну, а також особливості підвищення їхньої кваліфікації). Окреслено пріоритетні питання кадрової

політики в регіоні.

The article examines the state of the staffing local executive authorities Khmelnitskyi region (the

analysis of the age and gender of civilFservice employees in the region, as well as peculiarities of their

professional skills upgrade has been carried out). The priority issues of personnel policy in the region

have been outlined.

Ключові слова: кадри, кадрова політика, місцеві органи виконавчої влади, державні службовці, професійна
підготовка, пріоритетні питання.

Key words: personnel, personnel policy, local executive authorities, civil!service employees, training, priority
issues.

Зважаючи на те, що в нашій молодій державі про�
цеси адміністративно�кадрових реформацій відбува�
ються вкрай повільно, постає необхідність здійснення
глибокого аналізу нових кадрових відносин, підвищен�
ня наукової обгрунтованості роботи з персоналом,
вибору ефективних кадрових технологій, розробки та
використання дієвих механізмів формування та реалі�
зації державної кадрової політики в регіонах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні науковцями питання державної кадро�
вої політики України досить грунтовно розгляну�

S. V. Tsyts,
candidate of sciences from public administration, head of the legal Department
of the Khmelnitsky Regional State Administration
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то. Науковий інтерес представляють праці, які сто�
суються підбору, підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців
(Д. Дзвінчук, В. Князєв, Г. Леліков, В. Луговий, В. Май�
борода, Н. Нижник, В. Олуйко, В. Скуратівський,
О. Яковенко, В. Яцюк та інші). Однак, теоретичні за�
сади формування та реалізації кадрової політики не
адаптовані до практичного середовища.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: здійснення аналізу кадрової робо�

ти в місцевих органах виконавчої влади Хмельниць�
кої області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з кадрами в обласній, районних держав�

них адміністраціях, їх структурних підрозділах на
території  Хмельницької  області  здійснюється
відповідно до Закону України "Про державну служ�
бу" [1], Стратегії державної кадрової політики на
2012—2020 роки, схваленої Указом Президента Ук�
раїни від 1 лютого 2012 року № 45/2012 [2], інших
нормативно�правових актів, що регулюють проце�
си у сфері державної служби. Зусилля керівників
місцевих органів виконавчої влади спрямовуються
на зміцнення кадрового потенціалу, поліпшення
якісного складу державних службовців усіх рівнів,
підвищення їх персональної відповідальності за до�
ручену ділянку роботи. Однак, у досліджуваній
сфері є ряд об'єктивних проблем, а саме: низький
престиж роботи в державному управлінні, пов'яза�
ний з недостатньо високим рівнем соціального за�
хисту працівників, недосконалістю системи оплати
праці (відсутність зв'язку посадового окладу з
рівнем кваліфікації, професійною підготовкою; роз�
рив у заробітній платі між спеціалістами та керів�
ною ланкою); невідповідність якості послуг запитам
населення; недосконалість законодавчої бази (зок�
рема, необхідно внести зміни до порядку проведен�
ня щорічної оцінки державних службовців, шляхом
встановлення її зв'язку з плануванням роботи дер�
жавного службовця, спрямованої на досягнення
стратегічних цілей органу державної влади тощо).
Панацеєю окреслених проблем мав стати прийня�
тий в листопаді 2011 року Закон України "Про дер�
жавну службу" [3], яким передбачено механізм по�
силення ефективності місцевих органів виконавчої
влади за рахунок оптимізації штату, а також впро�
вадження системи формування професійного і ком�
петентного складу державних службовців (перед�
бачено системну класифікацію посад залежно від
обсягу посадових обов'язків; розмежовано в дер�
жавних органах посади працівників, які виконують
функції з обслуговування населення; змінено стан�
дарти зарахування на державну службу тощо). Ра�
зом з тим, набрання чинності нормативно�правово�
го акту відтерміновано до 1 січня 2014 року.

Сьогодні гранична чисельність місцевих держав�
них адміністрацій Хмельницької області становить
2666,5 штатних одиниць (державних службовців
2579), у тому числі обласна ланка — 529 (держав�
них службовців 424), з яких 103 — апарат облдер�
жадміністрації (державних службовців 88), район�
на ланка — 2137,5 (державних службовців 2054).

У середньому чисельність працівників однієї
районної державної адміністрації — 107 штатних
одиниць, апарату райдержадміністрацій — 32 [4].

Переважна більшість районних державних ад�
міністрацій приділяє належну увагу реалізації дер�
жавної політики у сфері державної служби. Роз�
роблено та затверджено Комплексні програми ро�
боти з кадрами. Практикується квартальне плану�
вання роботи з кадрами. Створено і працюють Ко�
ординаційні ради з питань державної служби при

обласній та районних державних адміністраціях,
засідання яких проводиться щоквартально відпові�
дно до планів роботи.

Важливим напрямом діяльності органів держав�
ної влади є залучення молоді на державну службу.
Середній вік державних службовців райдержадміні�
страцій та структурних підрозділів облдержадміні�
страції становить 37—38 років. Серед керівного скла�
ду районних державних адміністрацій працівники
віком 40—50 років становлять 40,6%, понад 50 років
— 23,3 відсотка. Це свідчить про те, що на цих поса�
дах працюють досвідчені фахівці, серед яких зі ста�
жем державної служби понад 10 років — 36% праці�
вників. Кількість державних службовців віком до 30
років близько 27,5%, в окремих районних державних
адміністраціях цей показних вищий, зокрема, в Де�
ражнянській (34,7%), Кам'янець�Подільській
(35,9%), Красилівській (31,7%), Летичівській (32,5%),
Теофіпольській (31,8%), Хмельницькій (36,5%). Інша
ситуація у структурних підрозділах облдерж�
адміністрації. Середній показник молодих спе�
ціалістів — 30 відсотків.

В області на державній службі працює 65%
жінок, середній показник жінок по райдержадміні�
страціях становить 65,7%, найбільше — в Дераж�
нянській (77%), Ізяславській (76,7%), Славутській
(78,4%), Старокостянтинівській (74,7%), Хмель�
ницькій (73,1%) райдержадміністраціях.

У минулому році з числа призначених на посади
державних службовців 39,6% прийнято на підставі
конкурсного відбору, за наслідками стажування —
26,6%, за переведенням — 9,6%, з кадрового резер�
ву — 8,2%, за іншою процедурою — 17,5 відсотка
[4]. З прийняттям законодавчих актів щодо спец�
іальної перевірки відомостей осіб, які претендують
на зайняття посад державних службовців, усклад�
нився процес прийняття на державну службу, але
це дало можливість забезпечити якісніший добір
претендентів на державну службу і попередити про�
яви корупції в державних органах.

Для ефективності та стабільності державної
служби, підвищення професійного рівня праців�
ників та підготовки їх на керівні посади важливе
значення має кадровий резерв, який формується
відповідно до статті 28 Закону України "Про дер�
жавну службу" [1]. Однак, у місцевих органах ви�
конавчої влади дієвість кадрового резерву надзви�
чайно низька через формальний підхід до його фор�
мування (потенціал кадрового резерву є недостат�
ньо задіяним).

Переважна кількість осіб, зарахованих до кад�
рового резерву на 2012 рік на посади керівників
місцевих органів виконавчої влади Хмельницької
області, перебуває у віковій категорії 41—50 років
[4].

Значним напрямом роботи кадрових служб об�
ласті є професійна підготовка державних служ�
бовців, що виконують управлінські функції, у На�
ціональній академії державного управління при
Президентові України та її регіональних інститу�
тах (щорічно на засіданнях колегії обласної дер�
жавної адміністрації схвалюються списки осіб, ре�
комендованих на навчання, як на денну, так і на за�
очну форми навчання), у тому числі у магістрату�
рах вищих навчальних закладів. Також організову�
ються навчання в Центрі перепідготовки та підви�
щення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, держав�
них підприємств, установ і організацій (навчання
відбувається за різними формами: професійною
програмою, програмою тематичного постійного
діючого семінару, програмою короткотермінового
семінару, програмою тренінгу та спеціалізованих
навчальних курсів).
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На державній службі в органах державної вла�
ди Хмельницької області працюють 77 випускників
Національної академії державного управління при
Президентові України та її регіональних інститутів:
у районних державних адміністраціях — 24 особи,
в апараті та структурних підрозділах обласної дер�
жавної адміністрації — 8 та 11; територіальних
підрозділах центральних органів виконавчої влади
— 15, виконавчих комітетах міських рад — 15, інших
структурах місцевого самоврядування — 8 осіб [4].

Дієвою формою роботи з державними службов�
цями є щомісячне апаратне навчання з актуальних
питань, пов'язаних з державотворчим процесом,
державним управлінням, стратегією реформування
державної служби тощо.

З метою активізації роботи з молоддю, залучен�
ня її на державну службу в апараті обласної дер�
жавної адміністрації, структурних підрозділах про�
ходять навчальну та переддипломну практику сту�
денти Хмельницького університету управління та
права.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 12 березня 2005 року № 179 "Про упоряд�
кування структури апарату центральних органів ви�
конавчої влади, їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій" [5], від 18 квітня
2012 року № 606 "Про затвердження рекомендац�
ійних переліків структурних підрозділів обласної,
Київської та Севастопольської міської, районної,
районної у мм. Києві та Севастополі державних ад�
міністрацій" [6], від 26 вересня 2012 року № 887
"Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміні�
страції" [7] місцевими органами виконавчої влади
на території області були приведені у відповідність
із цими підзаконними нормативно�правовими акта�
ми типові положення структурних підрозділів, а
також створено нові структури в районних держав�
них адміністраціях та облдержадміністрації (на�
приклад, Департамент житлово�комунального гос�
подарства і будівництва обласної державної адмін�
істрації).

Крім того, скорочено посади заступника голо�
ви�керівника апарату в усіх районних державних ад�
міністраціях, перших заступників та заступників на�
чальників окремих структурних підрозділів облас�
ної державної адміністрації.

