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ВСТУП
Важливість дослідження принципів економічного

контролю доводить той факт, що кожний науковець,
який комплексно досліджував теоретико�методологічні
та праксеологічні аспекти контролю, висловлював своє
судження щодо видів, змісту та принципів контролю [4;
6; 10; 11; 13]. Разом з тим, слід визнати, що переважна
більшість принципів є застарілими, їх тлумачення не
розкриває поліморфної сутності контролю, а також не
сприяє трансформації системи державного контролю,
скоординованому розвитку державного та внутрішньо�
го контролю у сфері господарювання. Зазначені недо�
ліки також гальмують формування концепції побудови
системи превентивного економічного контролю госпо�
дарських систем усіх рівнів.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
ТА ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ
За останні десять років найбільш суттєвий внесок у

дослідження принципів діяльності контролюючих
органів у нових умовах управління та господарювання
було здійснено В.О. Шевчуком [13] та І.К. Дрозд [5].
Разом з тим, відносно окремих принципів слід вислови�
ти певні застереження. Зокрема, принцип органічної
єдності контролю в процесах управління [5], дотриман�
ня якого спрямоване на виключення з процесу контро�
лю людини�контролера, суперечить сутності принципу
компаративності, сформульованого у роботі [13].
Сутність даного принципу у редакції, викладеній у ро�
боті [5], також не відповідає загальному розумінню кон�
тролю як системи, що складається з суб'єкта, об'єкта
контролю та контрольних дій, адже технічні системи,
які використовуються в окремих галузях економіки, по
суті, є комплексом автоматизованого управління тех�
нологічними процесами, в яких суб'єкт і об'єкт управл�
іння співпадає з суб'єктом і об'єктом контролю, проте
окремо ініційованих або проведених контрольних дій
при цьому не здійснюється. В принципах орієнтованості
контролю на майбутнє та концептуальності, сформуль�
ованих в роботі [5], закладені певні протиріччя, адже,
якщо принцип орієнтованості контролю на майбутнє
визначає вектор доцільності проведення контрольних
дій, що можна зрозуміти як вибірковість контрольних
дій, то принцип концептуальності вимагає охоплення
контролем усього процесу управління, а не лише окре�
мих його частин. Слід визначити певні застереження
щодо виділення принципу гуманізму [5], адже його дот�
римання може призвести до зниження ефективності
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контролю. Суб'єкти контролю мають дотримуватися
принципів проведення контролю, а також етичних прин�
ципів, а принцип гуманізму має стати фундаментальним
принципом державного управління та розбудови націо�
нальної економіки. Принцип ендогенності контролю,
сутність якого, згідно до роботи [13], полягає в тому,
що з метою забезпечення зворотних зв'язків у будь�якій
сфері суспільно�господарської діяльності виникає
об'єктивна необхідність його здійснення, слід розгля�
дати як принцип управління, адже потреба в контролі
виникає лише у межах управління системами. З іншої
сторони, якщо контроль розглядати як специфічну
діяльність у сфері господарювання, такий принцип може
бути актуальним з позицій метаконтролю (контролю
контрольних дій). Принцип системності контролю,
сформульований у роботі [13], на нашу думку, не має
нічого спільного з принципами діяльності контрольних
органів та є швидше складовою принципу теоретичного
пізнання контролю. Достатньо сумнівним виглядає ви�
ділення принципу ризикованості [13], адже він пояснює
імовірну неефективність контролю. Принципи перманен�
тності трансформування системи контролю, синергізму
системи контролю, самодостатності системи контролю
[13] стосуються системи суб'єктів контролю, а не усієї
системи контролю, зокрема таких її елементів, як об'єкт
контролю і контрольні дії. Складно погодитися й з пози�
цією, що принцип ефективності контролю передбачає
пристосованість складників системи контролю до діяль�
ності господарських систем, адже виникає логічне запи�
тання: яким чином об'єкт як складова системи контролю
може пристосуватися до діяльності господарської сис�
теми? Слід також констатувати факт, що науковці виді�
ляють різні групи принципів та принципи видів контро�
лю. Так, окрема група науковців у своїх дослідженнях
поділяє принципи контролю на загальні (основні) і част�
кові (специфічні) [8; 9], загальні та етичні [6]. В окремих
роботах з контролю виділяються лише принципи держав�
ного контролю [4]. Є роботи, в яких поділу принципів
немає [6; 13], проте зміст принципів свідчить, що вони є
вихідними положеннями діяльності органів державного
контролю. Автори роботи [9, с. 36] зазначають, що прин�
ципи контролю як науки і принципи його практичного
здійснення є адекватними. У зв'язку з цим твердженням,
зазначені авторами принципи мають бути доречними і ак�
туальними для двох проявів контролю, однак, якщо вид�
ілені принципи спробувати застосувати до контролю як
системи наукових знань то виникає багато ускладнень і,
у першу чергу, відносно специфічних принципів.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є проведення критичного аналізу по�

глядів науковців щодо уточнення сутності принципів
контролю та побудова їх класифікаційної моделі як
інтегрованої системи, що охоплює та розкриває зміст
наукового, теоретичного та праксеологічного аспектів
контролю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Усвідомлюючи той факт, що принципи є основою

контролю в усіх його проявах, результати досліджен�
ня яких викладені у працях з контролю, слід констату�
вати факт про існування низки неузгоджених позицій,
розв'язання яких можна здійснити у спосіб побудови
класифікаційної моделі принципів. У основу побудови
такої моделі мають бути покладені факти про наступ�
не.

1. Принципи контролю розглядаються у контексті
державного зовнішнього контролю [4; 5; 6; 13] та внут�
рішньогосподарського контролю [11]. Такий підхід зу�
мовлює доцільність поділу принципів за видами конт�
ролю на загальні та специфічні.

2. Оскільки контроль слід розглядати з позицій його
наукового, теоретичного і практичного аспектів, поділ
принципів у розрізі зазначених аспектів слід вважати об�
грунтованим.

3. Принципи контролю як практичної діяльності
мають бути диференційовані за складовими пізнання, —
його організацією та здійсненням.

4. У зв'язку з тим, що принципи розглядаються як
внутрішні практичні, моральні і теоретичні переконан�
ня людини, доцільно в систему принципів включити
принципи етики суб'єкта контролю (виконавця конт�
рольних дій).

Розв'язати виявлені протиріччя та уточнити
сутність контролю як поліморфного явища можна у
спосіб дослідження терміна "принцип". Принцип (лат.
ргіnсiріum — начало, основа) має декілька тлумачень,
а саме: 1) першопочаток, те, що лежить в основі пев�
ної сукупності фактів, теорії, науки; 2) внутрішні пе�
реконання людини, ті практичні, моральні й теоре�
тичні засади, якими вона керується в житті, в різно�
манітних сферах діяльності [12, c. 519]; 3) основні за�
сади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальн�
істю, загальною значущістю, вищою імперативністю і
відображають суттєві положення теорії, вчення, на�
уки [14, c. 110—111]; 4) основні, вихідні положення
теорії, основні правила діяльності [7, c. 76]; 5) вста�
новлені, загальноприйняті, поширені правила госпо�
дарських дій і властивостей економічних процесів [7,
c. 76]; 6) особливість, покладена в основу створення
або здійснення чого�небудь, спосіб створення або
здійснення чогось [3, c. 456].

Принципи контролю залежать від підходу до усві�
домлення прояву контролю як поліморфного явища.
Оскільки сутність елементів таких систем [1] різна,
принципи контролю мають бути різними. Разом з тим,
наведені тлумачення сутності принципу свідчать про те,
що з позицій наукового, теоретичного та практичного
пізнання останній може бути визначений як правило те�
оретичного і практичного пізнання, як базис науки і
практики господарського контролю. У межах теоретич�
ного пізнання принцип означає вимогу розгортання са�
мого знання у систему, де всі теоретичні положення
логічно пов'язані між собою і випливають певним чи�
ном одне з одного [12, c. 591]. Варто зазначити, що у
переважній більшості праць теоретичні принципи в та�
кому розумінні їх сутності не досліджувалися, а отже,
й не формулювалися. Особливість розкриття принципів
теоретичного пізнання полягає у застосуванні систем�
ного підходу до дослідження контролю як інтегрова�
ної системи, а також систематизації дефініцій елементів
такої системи. Комплексне застосування згаданих ме�
тодів теоретичного пізнання на засадах взаємопроник�

нення дозволило дослідити та вибудувати систему нау�
кових знань про економічний контроль та форму нау�
кового пізнання [1].