Тобто, вжито заходи щодо фактичного прове�
дення другого етапу адміністративної реформи,
визначеного Національним планом дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних ре�
форм на 2010—2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна дер�
жава", затвердженим Указом Президента України
від 12 березня 2012 року № 187/2011 [8] (оптимі�
зації структури місцевих органів виконавчої вла�
ди).

У більшості випадків такі структурні (в тому
числі кадрові) зміни позитивно вплинули на соціаль�
но�економічну та суспільно�політичну ситуацію в
регіоні.

Аналізуючи найважливіші аспекти кадрового
забезпечення органів влади за сучасних умов соц�
іально�економічного та суспільно�політичного
розвитку регіонів, можна виділити такі пріори�
тетні питання кадрової політики в Хмельницькій
області:

— становлення професійної, високоефективної,
високоавторитетної державної служби серед насе�
лення, покликаної захищати права й свободи гро�
мадян;

— підготовка нової генерації кадрів для систе�
ми державного управління, вихованих на кращих
прикладах вітчизняного та світового досвіду;

— удосконалення системи організаційно�функ�
ціонального механізму забезпечення кадрами
органів виконавчої влади;

— підвищення результативності в діяльності уп�
равлінських структур і суб'єктів державної служби.

ВИСНОВОК
Незважаючи на певні позитивні зрушення в пи�

таннях реалізації державної політики у сфері дер�
жавної служби по добору та розстановці кадрів, ро�
бота в даній сфері не повинна призупинятися, а на�
впаки, сприяти формуванню команди компетент�
них, ініціативних, відповідальних спеціалістів, спро�
можних забезпечити економічний та соціальний
розвиток регіону (підвищити ефективність держав�
ного управління та зменшити витрати на його ут�
римання).

Перспективою подальших розвідок даної про�
блематики є дослідження ефективності здійснення
оптимізації системи територіальної організації вла�
ди на локальному рівні та її вплив на кадрові про�
цеси в місцевих органах виконавчої влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення демократичної, правової, соціальної

держави, інтеграція України в Європейське співтовари�
ство, проведення адміністративної реформи та рефор�
ми системи державної служби передбачають підготов�
ку державних службовців, здатних неухильно відстою�
вати права й свободи людини й громадянина; володію�
чих професійними уміннями й навичками, що грунтують�
ся на сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібно�
стях та майстерності застосування засобів і методів уп�
равлінської науки, стратегічним мисленням та особис�
тісними якостями, необхідними для прийняття та успі�
шної реалізації управлінських рішень.

Основним нормативним документом, що регламен�
тує питання державної служби в Україні, є Закон "Про
державну службу" від 16 грудня 1993 р. Згідно з стат�
тею 29 Закону України "Про державну службу" дер�
жавні службовці підвищують свою кваліфікацію пост�
ійно, у тому числі через навчання у відповідних навчаль�
них закладах, як правило, не рідше одного разу на п'ять
років [1]. Результати навчання і підвищення кваліфікації
є однією з підстав для просування по службі.

Освіта для державних службовців на сучасному
етапі — це реформування, пошук нових шляхів приве�
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дення змісту у відповідність зі світовими стандартами.
Нові реалії висувають нові вимоги до якості освіти, зок�
рема до універсальності підготовки державних служ�
бовців, підвищення їх управлінської культури, також їх
адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтова�
ності навчального процесу, його інформатизації, виз�
начальної важливості освіти у забезпеченні розвитку
державної служби [2].

Таким чином підготовка і підвищення кваліфікації
державних службовців є важливим елементом інститу�
ту проходження державної служби. Водночас профе�
сійна підготовка і підвищення кваліфікації відіграють
важливу роль при атестації державних службовців, кон�
курсному відборі, оцінці якості діяльності державних
службовців, присвоєнні рангів тощо.

Основними видами підвищення кваліфікації держав�
них службовців, що забезпечують його безперервність,
є:

— навчання за професійними програмами підвищен�
ня кваліфікації державних службовців;

— тематичні постійно діючі семінари;
— спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
— тематичні короткострокові семінари, зокрема

тренінги;
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— самостійне навчання (самоосвіта);
— стажування в органах, на які поширюється

чинність Закону України "Про державну службу" а та�
кож за кордоном [3].

В основі діючої нині в Україні системи навчання дер�
жавних службовців лежить адаптація отриманого рані�
ше фаху до професійної діяльності у сфері державного
управління. Вона здійснюється шляхом реалізації осві�
тньо�професійних програм підготовки магістрів, про�
фесійних програм підвищенням кваліфікації, тематич�
них семінарів і стажування. Магістерські програми ма�
ють академічний, фундаментальний характер, надають
загальну широку освітню підготовку з державного уп�
равління. Програми підвищення кваліфікації державних
службовців не мають необхідного практичного спряму�
вання, мають здебільшого освітній характер. Програми
базової підготовки, перепідготовки та функціональної
спеціалізації службовців в Україні відсутні. Професій�
не навчання службовців здійснюється за державними і
галузевими стандартами вищої освіти, стандартами ви�
щих навчальних закладів, що ліцензовані та акредито�
вані в освітній галузі "державне управління". Підвищен�
ня кваліфікації вищих категорій службовців здійснюєть�
ся в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ. Мережа закладів Системи професійного навчан�
ня службовців, яка сформована із застосуванням ме�
ханізмів ліцензування та акредитації в освітній галузі
"Державне управління", включає: НАДУ при Президен�
тові України, її 4 регіональних інститути в Дніпропет�
ровську, Львові, Одесі, Харкові; 14 вищих навчальних
закладів, що ліцензовані та акредитовані для підготов�
ки магістрів за спеціальностями "Державне управління"
та "Державна служба"; 23 центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій; 65 галузевих на�
вчальних закладів вищої і післядипломної освіти, що
ліцензовані для підвищення кваліфікації службовців [4].

На теперішній час система навчання державних
службовців, підвищення їх управлінської культури, ви�
рішує такі загальні завдання щодо здійснення:

— підготовки державних службовців як навчання з
метою отримання особою певного нового для неї освіт�
ньо�кваліфікаційного рівня (спеціаліст, магістр) за спе�
ціальністю, спрямованою на професійну діяльність в
органах державної влади чи місцевого самоврядування.
При цьому під підготовкою державного службовця не�
обхідно розуміти і навчання особи, яка вже перебуває
на державній службі, і особи, яка цілеспрямовано го�
тується до неї;

— перепідготовки державних службовців як навчан�
ня з метою отримання певного освітньо�кваліфікацій�
ного рівня за іншою спеціальністю (спеціалізацією),
спрямованою на професійну діяльність в органах дер�
жавної влади чи місцевого самоврядування;

— підвищення кваліфікації державних службовців як
навчання, спрямованого на підвищення, тобто досягнен�
ня певного визначеного рівня загальної управлінської
культури та що спеціалізується в межах певної категорії
посад і спеціалізації на окремих функціях, завданнях,
повноваженнях, що визначаються актуальними потреба�
ми сьогодення (для конкретної особи, конкретного орга�
ну державної влади чи місцевого самоврядування, для
конкретної зміни державно�службових відносин тощо).

Одним із основних напрямів адміністративної ре�
форми в Україні є створення нової системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, готових до впровадження нововведень і до
несення відповідальності за прийняті рішення.

У той же час стратегія майбутнього розвитку дер�
жави — це, в першу чергу, стратегія професійної підго�
товки кадрів, підвищення їх управлінської культури і на�
ріжним каменем для цього має бути процес удоскона�
лення всієї системи державного управління в Україні [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання кадрового забезпечення державної служ�
би та навчання державних службовців досліджували
такі науковці: В. Бакуменко, О. Воронько, Д. Дзвінчук,
С. Дубенко, Ю. Кальниш, О. Конотопцев, О. Мельни�
ков, В. Луговий, Т. Лукіна, І. Надольний, П. Назимко,
Н. Нижник, О. Оболенський, В. Олуйко, В. Понеділко,
Н. Протасова, С. Серьогін, О. Слюсаренко, І. Сурай,
В. Шайдеров, С. Хаджирадєва та ін.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ СТАТТІ
Цілі статті — обгрунтувати доцільність коригуван�

ня професійної програми підвищення кваліфікації дер�
жавних службовців системи МНС України V�VІІ кате�
горії посад за напрямом 1501 "Державне управління" в
частині збільшення часу галузевої складової (за раху�
нок деяких теоретичних питань загальної складової) на
тренінгові методи здобуття державними службовцями
певних навичок, необхідних для виконання службових
обов'язків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професійний публічний менеджмент є основою

функціонування влади в будь�якій демократичній дер�
жаві. Необхідною передумовою ефективного виконан�
ня зростаючої кількості повноважень органів влади є
належний професійний рівень державних службовців.

Підготовка спеціалістів для служби в органах вико�
навчої влади є важливою складовою державної кадро�
вої політики, спрямованої на формування високопро�
фесійних кадрів та підвищення якості їх роботи. Однак
ця система підготовки та підвищення кваліфікації служ�
бовців потребує як внутрішньої, так і зовнішньої модер�
нізації, що передбачає насамперед реформування про�
фесійного навчання службовців як елементу розвитку
інституційної спроможності державного управління,
підвищення рівня професіоналізму та культури персо�
налу органів влади, здатності компетентно і відповідаль�
но виконувати управлінські функції, впроваджувати
новітні соціальні технології, сприяти інноваційним про�
цесам у державі.

У структурі всіх органів виконавчої влади створені
підрозділи, що займаються питаннями кадрового забез�
печення, які здійснюють організаційно�методичне кер�
івництво формуванням кадрового резерву, контроль за
виконанням особистих річних планів підвищення квалі�
фікації фахівців, узагальнюють практику формування
кадрового резерву та вносять до керівництва пропозиції
щодо його поліпшення.

Слід зазначити, що сьогодні професійна підготов�
леність є однією з умов при вступі на державну службу.
У професійного урядовця має бути необхідний рівень
кваліфікації задля виконання обов'язків на відповідній
посаді, чому передує випереджувальний характер знань.

Величезне значення має досвід роботи. Але без но�
вих знань службовець орієнтовно через 3 роки перебу�
вання на своїй посаді стає "зашореним", тобто звикає
працювати у відповідних рамках і йому не зовсім зруч�
но, коли перед ним ставляться більш складні завдання
— завдання управлінця вищого рівня. І тут не можна не
погодитись з Н.Нижник, яка продукує їдею відновлен�
ня професіоналізму через підвищення кваліфікації, що
дасть можливість виконувати повноваження на посаді
у повному обсязі, творчо, з новими ідеями [6].

Одним з дієвих шляхів підвищення кваліфікації дер�
жавних службовців системи МНС України, наприклад
V—VІІ категорії посад за напрямом 1501 "Державне
управління", є навчання за професійною програмою, яка
розроблена Інститутом державного управління у сфері
цивільного захисту МНС України відповідно до останніх
вимог Нацдержслужби України, погоджена МОН Ук�
раїни (рішення Акредитаційної комісії України від 27
грудня 2012 року, протокол № 100).
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Програма передбачає вивчення таких основних пи�
тань.

1. Правове забезпечення державного управління та
місцевого самоврядування.

2. Державна служба і служба в органах місцевого
самоврядування, забезпечення її професіоналізації.

3. Запобігання і протидія проявам корупції в орга�
нах державної влади та органах місцевого самовряду�
вання.

4. Стратегічне планування і бюджетний процес.
5. Соціальна і гуманітарна політика.
6. Історія державної служби в Україні.
7. Управління конфліктом інтересів, правила повед�

інки та професійна етика державного службовця та по�
садової особи місцевого самоврядування.

8. Управління персоналом. Підготовка та прийнят�
тя управлінських рішень.

9. Організація діяльності державного службовця.
Культура мовлення як складова адміністративної куль�
тури. Розробка та виконання організаційно�розпоряд�
чих документів тощо.

10. Природно�техногенна безпека та основні напря�
ми підвищення її рівня.

11. Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру

Професійна програма складається з трьох складо�
вих: загальної (50 % від загального навчального часу),
функціональної (33 % від загального навчального часу),
галузевої (17 % від загального навчального часу).

Загальна складова має сприяти розкриттю базисних
питань, що торкаються професійних знань, умінь та осо�
бистих якостей державного службовця, не пов'язаних
безпосередньо з механізмом реалізації завдань та ви�
конанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері
діяльності (на даному робочому місці).

Функціональна складова направлена на практичне
застосування державними службовцями управлінських
наук, стимулювання в них потреби використання сучас�
них технологій організації процесів у сфері адміністра�
тивного управління, сприяння виробленню у державних
службовців наукових підходів до організації свого ро�
бочого часу та робочого місця, формування потреб у
подальшому професійному самовдосконаленні.

За галузевою складовою державні службовці мають
здобути додаткові знання, уміння з новітніх досягнень
у своїй галузі, у сфері своєї діяльності.

Як видно з наведеного, навчальні питання, у своїй
більшості, мають переважно інформаційний або акаде�
мічний характер, їм бракує практичної цілеспрямова�
ності щодо здобуття державними службовцями певних
навичок, необхідних для виконання службових обо�
в'язків.

На наш погляд, згадана традиційна модель підви�
щення кваліфікації державних службовців потребує
оптимізації в контексті збільшення часу безпосередньо
на галузеву складову професійної програми. Так, за
рахунок питань загальної складової, які не пов'язані
безпосередньо з механізмом виконанням конкретних
функцій у певній сфері діяльності і які можна вивчати
на тематичних постійно діючих чи тематичних корот�
кострокових семінарах, ми пропонуємо запровадити у
навчальний процес імітаційні технології (ігрові та дис�
кусійні форми організації), технологію "кейс�методу"
та методику відеотренінгу (максимальна наближеність
до реальності). Тобто запровадити тренінгові методи,
які з огляду на науково�методичну розробленість, прак�
тичну спрямованість та доступність вважаються надзви�
чайно ефективними з точки зору розвитку особистості,
здобуття знань та особливо набуття практичних нави�
чок та вмінь. Вони мають велику перспективу застосу�
вання в процесі підвищення кваліфікації державних
службовців.

Сьогодні у сфері освіти тренінги, спрямовані на
формування і розвиток особистої і професійної ком�

петенції, є одним з провідних засобів професійного
навчання [7].

Необхідно зауважити, що тренінг і традиційні фор�
ми навчання мають суттєві відмінності. Традиційне на�
вчання більш орієнтоване на правильну відповідь і є
формою передачі інформації та засвоєння знань. На�
томість тренінг орієнтований на запитання та пошук. Під
час тренінгу викладач лише створює умови для актив�
них дій і розвитку слухача, а все інше слухач робить сам,
демонструючи власну ініціативу і кмітливість. Це спо�
нукає свідомо відмовитись від "педоцентричної позиції"
викладача на користь самостійної дослідницької діяль�
ності тих, хто навчається. Саме в цьому і полягає мета
тренінгової роботи, яка суттєво відрізняє її від звичай�
ної традиційної форми навчання [8].

Саме в процесі тренінгу слухачі мають можливість
практикуватися, експериментувати, моделювати ситу�
ацію, перевіряти свої висновки, аналізувати досягнен�
ня, відточувати навички спілкування, комунікативну
поведінку, вчаться приймати правильні управлінські
рішення.

ВИСНОВКИ
Навчання, орієнтоване на формування та розвиток

професійної компетентності державних службовців,
здійснюється ефективно лише за умови налагодження
продуктивного взаємозв'язку між викладачем і слуха�
чами, позитивного психологічного клімату, рівноправ�
ного партнерства, побудованого на діалозі, спільній
діяльності. Тому традиційні види підвищення кваліфі�
кації доцільно доповнювати інтерактивними технологі�
ями навчання, зокрема тренінговими технологіями.

Подальші напрями дослідження необхідно зосере�
дити на розробці ділових ігор з практичного відпрацю�
вання умінь та навичок державних службовців щодо
організації взаємодії усіх ланок при мінімізації наслідків
надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь�який суспільний процес природно поєднує в

собі низку елементів, здавалося б, відмінних явищ і про�
цесів особливо, коли мова йде про формування держав�
ної політики чи прикладного застосування стратегічно�
го управління у державному управлінні. Проте держав�
на політика як важливий компонент життєдіяльності
будь�якого суспільства, маючи велику кількість вимірів
і характеристик, формує відповідну систему та різно�
манітні політичні, економічні, соціальні механізми дер�
жавного управління. Тобто удосконалення процесу
формування та здійснення завдань державної політики
й посилення її регулятивного впливу на розвиток сус�
пільства нерозривно пов'язані зі зміною механізмів дер�
жавного управління. Стратегічне управління у практич�
ному вимірі — це один із механізмів державного управ�
ління як такого. Відтак перш ніж розпочати процес його
запровадження в управлінську практику, постає питан�
ня рівня кореспондування цього механізму із існуючи�
ми обмеженнями формування державної політики для
певного суспільства. Формування державної політики
у здійсненні управлінських процесів варто розглядати
як первісну передумову щодо запровадження стратегі�
чного управління.
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У статті визначено особливості середовища формування державної політики, а також його вплив на

застосування стратегічного управління у державному управлінні. Запропоновано бачення трансформації

середовища формування державної політики засобами стратегічного управління.

In the article, it outlines the features of public polices environment and its impact on the application of

strategic management in public administration. A vision to transform environmental policy formulation as means

of strategic management.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення обмежень, умов та особливостей форму�
вання державної політики здійснювала широка когор�
та науковців і практиків. Серед них: О. Валевський [3],
В. Романов, О. Рудік, Т. Брус [6], М. Говлет і М. Рамеш
[7], В. Ребкало і В. Тертичка [8; 9], В. Малиновський [12],
Н. Нижник і О. Машков [13], А. Соловйов [14], З. Шер�
шньова і С. Оборська [17], С. Батчиков і С. Глазьєв [18],
Дж. Андерсон [19], В. Дан [20], Д. Істон [21] та інші. Дос�
лідники, як правило, зупинялися на встановленні влад�
них механізмів реалізації політичного процесу і аналізу
явищ, що супроводжують поточну публічну політичну
діяльність. Також у низці праць простежується інтерес
до передумов формування і запровадження різномані�
тних механізмів державного управління у контексті дер�
жавно�владних відносин у політичних системах різних
країн.