Економічний контроль, як і будь�яка галузь науко�
вих знань, має базуватися на двох групах принципів: те�
оретичних і методологічних. Головними функціями те�
оретичних принципів є пояснення і передбачення, а ме�
тодологічних — регулювання та орієнтація пізнання. До
суттєвих відмінностей між теоретичними та методоло�
гічними принципами контролю слід також віднести те,
що теоретичні принципи спрямовані на розв'язання про�
блеми, а методологічн — на виявлення способів і ме�
ханізмів її дослідження [2]. У зв'язку з цим до складу
теоретичних принципів контролю правомірно віднести
принципи зв'язку та розвитку, історизму, причинності,
принципи системної спрямованості наукового дослі�
дження об'єкта (цілісності, примату цілого над його
складовими частинами, ієрархічності, полісистемності),
а до складу методологічних — принципи індукції, де�
дукції, аналізу, синтезу, аналогії, абстрагування, конк�
ретизації.

Сутність та значення теоретичних і методологічних
принципів контролю як галузі наукових знань полягає
у наступному:

— зв'язку і розвитку (діалектичної суперечності або
єдності протилежностей), — рефлексії, яка забезпечує
перехід кількісних змін у якісні зміни у системі науко�
вих знань про контроль;

— історизму (пізнання з позицій виникнення, зміни
(розвитку) системи контролю або її елементів), дотри�
мання якого забезпечує одержання систематизованих
знань про об'єкт і предмет контролю як форм науково�
го та теоретичного пізнання, а також контроль як сис�
тему наукових знань, з урахуванням усіх попередніх
трансформацій пізнання об'єкта дослідження;

— єдності знань (логічна сумісність основополо�
жень фундаментальних теорій), дотримання якого за�
безпечує конституювання контролю як галузі знань, як
цілого, яка грунтується на принципі матеріальної
єдності світу;

— цілісності (усвідомлення того, що досліджуваний
об'єкт може бути розчленованим на окремі складові,
проте є органічно інтегрованим в єдине ціле), дотриман�
ня якого забезпечує збагачення знань про систему кон�
тролю та її окремі елементи;

— примату цілого над його складовими частинами
(усвідомлення того, що ціле визначає функції як окре�
мих компонентів, так і системи взагалі), дотримання
якого дозволяє сформулювати наукову проблеми та
спростити шляхи її розв'язання;

— ієрархічності (пізнання з позицій встановлення
впливу та значення елементів системи для цілісності
системи), дотримання якого постулює субстанційну
відносність розрізнення системи контролю та її еле�
ментів, оскільки кожний елемент може виступати склад�
ним об'єктом і бути системою нижчого рівня, в той час
як кожна система — виступати елементом системи більш
високого рівня, що дозволяє сформувати ієрархію сис�
тем контролю;

— полісистемності (пізнання з позицій того, що
кожний складний об'єкт може розглядатися як деяка
сукупність систем, вписаних одна в одну), дотримання
якого забезпечує розгляд контролю як інтегрованої
системи проявів наукового, теоретичного та праксео�
логічного аспектів контролю;

— причинності (пізнання об'єкта з позицій пізнан�
ня причин зміни якісних та кількісних параметрів об'єк�
та), дотримання якого збільшує істинність одержаних
знань про об'єкт дослідження завдяки результатам дос�
лідження причин змін об'єкту;

— індукції (формування умовиводу про загальне на
підставі часткового), дотримання якого забезпечує
пізнання загального — тієї частини об'єкта пізнання, яку
неможливо пізнати експериментальним шляхом, завдя�
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ки вперше одержаним знанням про об'єкт пізнання кон�
тролю як галузі знань та форми наукового пізнання;

— дедукції (формування умовиводу про часткове на
підставі знань про ціле), дотримання якого забезпечує
виведення нового істинного знання в контролі як сис�
темі наукових знань з вже відомих істинних знань даної
системи;