 Не вирішені раніше частини загальної проблеми.
Спроби розкрити зміст політичного процесу і, відпові�
дно, формування механізмів його забезпечення часто
мають розпорошені орієнтири щодо встановлення
дійсних факторів і обмежень. Вони, в першу чергу, опи�
сують політичну поведінку для конкретної політичної

Ключові слова: стратегічне управління, державне управління, державна політика.
Key words: strategic management, public administration, public policy
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системи чи її ідеальних форм. Тому поза увагою зали�
шається загальний контекст (середовище) запроваджен�
ня механізмів державного управління у практичну уп�
равлінську діяльність через призму формування певної
державної політики, зокрема стратегічного управління.
Таким чином, метою статті є визначення особливостей
середовища формування державної політики і його
впливу на застосування стратегічного управління у дер�
жавному управлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій літературі не існує загальноприйнятого

визначення державної політики. Політичні досліджен�
ня сьогодні переважно описують інститути, що форму�
ють державну політику. Тобто вони пропонують лише
практичний аналіз діяльності певного органу держав�
ної влади за тієї чи іншої політичної системи. Зв'язок
між цими інститутами та зміст політики майже не досл�
іджується. Найчастіше пропонується низка визначень,
що наголошують на цілях, намірах, завданнях та засо�
бах політики. Тому, в широкому значені, вона сприй�
мається як взаємовідносини урядової установи та її ото�
чення [6, с. 13]. На цьому грунті ми схиляємось до вибо�
ру того з них, що поєднує два визначальні фактори —
наміри і впливи. Тобто державна політика — це віднос�
но стабільна, організована й цілеспрямована діяльність
(бездіяльність) державних інституцій (органів держав�
ної влади), здійснювана ними безпосередньо чи опосе�
редковано щодо певної проблеми або сукупності про�
блем, яка впливає на життя суспільства [8, с. 6]. Відтак
розгляд державної політики ми пропонуємо сприймати
через державне управління як комплексну категорію
діяльності держави. Це дозволяє надати їй певної ста�
тичності, і, таким чином, розуміння державної політи�
ки набуває певних типових форм. Продовжуючи цю
думку, В. Бакуменко стверджує, що державне управлі�
ння — діяльність держави, спрямована на створення
умов для реалізації функцій держави, основних прав і
свобод, узгодження різноманітних груп інтересів у
суспільстві, а також між державою і суспільством, за�
безпечення суспільного розвитку відповідними ресур�
сами [10, с. 150]. З ним погоджується і В. Малиновсь�
кий, який пропонує вважати державне управління, один
із видів діяльності держави, суттю якого є здійснення
управлінського організуючого впливу шляхом викори�
стання повноважень виконавчої влади через здійснен�
ня управлінських функцій [12, с. 47]. Подібні роздуми і
дослідження узагальнює у спільній праці Н.Нижник і С.
Машков [13]. Зокрема, вони пропонують тлумачити дер�
жавне управління як діяльність органів та установ дер�
жавної влади (суб'єктів) з вироблення й здійснення ре�
гулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі
сфери суспільства (об'єктів) задля задоволення його
потреб. Де держава використовує державні установи
(політичні й адміністративні), що обмежують специфічні
людські дії, за допомогою яких вона досягає бажаних
результатів.

Здійснення низкою органів державної влади певних
управлінських дій щодо об'єкту управління, безумовно,
взаємодіє із суспільним середовищем як цілісною фор�
мацією. Тому суспільне середовище як основа для адек�
ватного формування державної політики шляхом при�
кладного застосування стратегічного управління у дер�
жавному управлінні неодноразово привертало увагу
низки дослідників і практиків до свого аналізу під різни�
ми кутами трансформації та перебігу різноманітних со�
ціальних, політичних, економічних тощо чинників. Так,
до проблематики аналізу середовища державної політи�
ки, його впливу на перебіг формування політики, зок�
рема через механізм стратегічного управління, зверта�
ють свою увагу О.Валевський, В.Ребкало, В.Тертичка [9].
Керуючись міркуваннями формальної логіки, вони до�
ходять концептуальної згоди у питанні про те, що усе�
бічне урахування параметрів конкретного суспільного

середовища прямо впливає на вироблення найбільш оп�
тимального плану дії конкретного суб'єкта в певній си�
туації. Тобто застосування будь�яких технократичних
управлінських механізмів, почасти і технологічних еле�
ментів стратегічного управління, не досягатиме бажа�
ного ефекту у державному управлінні без урахування
середовища при формуванні державної політики. Вод�
ночас О. Валевський, В. Ребкало, В. Тертичка підкрес�
люють потенційну керованість середовища суб'єктами
вироблення державної політики через його здатність до
структурування. Завдяки вдало підібраним аналітичним
"ключам", стверджують вони, досягається формування
відносно стійких суспільних структур у середовищі фор�
мування політики. У цій площині особлива увага дослі�
дниками звертається на можливості стратегічного уп�
равління у державному управлінні як гнучкого механі�
зму реорганізації існуючих аналітичних практик. Под�
ібного висновку, досліджуючи теоретико�історичні за�
сади аналізу державної політики і фактори впливу се�
редовища на їхню трансформацію, дійшли також Т. Брус
та О. Рудік [6]. Не оминули увагою визначення можли�
востей політики та обмежень політичної діяльності че�
рез вплив сукупності соціально�економічних умов В. Дан
та Дж. Андерсон [19; 20]. При цьому їхні бачення мають
переважно прикладний (не теоретичний) зміст щодо
актуалізації цих можливостей завдяки використанню
низки інструментів прогнозування та стратегічного пла�
нування у контексті управлінської діяльності. Іншими
словами, автори (особливо В. Дан) здійснили приклад�
ну спробу проілюструвати стратегічне управління на
операційному рівні при формуванні державної політи�
ки.

Структурування певного суспільного середовища
передбачає чітку ідентифікацію суб'єктів формування
державної політики та впливу на неї у системі та поза
системою державного управління. Розуміючи це, М.
Говлет і М. Рамеш окреслюють серед таких суб'єктів
організації у структурі органів державної влади, сусп�
ільства та міжнародній системі взаємодії між держава�
ми [7, с. 60—87]. Вони розглядають роль різних суб'єктів
у підсистемі політики та оцінюють, як на них впливають
оточуючі інституційні угоди. Тобто подібно до науко�
вих пошуків В. Дана та Дж. Андерсона, М. Говлет і М.
Рамеш намагаються прикласти аналітичні прийоми у
державному управлінні за посередництва управлінських
механізмів до конкретних груп суб'єктів у структурі се�
редовища формування державної політики. Тому розг�
лядаючи формування державної політики і його вплив
на запровадження стратегічного управління, не можна
знехтувати ні суспільним середовищем узагалі, ні сере�
довищем державної політики зокрема.

На сьогодні, існують різні підходи до інтерпретації
поняття "середовище державної політики". Як прави�
ло, його визначення пов'язують із певним науково�ме�
тодологічним підходом дослідження державної політи�
ки. Найбільшого поширення набуло трактування під
кутом зору системного підходу, де середовище держав�
ної політики розглядається як впливи сукупності
об'єктів та їхніх властивостей на систему формування
державної політики чи державного управління у ціло�
му [17, с. 258]. Не менш наполегливо використовується
трактування у організаційному контексті. Тут під сере�
довищем розуміють зовнішні сили, що впливають на
організації, хоча самі організації неспроможні контро�
лювати їх [1, с. 40]. Сприйняття членами організацій се�
редовища є вирішальним при здійсненні такого впливу.
У контексті функціонування політичної системи
Д. Істон [21] під середовищем державної політики ро�
зуміє сукупність елементів, що створюють зовнішні межі
політичної системи і водночас виходять за сферу функ�
ціонування такої системи.

Поміж тим, підходи, що формують певні концеп�
туальні уявлення про середовище формування держав�
ної політики, часто тлумачаться науковцями по�різно�
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му. Зокрема Дж. Андерсон, притримуючись теорії си�
стем, включає до поняття "середовище політики" гео�
графічні характеристики, соціальні структури та еко�
номічну систему. Таке середовище через зацікавлені
групи та офіційних політиків здійснює своєрідний вне�
сок у якості суспільних проблем, конфліктів, що ста�
ють предметом державної політики і детермінують не�
обхідність її вироблення [19, с. 51]. В. Шахов, який
поділяє той же системний підхід, на відміну від наве�
деної думки, трактує середовище як компонентну ка�
тегорію. На його переконання, вона поділяється на
оточуюче середовище, навколишнє середовище і сере�
довище як таке. Найширшим за змістом виступає де�
феніція "оточуюче середовище", що вбирає в себе усі
елементи системи: соціальну систему, економічну сис�
тему, біологічне оточення — усе, що створює зовнішні
межі політичної системи [9, с. 30]. На цих же позиціях
стоїть В. Тертичка, підкреслюючи, що усі елементи та�
кого середовища у різний спосіб здійснюють вплив на
всіх етапах творення та впровадження державної пол�
ітики [16, с. 92—97]. Відтак середовище державної пол�
ітики переважно узагальнюють у ствердженні, що це
будь�які умови та обставини, що є зовнішніми віднос�
но меж системи [6, с. 67]. Проте, зауважує О. Валевсь�
кий, існування певних зовнішніх категоріальних меж і
узагальнень не означає відмову від предметної деталі�
зації конкретного середовища для певної управлінсь�
кої ситуації. Він пропонує визначати середовища фор�
мування державної політики як сукупність соціокуль�
турних, організаційних і політичних чинників, що скла�
дають контекст державної політики [3, с. 53]. Таким
чином, у більшості випадків під середовищем форму�
вання і вироблення державної політики розуміють умо�
ви, обставини, чинники, контекст, усі явища, що тим
чи іншим чином впливають на процес державної пол�
ітики та державного управління у цілому. Вони утво�
рюють своєрідну сукупність субсистем, що знаходять�
ся поза межами системи, якою є процес формування
державної політики. При цьому варто враховувати си�
туативний характер середовища, оскільки його струк�
тура та конкретний зміст залежить від специфіки пи�
тання для державної політики.

Середовище формування державної політики
можна характеризувати, застосовуючи розповсюдже�
ну позицію щодо виділення у будь�якій системі речо�
вих, процесуальних, людських та духовних компо�
нентів [2]. Іншими словами, середовище формування
державної політики не однорідне. Воно має умовний
центр і периферію, що пов'язується із природою фор�
мування будь�якої управлінської системи. З огляду на
першочерговість суспільного розвитку у функціону�
ванні держав до його центральних сфер належить
політичне і організаційне середовище [16]. Значення
яких у суспільному розвитку визначається їхнім впли�
вом на формування структури суспільної системи у
державі. Складовими політичного середовища є
суспільні цінності, ідеї, політичні процеси, політичні
структури, соціальні структури та соціальні процеси
тощо. Організаційне середовище утворюється низкою
різноманітних організацій, що беруть участь у прий�
нятті управлінських рішень. Залежно від рівня роз�
винутості складових цих середовищ у державах вони
переростають у єдине інституційно�організаційне се�
редовище державної політики, де основна роль відво�
диться політико�організаційним зв'язкам у держав�
ному управлінні. Наприклад, наявність значної
кількості організацій (активні засоби масової інфор�
мації) при їхній високій структурованість може впли�
вати на напрям економічної політики. Тобто струк�
туровані інституції інтегрують та координують мно�
жину індивідуальних дій людей, упорядковують со�
ціальні відносини, здійснюючи тим самим вплив сере�
довища в процесі творення державної політики. Вони,
за висновками А. Гелена, є регулюючими установами,

що спрямовують в певне русло дії людей [4, с. 85].
Тобто ключове середовище державної політики — це
система інститутів у широкому контексті, що харак�
теризується взаєморозміщенням і взаємозв'язком її
складових частин. Воно представлене державними і
комерційними організаціями, групами, індивідами та
іншими структурованими інститутами зі своїми цінно�
стями та інтересами.

Оскільки середовище державної політики визна�
чається діяльністю структурованих організацій, вип�
равданим буде твердження, що воно має ключові оз�
наки упорядкованого суспільного явища. Тобто харак�
теризується певною логікою функціонування інсти�
тутів, що допомагають учасникам (офіційним чи нео�
фіційним) процесу вироблення державної політики
взаємодіяти. Зважаючи на те, що середовище форму�
вання державної політики є своєрідною субсистемою
політичної системи, базовими структурними компо�
нентами такого середовища є: інституційний, що роз�
криває найбільш характерні для даного суспільства
способи артикуляції та агрегації соціальних інтересів;
тип формування громадських асоціацій, політичних
партій, груп інтересів; набір інституцій, структур та
організацій, що зацікавлені в державній політиці та
беруть участь у її визначенні та впровадженні; норма�
тивний, що характеризує домінуючий в суспільстві тип
ухвалення рішень; принципи та норми політичної ети�
ки і т.д.; інформаційно�комунікаційний, що демонст�
рує прийнятий в суспільстві тип культурного спілку�
вання; традиції, звичаї, символи, ритуали, що викори�
стовуються для забезпечення процесу творення дер�
жавної політики; особливості форм міжособистісно�
го та міжгрупового спілкування, комунікації. Ці струк�
турні компоненти в своїй сукупності утворюють своє�
рідну карту середовища вироблення державної політи�
ки, що систематизує прояви активності зацікавлених
учасників [11, c. 40].

Важливим елементом середовища творення дер�
жавної політики як структури є соціально�політичні
інститути, що представляють собою специфічну фор�
му організації діяльності та сталий засіб впорядкуван�
ня відносин. При цьому такі інститути можуть розгля�
датися: як сукупність суспільних звичаїв та соціальних
норм, в яких втілені образ мислення та образ життя
людини і які передаються із покоління в покоління,
тобто як нормативна система; як соціальна організа�
ція — такий спосіб спільної діяльності людей, при яко�
му вона набуває форми чітко упорядкованої, регулю�
ючої, скоординованої та спрямованої на досягнення
конкретних цілей взаємодії [5, с. 200—201]. Відтак, при
структурно�інституціональному описі середовища тво�
рення державної політики необхідно звертати увагу на
динаміку інститутів, що включає їхню еволюцію та
взаємодію.

Взаємодія інституцій середовища творення держав�
ної політики може набувати двох основних форм:
співробітництва та конкуренції. Так існування тісної
співпраці між групами інтересів, засобами масової
інформації та політичними партіями може посилити
політичний тиски на процес ухвалення конкретного ва�
ріанту державної політики. Існування конкуренції за
ресурси, сфери впливу, шляхи комунікації з владою між,
наприклад, громадськими організаціями одного спря�
мування спричиняє те, що вони скоріше починають об�
стоювати певну державну політику, виходячи із влас�
них вузьких інтересів кожного, ніж брати участь у її
виробленні з метою, щоб така політика задовольняла
спільні інтереси.

Вироблення державної політики здійснюється в
інституційному середовищі, що складається з про�
міжного або дотичного і зовнішнього горизонтів сере�
довища [14, с. 78]. Дотичне середовище представлене
різноманітними зацікавленими організаціями, устано�
вами та комунікаційними зв'язками між ними, що ма�
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ють статус співучасника процесу. Змістовна структура
цього горизонту середовища наповнюється такими
інституціями, як: організації громадянського суспіль�
ства (різноманітні громадські об'єднання, структури
громадянської участі, недержавні засоби масової інфор�
мації, політичні партії, що не представлені у владі, тощо);
групи інтересів (лобі, групи тиску, корпоративні агенції);
експертно�аналітична спільнота (мозкові центри, досл�
ідницькі організації, університети, науково�дослідні
інститути); міжнародна спільнота (урядові та неурядові
міжнародні організації, окремі держави). Ці інституції,
як зазначає М. Говлет і М. Рамеш, можуть утворювати
своєрідні мережі політики, через які забезпечується їхня
безпосередня участь у виробленні державної політики
у взаємодії з державою [7, с. 61]. Зовнішнє середовище
представлене географічним, природним, біологічним,
соціокультурним, соціально�економічним середовища�
ми, що створюють умови, контекст і опосередковано
впливають на творення державної політики. При цьому
у кожному із середовищ відбуваються різнопланові про�
цеси [11, с. 44]. Їхній перебіг дозволяє віднайти нам такі
точки дотику між алгоритмами вироблення державної
політики і стратегічним управлінням, як: розподіл ре�
сурсів (асигнування на утримання і розвиток органів
державної влади, фонди, дефіцитні управлінські талан�
ти, технологічний досвід тощо) [18]; адаптація до зовн�
ішнього середовища (всі дії стратегічного характеру, що
покращують стосунки органу державної влади із
зовнішнім середовищем); внутрішня координація (коор�
динація стратегічної діяльності для відображення силь�
них і слабких сторін організаційної структури з метою
досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій,
що забезпечують досягнення стратегічної мети); орга�
нізаційне стратегічне передбачення (здатність аналізу�
вати минулий досвід, вчитися на ньому та вміти коригу�
вати напрям розвитку структурного підрозділу органу
державної влади). Відтак воно (стратегічне управління),
забезпечуючи безпосередню реалізацію державної по�
літики як такої, набуває певних елементів, що прита�
манні реалізації державної політики, а саме застосовує:
управління ресурсами (ресурсний аналіз, розподіл ре�
сурсів, створення ресурсів і ресурсне забезпечення дов�
гострокових програм) [15]; публічну політику (зв'язки
з громадськістю, відкритість і прозорість здійснення
суспільних послуг тощо); здійснення стратегічного уп�
равління; формування та реалізація організаційної стра�
тегії.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, середовище вироблення державної політи�
ки і стратегічного управління у державному управлінні
— це фактично тотожні поняття, що у широкому кон�
тексті може тлумачитися як взаємовідносини урядо�
вої установи та її оточення. Під оточенням державної
політики розуміється сукупність елементів, що ство�
рюють зовнішні межі політичної системи і водночас
виходять за сферу функціонування такої системи. Вод�
ночас воно не статичне. Воно має власні внутрішні тен�
денції розвитку і трансформації, що визначаються за
рівнем соціальної структурованості суспільства як
цілісної формації. Тому вплив на нього можна здійсню�
вати відносно легко завдяки вдало підібраним аналі�
тичним "ключам". Це, у свою чергу, дозволяє безболі�
сно трансформувати систему державного управління
на предмет використання стратегічних підходів, де
стратегічне управління набуває ознак гнучкого меха�
нізму реорганізації існуючих аналітичних практик на
різних горизонтах середовища державної політики.
Зокрема, встановлення певної логіки функціонування
інститутів, що допомагають учасникам (офіційним чи
неофіційним) процесу вироблення державної політи�
ки взаємодіяти на тривалому проміжку часу. Звідси,
для подальших наукових розвідок актуальним постає

проблема вплив на прийняття управлінських рішень під
час реалізації стратегічного управління учасників по�
літичного процесу у певному політикоформувальному
середовищі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Видавнича галузь — складний феномен з високим

інформаційним, ідеологічним потенціалом та складною
історією становлення, розвитку і після економічної кри�
зи — виживання, що потребує ретельної уваги з боку дер�
жави, яка повинна бути зацікавлена в її потенційних мож�
ливостях впливу на суспільство. З активним розвитком
телебачення, а особливо мережевих ЗМІ, ключова роль
книги як носія інформації, способу проведення дозвілля
оскаржується як суб'єктами інформаційного простору,
так і споживачами інформації. Сучасне інформаційне сус�
пільство девальвує значеннєвий потенціал книги як го�
ловного фактора розвитку, ствердження духовності нації
та підвищення її інтелектуального рівня. "Чинників, які
впливають на формування людини як особистості, як суб�
'єкта і об'єкта соціальних комунікацій, більш ніж достат�
ньо. Але історичний досвід людської цивілізації перекон�
ливо свідчить, що найвпливовішим з них була, є і ще дов�
го залишатиметься книга. Саме книга опосередковано
через людську особистість найефективніше впливає на
змістовне наповнення і якісний рівень соціальних кому�
нікацій у суспільстві, є найліпшим інструментом щодо
зміни їхнього формату в умовах історичних, політичних
чи економічних колізій, які відбуваються в межах тієї чи
іншої держави" [1, с. 3]. Усвідомлення приналежності ви�
давничої галузі, а отже і книги до джерел, які можуть
призвести до руйнування інформаційної безпеки держа�
ви і зниження інтелектуального потенціалу нації та ста�
ти причиною її деградації, повинно спонукати органи
державного управління до рішучих дій. Держава повин�
на стати гарантом і правозахисником видавничої галузі,
яка опинилась на маргінесах суспільної свідомості і втра�
тила статус беззаперечного авторитету. Державна
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підтримка видавничої галузі з метою збільшення її куль�
турологічного та духовного, а не матеріального потенц�
іалу сприятиме відродженню національного виробницт�
ва, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета статті — визначити сучасний стан і встанови�
ти перспективи державної політики у видавничій галузі
України. Обрана мета передбачає вирішення певних зав�
дань: з'ясувати існуючі рівні втручання держави у ви�
давничу галузь; зорієнтуватись у законодавчій базі, яка
регламентує їх взаємодію; окреслити напрями форму�
вання державної політики у галузі.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Питання відносин між державою і видавничою галуз�

зю в Україні, попри наявність низки публікацій, залишаєть�
ся маловивченим, часто артикулюється проблема взаєм�
них претензій і звинувачень у бездіяльності. Тож можна з
упевненістю стверджувати, що не існує чітко відпрацьо�
ваних і стабільно функціонуючих механізмів спілкування
між опонентами. Наявні дослідження переважно сприя�
ють оприявненню проблем, ніж їх розв'язанню, більшість
із них — дослідження констатуючого характеру (М. Сен�
ченко, О. Афонін, В. Семеноженко, Т. Кузнякова, М. Ти�
мошик, В. Шпак) і тільки незначний відсоток носять реко�
мендаційний (О. Котукова, Т. Кузнякова, О. Герасимова,
В. Теремко). У роботах першої групи акцент зроблено на
відтворення песимістичного настрою в галузі і взаємодії з
державою, присутнє констатування факту малопомітних
наслідків співпраці державних виконавчих органів і ви�
давців, засвідчується відсутність конструктиву. У роботах
другої групи дослідники намагаються назвати проблеми,
накреслити можливі шляхи допомоги видавничій галузі з
боку держави, засвідчити актуальний стан процедури дер�
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жавного замовлення видавничої продукції, а також вка�
зати на можливі пропедевтичні заходи, що сприятимуть
ефективній взаємодії.

Аналіз літератури засвідчив відсутність єдиного ба�
чення фундаментальних проблем взаємодії держави і ви�
давництва в сучасних умовах, наявність теоретико�при�
кладних суперечностей, що потребують подальших дос�
ліджень. До того ж, суттєвим недоліком робіт українсь�
ких науковців, попри цінність накопичених ідей та про�
позицій, є їх повна відокремленість від практичних ре�
комендацій для представників виконавчих органів, які
б могли втілити їх у реальних проектах.

Катастрофічне загострення складної ситуації у
вітчизняній видавничій галузі відбулось з настанням еко�
номічної кризи 2008 року, коли і так мало захищена і слаб�
ка, вона опинилась перед новими глобальними випробу�
ваннями, які загострили проблеми її сьогодення і зроби�
ли хиткими перспективи подальшого функціонування.
"Невластиву цивілізованому ринку роль виконує в украї�
нському видавничому просторі адміністративний чинник,
цілковито байдужий до формування здорових конкурен�
тних відносин, забезпечення рівних можливостей, конт�
ролю за дотриманням правил і чистотою процедур. Унас�
лідок цього видавничий ринок здеформувався і структур�
но, і на рівні культури ділової поведінки" [9, с. 68]. Нега�
тивні явища соціально�економічного характеру, наступ
нових технологій та зниження питомої ваги книги як ак�
туального способу проведення дозвілля призвели до сут�
тєвого зниження показників видавничої галузі як за на�
кладами, так і за назвами, що потребує негайного втру�
чання держави з метою подальшої стабілізації стану та
регулювання виходу галузі з кризи. Отже, з'явились нові
мотиваційні фактори, що визначають характер взаємодії
в парі "держава — видавництво".

Зменшення накладів засвідчує зниження попиту на
книгу, що призводить до поступового вихолощування рин�
кових запасів української книги та переведення частини
видавничої продукції в розряд бібліографічної рідкості,
дозволяючи зайняти нішу продукції іноземних видавництв.
Попри твердження О. Герасименко про питому вагу на
ринку видавничої продукції, випущеної за державним за�
мовленням, мусимо з цим не погодитись, бо безпосеред�
ньо за державним замовленням видається незначна
кількість видань (табл. 2). Більшими ці показники будуть,
якщо додати дані видавництв державної форми власності.

Статистичні дані засвідчують необхідність активних
дій з боку держави, яка повинна відіграти роль гаранта
стабільності галузі, активізувати друк соціально значущих
видань, а найголовніше — привести у відповідність до ре�
алій сьогодення як законодавчу базу видавничої галузі, так
і податкові стягнення. Неконтрольовані державою зміни
у видавничому середовищі призвели до руйнування книж�
кової культури та зниження якості книги. Вдалим прикла�
дом може стати досвід Росії та Польщі, де відбувся конст�
руктивний діалог між представниками держави і видавця�
ми. Проте сьогочасні реалії фіксують відсутність цілісно�
го стратегічного управління видавничою галуззю, що уне�
можливлює проведення єдиної національної державної
політики. Державна політика — це система продуманих
заходів зі стабілізації галузі, що сприяє її розвитку і про�
водиться за допомогою різних засобів (державне замов�
лення, державні програми, законотворчість тощо).

В Україні взаємодія "держава — видавництво" регу�
люється на законодавчому рівні, з приводу досконалості
і достатності якого спостерігаються постійні дискусії:
стаття 5. "Державна політика у видавничій справі" Зако�
ну України "Про видавничу справу", закони: "Про заку�
півлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від
06.03.2003, "Про державну підтримку книговидавничої
справи в Україні" від 20.11.2003, "Про внесення змін до
деяких законів України щодо державної підтримки кни�
говидавничої справи в Україні" від 20.11.2003; Постано�
ва Кабінету Міністрів України "Про затвердження По�
рядку формування державного замовлення на випуск

видавничої продукції та її розповсюдження" від
12.09.2012 та багато інших. Її аналіз засвідчує відсутність
у законодавстві, що регулює видавничу галузь, устале�
ного порядку й нормативних конструкцій, які б допома�
гали активному її розвитку, сприяли популяризації та
утвердженню на ринку. Проведений аналіз чинної зако�
нодавчої бази, дієвих методів державного регулювання
та відповідальних за це інституцій засвідчив використан�
ня в сучасній видавничій галузі України варіанта постра�
дянської моделі реалізації державної політики у сфері
книговидання. Т. Кузнякова наголошує: "З аналізу нор�
мативної бази щодо видавничої діяльності очевидно, що
за роки незалежності всі без винятку склади урядів на�
магалися займатися означеною галуззю, однак їх дії но�
сили і продовжують носити несистемний, епізодичний, а
інколи і взаємовиключний характер. Ці дії ніколи не були
частинами якого�небудь єдиного плану чи стратегії, зо�
рієнтованих на системний прогнозований розвиток га�
лузі в цілому і кожної її складової зокрема" [3, с. 81].

В існуючій на українському ринку ситуації доціль�
но говорити про наявність безпосередніх та опосеред�
кованих форм державного замовлення, що є одним із
способів державного управління. До безпосереднього
державного замовлення відносимо функціонуючу про�
граму "Українська книга", випуск видавничої продукції
через державних замовників, централізовану закупівлю
книжок для поповнення і поновлення бібліотечних
фондів, державне замовлення на випуск навчальної літе�
ратури. До опосередкованих форм державного замов�
лення можна віднести діяльність видавництв та книго�
торговельних організацій, що знаходяться у прямому
підпорядкуванні держави і зорієнтовані на випуск і роз�
повсюдження соціально і духовно значущих видань.
Потребує їх читач у зв'язку з несформованістю куль�
турної політики та перенасиченням книжкового просто�
ру масовою літературою, яка негативно впливає і при�
зводить до розбалансованості та меркантилізованості
споживачів видавничої продукції. Для підтвердження
спостережень необхідно оцінити обсяги державного
замовлення та основні тематичні групи (табл. 3).

Тематика книг, що потрапляють до переліку держав�
ного замовлення, покликана виконувати низку важли�
вих суспільних і моральних функцій, бо зміни в струк�
турі інформаційного споживання загострили зорієнто�
ваність попиту читачів на літературу, яка сприяє або
фактологічному інформуванню, або розважанню ауди�
торії, на що більшість видавців робить стратегічну став�
ку, що призводить до переструктурування галузі.

За даними Постанов Кабінету Міністрів України
"Про державне замовлення на закупівлю товарів, вико�

Рік 
видання 

Видано 
безпосередньо 
за державним 
замовленням 

Видано не за 
державним 
замовленням 

Сукупний 
річний 
наклад 

2009 10 986,697 37527,703 48 514,4 
2010 10 371,13 34 687,17 45 058,3 
2011 5 548,767 41 016,933 46 565,7 
2012 14 155,763 31 510,237 45 666,0 

Таблиця 2. Складові сукупного річного накладу
(обсяг, тис. прим.)

Рік 
видання 

Кількість 
книг і брошур,  

друк. од. 

Річний 
наклад, 

тис. прим. 

Кількість книг на 
одного жителя в 
Україні, прим. 

2008  24 040 58 158,1 1,26 
2009  22 491 48 514,4 1,05 
2010  22 557 45 058,3 0,98 
2011 22826 46 565,7 1,02 
2012 20885 45 666,0 1,0 

Таблиця 1. Випуск книг і брошур в Україні
у 2008—2012 роках

Джерело: таблиця 1, складена за даними Книжкової палати
України.
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нання робіт, надання послуг для державних потреб"
упродовж 2009—2012 років замовниками видавничої
продукції, що підпадають під фінансування держави, є
міністерства та академії наук; результати їх видавничої
активності представлено в таблиці 4.

За статистичною логікою можна простежити пос�
тійні коливання у фінансуванні випуску видавничої про�
дукції, а також перевагу навчальних і наукових видань
у пріоритеті фінансування. Саме їм доведеться взяти на
себе зобов'язання щодо відновлення статусу книги як
важливого стратегічного продукту. Держава повинна за
допомогою замовлень ініціювати творення книг, що
сприятимуть збереженню національного духу та інте�
лектуальному розвитку людини.