— аналізу (розкладання цілого на частини), дотри�
мання якого забезпечує всебічне пізнання як цілого, так
і складових цілого, а також самостійного (виокремлен�
ного) вивчення елементів системи контролю як галузі
наукових знань та як форми теоретичного пізнання;

— синтезу (з'єднання частин в ціле в процесі теоре�
тичного пізнання), дотримання якого дозволяє на
підставі часткових, абстрактних, неповних знань визна�
чити рівень систематичної єдності та одержати узагаль�
нюючі знання про систему, її закономірності, ієрар�
хічність зв'язки тощо;

— аналогії (припущення про подібність досліджу�
ваних складових об'єкта або відношень між його скла�
довими), застосування якого дозволяє на підставі влас�
тивостей складових об'єкта контролю обирати доцільні
методи або прийоми його пізнання та формувати сис�
тему наукових знань про весь об'єкт та достеменно не�
відомі властивості його окремих складових;

— абстрагування (пізнання та теоретичного подан�
ня реальності в знанні), дотримання якого забезпечує
виділення головного у об'єкті пізнання/сформульованій
науковій проблемі та сприяє спрощенню шляху до нау�
ково об'єктивного знання;

— конкретизації (формування об'єктивної основи в
ідеальній істині), дотримання якого забезпечує один з
головних способів функціонування істини, одержаної
в процесі теоретичного пізнання — застосування одер�
жаних знань для пізнання нових об'єктів контролю чи
вирішення теоретичних завдань контролю.

Досвід проведення наукових досліджень з проблем
контролю свідчить, що їх результат залежить від без�
посереднього дотримання усіх вище зазначених прин�
ципів.

Методологічні принципи індукції, дедукції, аналізу,
синтезу також мають цінність для контролю як форми
практичного пізнання.

З позицій практики контролю, яка здійснюється зав�
дяки суб'єкту пізнання, принципи доцільно розглядати
як основні правила дій, що забезпечують результат.
Певну тотожність принципу і правила можна вважати
доведеною, адже правило тлумачиться "як принцип,
яким керуються у співжитті, у праці, в поведінці і т. ін."
[3, c. 439]. Отже, контроль як практична діяльність має
свої принципи організації та проведення. Враховуючи
той факт, що контроль як практичну діяльність слід роз�
глядати з позицій зовнішнього контролю і внутрішньо�
го контролю, які мають відмінні завдання та мету, прин�
ципи також мають бути відмінними. У цьому випадку
доречним буде їх поділ на загальні принципи та спе�
цифічні принципи, важливі для зазначених видів конт�
ролю. Даний поділ є актуальним і для зовнішнього не�
державного контролю (аудиту, здійснюваного суб'єкта�
ми аудиторської діяльності), адже з позиції його функ�
ціонування контроль є не функцією управління, а
підприємницькою діяльністю. Важливим є й те, що коли
принципи розглядаються в контексті системи контро�
лю, то об'єкт контролю є пасивним елементом системи
відносно суб'єкта — активного елемента системи. Кон�
трольні дії також не слід розглядати як автономний еле�
мент, адже без суб'єкта, мета і завдання діяльності яко�
го є попередньо визначені, вони не можуть існувати, на
відміну від об'єкта. У зв'язку з цим принципи можуть
стосуватися лише норм, правил, підходів діяльності су�
б'єкта контролю як ініціатора та як виконавця конт�
рольних процедур (контрольних дій). Таку діяльність
слід розглядати в контексті її організації, здійснення,
професійної етики (деонтології).

Аналіз наукових робіт, а також результати попе�
редніх власних досліджень дозволяють сформулювати
загальний перелік принципів контролю як виду практич�
ної діяльності. До таких принципів відноситимуться
принципи процесного підходу з використанням інфор�
маційних технологій, концептуальності контролю [5],
паритетності суб'єктів контролю, емерджентності [13],
а також низка уточнених та у перше сформульованих
принципів, зокрема:

— ендогенності контролю, який полягає в тому, що
з метою забезпечення зворотних зв'язків у сфері
здійснення контролю виконавцем контрольних дій ви�
никає об'єктивна необхідність його здійснення;