Вдалим задумом із недостатньо продуманою органі�
зацією, наймаштабнішим проектом зі співпраці видавців та
держави можна назвати програму "Українська книга", де
на принципах паритетності відбувається відбір видавни�
чої продукції за чітко встановленими критеріями і регла�
ментованою процедурою. Програма має сприяти віднов�
ленню позитивного статусу читання, проте ризиковане
спрощення її ідейного задуму та заангажованість відбору
текстів стають деструктивними і дратівливими фактора�
ми. За задумом, вона повинна дозволити передати держав�
ницьке бачення основних напрямів наповнення видавни�
чого ринку, відповідно до цього вироблене певне групу�
вання видань. Проведений аналіз статистичних даних зас�
відчив, що пріоритет за цією програмою надається ху�
дожній літературі, інші цільові групи видань є малопомі�
тними і не можуть задовольнити нагальних потреб ринку.
Анонсовані переваги програми є популістськими, незнач�
ною залишається і кількість надрукованих книг, і постійне
гальмування фінансування. Продукування нових ідей в

рамках програми мало б призвести до
трансформації наявних стратегій розвит�
ку, інтересів, цільових орієнтирів і розу�
міння творення шляхів до них.

ВИСНОВКИ
Зроблені спостереження вимагають

пошуку ефективних шляхів виходу з
кризи, де державна підтримка повинна
стати вагомим елементом подальшого
розвитку. Державна політика має бути
зосереджена на вдосконаленні законо�
давства і запровадженні податкових
пільг, контролі над випуском соціально
значущих видань, збільшенні кількості
видавництв державної форми власності,
контролі над імпортом видавничої про�

дукції в Україну. Бюджетні кошти повинні роз�
поділятись тільки після вивчення ситуації на
ринку, потреб бібліотек, освітніх і наукових
установ задля продукування актуального і
стратегічно важливого знання, з дотриманням
вимог чинного законодавства і ефективно.
Продуктивні управлінські рішення повинні
сприяти униканню формального підходу у ви�
конанні державного замовлення. Існуючі в га�
лузі мегапроблеми є загрозою для майбутнь�
ого держави, що потребує дооснащення дер�
жавної програми компетентнісним арсеналом
перспективного бачення реалій і взаємодії з
видавцями.
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 2009 2010 2011 2012 
Підручники для навчальних закладів 
всіх рівнів 

10529,397 10079,23 5211,567 13649,363 

Наукові видання 39 43,5 43,9 71 
Енциклопедичні видання 36,5 27 16 16 
Видання для дітей та юнацтва 71,4 49 50 77
Науково-популярна література 74,6 75 106,1 195,4 
Література мовами національних 
меншин 

22,5 11 9 9 

Твори класиків української літератури 
та лауреатів Національної премії  

133 
 

54,7 52,7 
 

83 

Твори класиків зарубіжної літератури 
(в перекладі українською мовою) 

42 10,5 38,5 
 

55 

Довідкові та інформаційні видання 38,3 21,7 21 - 
Всього 10 986,697 10 371,13 5 548,767 14 155,763 

Таблиця 3. Державне замовлення на випуск друкованої продукції упродовж
2009—2012 років (обсяг, тис. прим.)

Державний замовник 2009 2010 2011 2012 
МОНмолодьспорту 193883,6 232865,2 152000 265200 
Мінекономрозвитку - - - 285
МНС 250 201 160 140 
Мінпромполітики  213 260 - - 
Мінрегіонбуд  610,7 - - - 
Мінвуглепром  29900  - - -
Мінжитлокомунгосп  2518,9  - - - 
Агентство держмайна - - 260 - 
Держкомтелерадіо 20000 33000  20000 40000 
Національна академія наук 8000  9000 9200 9500 
Головдержслужба  6621,7  - - - 
НКАУ  10188  - - - 
Академія медичних наук  10582,3  - - - 
Академія правових наук  1400,6  - - - 
НАЕР  1341,5  - - - 
Національна академія 
педагогічних наук 

2383,6  826,1 665,5 3587 

Національна академія 
аграрних наук 

- - - 1249,8 

Всього 223012,1 276152,3 182285,5 319961,8 

Таблиця 4. Фінансування випуску видавничої продукції, передбачене
у державному бюджеті з 2009 по 2012 роки (тис. гривень)
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У щорічному Посланні Президента України В.Ф.

Януковича до Верховної Ради України "Модернізація
України — наш стратегічний вибір" зазначено, що ре�
формування земельних відносин і заснована на ньому
перебудова усієї системи організації аграрного вироб�
ництва мають особливе значення як щодо створення
умов для ефективного використання потужного ресур�
су зростання національної економіки, так і щодо пол�
іпшення умов життя та праці значного прошарку насе�
лення України. У практиці регіонального управління
земельними ресурсами виникла необхідність застосову�
вати нові принципи і методи, які б дали можливість ство�
рити ефективну систему раціонального землекористу�
вання та забезпечення гарантій прав для суб'єктів зе�
мельних відносин, розширити базу оподаткування та
надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, залучити
інвестиції в розвиток регіонів, населених пунктів і те�
риторіальних громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико�методологічні та методичні аспекти уп�

равління земельними ресурсами досліджували вчені,
серед яких І. Бистряков, Б. Данилишин, С. Дорогунцов,
Ю. Дехтяренко, О. Драпіковський, І. Іванова, Ю. Ку�
лаковський, М. Лихогруд, Я. Мауль, Л. Новаковський,
Ю. Палеха, О. Панчук, О. Петраковська, П. Саблук,
С. Ткачук, А. Третяк, М. Хвесик, В. Цемко, П. Шевчен�
ко, В. Юрчишин та ін.

У той же час, суттєві аспекти зазначеної проблеми
залишаються ще не розробленими, що викликає супе�
речки та дискусії.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження нормативно�правово�

го забезпечення реформування земельних відносин в
Україні.

УДК 351.711

В. В. Чувпило,
аспірант, Академія муніципального управління

НОРМАТИВНОFПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В

УКРАЇНІ

V. V. Chuvpilo

REGULATORY SUPPORT LAND REFORM IN UKRAINE

Дослідження нормативноFправового забезпечення реформування земельних відносин в Україні.

Study of regulatory support land reform in Ukraine.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За час проведення земельної реформи, яка триває в

Україні з 1990 р., відбулася демонополізація державної
форми власності на землю. Об'єктом реформування ста�
ли землі майже 12 тисяч господарств, а 6,91 мільйонів
селян набули право на земельну частку (пай). До завер�
шення наближається процес видачі державних актів
щодо права власності на землю власникам сертифікатів
на право на земельну частку (пай). У той же час, суціль�
на парцеляція сільськогосподарських земель та їх роз�
поділ серед колишніх працівників колективних сільсько�
господарських підприємств не змогли стати основою
для сталого соціально�економічного розвитку аграрної
сфери та розвитку індивідуальних (сімейних) форм ве�
дення сільського господарства [3].

Основні соціально�економічні ризики щодо запро�
вадження повноцінного ринку земель сільськогоспо�
дарського призначення сьогодні пов'язуються із над�
мірною концентрацією земель, доступом іноземних
юридичних і фізичних осіб, фактично законодавче ре�
гулювання здійснюється у неадекватний спосіб: замість
обмеження прав покупців земельних ділянок сільсько�
господарського призначення фактично обмежуються
права селян — власників земельних ділянок — щодо
розпорядження нерухомим майном, яке перебуває у їх
приватній власності.

Сьогодні більшість фахівців цієї сфери "негативни�
ми наслідками продовження мораторію на купівлю�про�
даж земель сільськогосподарського призначення" вва�
жають [3]:

— стримування оптимізації сільськогосподарсько�
го землеволодіння та землекористування, неможливість
поліпшити технологічні умови використання сільсько�
господарських земель внаслідок нераціональних
розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення
дрібних ділянок інших власників у масиви земель гос�
подарств тощо;
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— концентрація більшої частини земель сільськогос�
подарського призначення у власності найменш еконо�
мічно активної частини сільського населення (пенсіо�
нерів та осіб передпенсійного віку), що не має належ�
них професійних знань та фізичних можливостей зай�
матися землеробською роботою;

— отримання земельних ділянок сільськогоспо�
дарського призначення у спадщину особами, що про�
живають в містах, інших країнах, та не мають наміру
займатися сільськогосподарським виробництвом і уп�
равляти земельними активами, що призводить до неви�
користання земель сільськогосподарського призначен�
ня;

— блокування процесів створення крупнотоварних
господарств ринкового типу, що в умовах завершення
процесів інтеграції України до СОТ кардинально зни�
жує конкурентоспроможність вітчизняного сільського
господарства на світових ринках;

— зниження інвестиційної привабливості сільсько�
го господарства України, що пов'язане з підвищенням
ризику інвестицій внаслідок неможливості кредитуван�
ня сільськогосподарських товаровиробників під заста�
ву земельних ділянок.

Отже, прийняття закону України "Про ринок зе�
мель", на наш погляд, має стати головним кроком на
шляху визначення організаційно�правового механізму
запровадження регульованого ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення, попередження
обезземелення селян, підвищення ліквідності землі як
економічного активу, визначення порядку проведення
земельних торгів.

Для ефективного функціонування ринку необхідно
також прийняти нормативно�правові акти, що дозво�
лять посилити гарантії права власності на землю, ство�
рити прозорі економічні механізми регулювання ринко�
вих земельних відносин, відповідно до практики євро�
пейських країн світу, а саме:

— закони України "Про консолідацію земель", "Про
державний земельний (іпотечний) банк", "Про економ�
ічне стимулювання раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення", "Про зонування
земель", "Про управління землями державної влас�
ності", "Про державну підтримку збереження та відтво�
рення родючості грунтів";

— постанову Кабінету Міністрів України про про�
ведення нової нормативної грошової оцінки земельних
ділянок сільськогосподарського призначення як одно�
го із провідних економічних регуляторів земельних
відносин.

На наш погляд, реалізація земельної реформи і
прийняття Закону "Про ринок земель" допоможе вирі�
шити також деякі питання земель несільськогоспо�
дарського призначення. У 2008 р. у Земельний кодекс
були внесені зміни, відповідно до яких вільні від забу�
дови міські землі могли продаватися лише на аукціонах.
Проте порядку проведення цих аукціонів досі немає [2].

Одним із головних напрямів діяльності Державно�
го агентства земельних ресурсів України (далі — Держ�
земагентство) є виконання завдань, передбачених На�
ціональними планами дій на 2011 та 2012 роки щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож�
на економіка, ефективна держава", затверджених відпо�
відно Указами Президента України від 27.04.2012 р. №
504 та від 12.03.2012 р. № 187. Упродовж 2012 року Дер�
жземагентством продовжено виконання Національно�
го плану дій, а саме [1]:

1. Держземагентство здійснювало супроводження
чотирьох законів, які були прийнятті у 2012 р. Верхов�
ною Радою України:

— "Про внесення змін до Земельного кодексу Ук�
раїни та інших законів України щодо проведення робіт
із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною
меж сіл, селищ, міст, районів" від 21.06.2012 р. № 5003�

VI, який визначає процедуру встановлення та зміни меж
адміністративно�територіальних одиниць, запроваджує
норму щодо можливості встановлення існуючих меж
населених пунктів без розроблення генеральних планів,
що значно здешевить процедуру такого встановлення і
сприятиме економії бюджетних коштів;

— "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності" від 06.09.2012 р. № 5245�VI, з
прийняттям якого запроваджується концептуально но�
вий підхід до розмежування земель державної та кому�
нальної власності, що має на меті завершити розмежу�
вання земель. Такий підхід не потребуватиме прийнят�
тя рішень органами виконавчої влади та органами місце�
вого самоврядування, а також додаткових фінансових
витрат, та дозволить уникнути конфлікту інтересів між
органами влади;

— "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення процедури відведення зе�
мельних ділянок та зміни їх цільового призначення" від
02.10.2012 р. № 5395�VI, яким скорочується та спро�
щується процедура відведення земельних ділянок у
власність або користування (у тому числі на умовах
оренди), та зміни цільового призначення земельних
ділянок, які перебувають у власності громадян або юри�
дичних осіб, що сприятиме реалізації конституційних
прав громадян та юридичних осіб на землю, поліпшен�
ню інвестиційного клімату в Україні, забезпечить спри�
ятливі умови для розвитку економіки та ведення бізне�
су;

— "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо дерегуляції господарської діяльності з проведен�
ня робіт із землеустрою та землеоціночних робіт)" від
02.10.2012 р. № 5394�VI, яким скасовується ліцензуван�
ня господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою та запроваджується сертифікація інже�
нерів�землевпорядників, інженерів�геодезистів, перед�
бачено утворення Кваліфікаційної комісії та ведення
Державного реєстру сертифікованих інженерів�земле�
впорядників, інженерів�геодезистів (сертифікація вико�
навців робіт запровадить інститут персональної відпо�
відальності за виконувані ними роботи та надані послу�
ги, що забезпечить відсутність поняття безкарності або
правового нігілізму при порушенні ними вимог законо�
давства, норм чи стандартів) [1];

2. упродовж 2012 р., крім зазначених законів Украї�
ни, прийнято та набули (набувають) чинності також на�
ступні:

— "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо припинення права користування земель�
ними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб"
від 05.07.2012 р. № 5070�VI (внесено зміни до Земель�
ного кодексу України, законів України "Про оренду
землі", "Про відчуження земельних ділянок, інших
об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних по�
треб чи з мотивів суспільної необхідності" з метою спри�
яння реалізації інвестиційних проектів та вдосконален�
ня положень щодо надання, вилучення, викупу земель
для суспільних потреб);

2) "Про внесення змін до Земельного кодексу Ук�
раїни щодо порядку проведення земельних торгів у
формі аукціону" від 05.07.2012 р. № 5077�VI (викладе�
но у новій редакції статті 135—139 Земельного Кодексу
України, якими законодавчо врегульовано порядок про�
ведення земельних торгів, що сприяє наповненню дер�
жавного та місцевих бюджетів коштами від продажу
земельних ділянок державної та комунальної влас�
ності);

3) "Про внесення змін до Земельного кодексу Ук�
раїни" від 20.11.2012 р. № 5494�VI (продовжується
мораторій на купівлю�продаж та зміну цільового
призначення сільськогосподарських земель до на�
брання чинності закону про обіг земель сільськогос�
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подарського призначення, але не раніше 01.01.2016
р. У зв'язку з цим потребує розробки проект закону
про обіг земель сільськогосподарського призначен�
ня) [1].

Загалом, у 2012 р. Держземагентство України
здійснювало супровід 88 проектів законодавчих актів, з
них 83 законопроектів, внесених народними депутата�
ми України, та 5 урядових проектів актів, під час їх роз�
гляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України
та пленарних засіданнях [1].

Також на виконання завдань, передбачених Націо�
нальним планом дій на 2012 рік, прийнято 2 постанови
Кабінету Міністрів України, а саме: від 23.05.2012 р. №
492 "Про внесення змін до методик, затверджених по�
становами Кабінету Міністрів України від 23 березня
1995 р. № 213 та від 23 листопада 2011 р. № 1278", яка
передбачає встановлення чіткого терміну видачі витягів
з технічної документації з нормативної грошової оцін�
ки земель та від 23.05.2012 р. № 513 "Про затвердження
Порядку проведення інвентаризації земель", якою вста�
новлюється порядок проведення інвентаризації земель
[1].

Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято
інші постанови, що розроблені також Держземагент�
ством України:

— "Про внесення змін до деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України" від 06.08.2012 р. № 808, якою пе�
редбачено безоплатність надання таких адміністратив�
них послуг у сфері земельних відносин, як видача ви�
тягу з Поземельної книги, державна реєстрація зе�
мельної ділянки, державна реєстрація державних актів
на право власності на земельну ділянку та на право по�
стійного користування земельною ділянкою, держав�
на реєстрація права власності на земельну ділянку в
разі набуття її на підставі цивільно�правової угоди
щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про
право на спадщину, державна реєстрація договору
оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та
відповідних змін до нього, договору про розірвання
договору оренди (суборенди) земельної ділянки, дер�
жавна реєстрація обмежень у використанні земельної
ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і супер�
фіцію, їх зміни (припинення), перевірка файла обміну
даними про результати робіт із землеустрою в елект�
ронному вигляді (обмінного файла) та удосконалення
процедури присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці;

— "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України" від 10.10.2012 р. № 930, а саме: при�
ведення у відповідність актів Кабінету Міністрів Украї�
ни, що випливають із Указів Президента України "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади" від 9 грудня 2010 р. № 1085 та від 8 квітня 2011 р.
№ 445 "Про Державне агентство земельних ресурсів
України" [1];

— "Деякі питання Державної служби геодезії, кар�
тографії та кадастру" від 22.02.2012 р. № 200, якою пе�
редбачена ліквідація Державної служби геодезії, кар�
тографії та кадастру в порядку, встановленому законо�
давством, збільшення чисельності працівників Держав�
ного агентства земельних ресурсів, передача бюджет�
них призначень Держземагентству, а також узгоджен�
ня норм чинного законодавства;

— "Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті для про�
ведення загальнодержавних топографо�геодезичних та
картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації
державного кордону" від 06.08.2012 р. № 763. Визначен�
ня у Порядку головним розпорядником бюджетних
коштів Мінагрополітики, відповідальним виконавцем
бюджетної програми — Держземагентство;

— "Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 1 сер�
пня 2011 р. № 835" від 23.05.2012 р. № 414. Актом вста�

новлено забезпечення Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з проведення земельної реформи та передбаче�
но цільове та ефективне використання коштів держав�
ного бюджету;

— "Про затвердження Порядку ведення Державно�
го земельного кадастру" від 17.10.2012 р. № 1051, який
прийнятий у розвиток Закону України "Про Державний
земельний кадастр" та визначає процедуру і закріплює
вимоги щодо ведення Державного земельного кадаст�
ру [1].

На засіданні Уряду 17 грудня 2012 р. прийнята (з
вимогою доопрацювати з Антимонопольним комітетом
України) постанова Кабінету Міністрів України "Про
затвердження критеріїв оцінки ступенів ризику від про�
вадження господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, провад�
ження земельних торгів та визначення періодичності
здійснення заходів державного нагляду (контролю)".
Постановою передбачено встановлення критеріїв оцін�
ки ступенів ризику від провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, зем�
леоціночних робіт, провадження земельних торгів та
визначення періодичності здійснення заходів держав�
ного нагляду.

У Міністерстві юстиції України зареєстровано на�
каз Мінагрополітики № 40 від 25 січня 2013 р., згідно з
яким Головні управління Держземагентства в областях,
містах Києві та Севастополі наділені повноваженнями
щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарсь�
кого призначення державної власності у власність або
користування для всіх потреб.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зазначити активізацію нормотворчої

(проектної) діяльності Держземагентства України,
зокрема на виконання Національних планів дій на 2011
та 2012 роки щодо впровадження Програми економіч�
них реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспіль�
ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава". Сьогодні необхідно вжити заходи щодо за�
безпечення безумовної реалізації державної політики
у сфері регулювання земельних відносин; організації
та здійснення заходів щодо протидії та запобіганню
зловживання владою або службовим становищем, пе�
ревищення службових повноважень, хабарництва, зло�
вживань, запобігання і протидії проявам корупції; дот�
римання фінансово�бюджетної дисципліни; органі�
зації, якості виконавської дисципліни та прийняття
будь�яких управлінських рішень виключно в межах за�
конодавства.

Дбаючи про успішне майбутнє країни і її сталий роз�
виток, ми повинні розумно та ощадливо розпоряджа�
тися нашим національним багатством, забезпечувати
його раціональне використання й охорону.
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