— незалежності суб'єкта контролю, який полягає у
правовій, організаційній та матеріально�фінансовій са�
мостійності, а також вільному виборі об'єкта контро�
лю, форми контрольного заходу, прийомів контролю;

— розподілу контрольних повноважень, який перед�
бачає розмежування функцій ініціювання та виконання
контролю між суб'єктами з метою неприпустимості дуб�
лювання повноважень щодо здійснення контрольних за�
ходів;

— компаративності, який розкриває сутність меха�
нізму контролю через обов'язкове порівняння двох і
більше параметрів об'єкта контролю, що відповідно ма�
ють нормативне та фактичне значення;

— достовірності результатів контролю, дотриман�
ня якого забезпечує їх адекватність реальним ресурсам,
процесам і результатам діяльності господарських сис�
тем/господарської системи, які віддзеркалюють резуль�
тати контролю;

— об'єктивності, який означає, що в основу діяль�
ності суб'єкта контролю має бути покладено вивчення
реальних фактів та неупереджені дії (поведінка) у ме�
жах планування, здійснення та оцінки результатів кон�
тролю;

— зворотного зв'язку, який полягає у обов'язко�
вості доведення будь�якої інформації, що має відношен�
ня до об'єкта контролю, до суб'єкта, що ініціював конт�
рольних захід;

— повноти охоплення господарських систем/госпо�
дарської системи контролем, який досягається завдяки
суцільному стеженню або вибірковій (репрезентативній)
перевірці всіє системи, або її елементів;

— релевантності норм господарювання, що перед�
бачає відповідність цільових орієнтирів та обмежуваль�
них параметрів функціонування господарської системи
або її елементів вимогам її сталого економічного роз�
витку;

— синергізму системи контролю, що передбачає
можливість підвищення ефективності діяльності
суб'єктів контролю завдяки їх злагодженій взаємодії
один з одним та контрольних заходів, що ними здійсню�
ються;

— перманентності трансформування системи конт�
ролю, який передбачає необхідність безперервної ви�
дозміни форм контролю та норм контролю з метою
адаптації до вимог господарського середовища та сис�
теми державного управління/управління учасника
відносин у сфері господарювання;

— самодостатності системи контролю, що передба�
чає наявність такого складу системи суб'єктів контро�
лю, стандартів контролю та норм господарювання, який
забезпечує ефективність її функціонування й розвит�
ку;

— відповідальності, який передбачає відпові�
дальність суб'єктів контролю за конкретні контрольні
дії та результат (для суб'єктів державного контролю за
шкоду, заподіяну господарській системі внаслідок по�
рушення вимог законодавства);

— функціональності, дотримання якого забезпечує
ефективність функціонування системи контролю;

— гласності, дотримання якого забезпечує дос�
тупність широкої громадськості до інформації про ре�
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зультати контрольних за�
ходів, а в окремих випад�
ках і інформації про поточ�
ну інформації контро�
льних заходів;

— своєчасності конт�
рольних дій, дотримання
якого відповідає запитам
оперативного управління
об'єктом контролю, а
діяльність суб'єкта конт�
ролю робить контрольний
захід доречним та актуаль�
ним;

— оптимальності кон�
трольних дій, сутність яко�
го полягає в адекватному
та доцільному обранні
форм, методів та прийомів
проведення контролю суб�
'єктами контролю умовам
функціонування об'єкта
контролю, застосування
яких дозволяє досягти по�
ставленої мети контролю
та розв'язати сформульо�
вані завдання;

— оперативності конт�
рольних дій, сутність яко�
го полягає у своєчасному
та швидкому плануванні та
проведенні контрольного
процесу суб'єктом контро�
лю, що сприяє оптимізації
фінансових та трудових
ресурсів на його проведен�
ня;

— правомірності, який
полягає у наявності під�
став для здійснення конт�
ролю, а також обов'язко�
вому виконанні конт�
рольних дій суб'єктами
контролю у межах регла�
ментованих повноважень;

— прозорості здійс�
нення контрольних дій
суб'єкта, який проводить
контроль, дотримання
якого надає суб'єкту — іні�
ціатору або відповідально�
му за проведення — мож�
ливість оперативного ко�
ригування контрольного
процесу з метою недопу�
щення зайвих витрат тру�
дових та фінансових ре�
сурсів;

— раптовості конт�
рольного процесу для осіб,
які формують поточні па�
раметри об'єкта контролю,
дотримання якого забез�
печує одержання не вик�
ривленої інформації про поточне фактичне функціону�
вання об'єкту контролю;

— плановості, дотримання якого зобов'язує суб'єктів
контролю планувати власну діяльність в довгостроковому,
короткостроковому та поточному періодах, а також за
кожним окремо узятим контрольним заходом, що дозво�
ляє надавати оцінку діяльності органів контролю як в ціло�
му, так і за окремим проведеним контрольним заходом.

— підконтрольності і підзвітності суб'єкта контро�
лю, що проводить контрольний захід, перед суб'єктом,

що його ініціював з метою подальшої оцінки ефектив�
ності функціонування суб'єкта контролю, наділеними
повноваженнями на проведення контролю, а також за�
безпечення зворотного зв'язку системи управління
інформацією про функціонування об'єкта управління/
контролю;

— невтручання органу державного контролю у пра�
вомірну статутну діяльність учасника відносин у сфері
господарювання, дотримання якого обмежує права су�
б'єкта контролю та декларує статутну діяльність учас�

№ зп Назва принципу ПТП* ПО* ПЗ* ПЕ* ПДК* ПВК* ПНК*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зв’язку і розвитку + - - - - - - 
2 Історизму + - - - - - - 
3 Єдності знань + - - - - - - 
4 Цілісності + - - - - - - 
5 Примату цілого над його складовими 

частинами 
+ - - - - - - 

6 Ієрархічності + - - - - - - 
7 Полісистемності + - - - - - - 
8 Причинності + - - - - - - 
9 Індукції + - + - - - - 
10 Дедукції + - + - - - - 
11 Аналізу + - + - - - - 
12 Синтезу + - + - - - - 
13 Аналогії + - + - - - -
14 Абстрагування + - - - - - -
15 Конкретизації + - - - - - - 
16 Процесного підходу - + +  + + + 
17 Незалежності - + + + + + + 
18 Паритетності - - - - + + - 
19 Розподілу контрольних повноважень - + + - + + - 
20 Компаративності - + + - + + + 
21 Концептуальності - + + - + + - 
22 Достовірності результатів -  + - + + + 
23 Об'єктивності - + + + + + + 
24 Зворотного зв’язку - + +  + + + 
25 Повноти охоплення - + + - + + - 
26 Релевантності норм господарювання - - - - + + - 
27 Синергізму системи контролю - - - - + + -
28 Перманентності трансформування системи 

суб’єктів контролю 
- - - - + - - 

29 Самодостатності системи контролю - - - - + + - 
30 Відповідальності - - - - + + + 
31 Функціональності - - - - + + - 
32 Емерджентності - - - - + + -
33 Гласності - - - - + +  
34 Своєчасності - - - - + + - 
35 Оптимальності - - - - + + + 
36 Оперативності - + + - + + + 
37 Правомірності - + + - + + + 
38 Прозорість здійснення - - + - + + + 
39 Плановість - + + - + + + 
40 Раптовості - - + - + + - 
41 Підконтрольності і підзвітності - - + - + + +** 
42 Невтручання - - + - + - - 
43 Правового захисту суб’єктів контролю та 

учасників відносин у сфері осподарювання 
- - + - + - + 

44 Регламентації норм діяльності учасника 
відносин у сфері господарювання 

- - - - +*** + + 

45 Регламентації норм контрольних дій 
суб’єкта контролю 

- - - - + + + 

46 Превентивності - - - - + + - 
47 Чесності (сумлінності) - - - + - - - 
48 Конфіденційності - - - + - - - 
49 Професійної компетентності та належної 

ретельності 
- - - + - - - 

50 Професійної поведінки - - - + - - - 

Таблиця 1. Принципи контролю як складного поліморфного явища

* ПТП — принципи контролю як форми наукового пізнання; ПО — принципи організації; ПЗ
— принципи проведення; ПЕ — принципи етики; ПДК — принципи державного зовнішнього кон�
тролю; ПВК — принципи внутрішнього контролю; ПНК — принципи незалежного контролю; ** —
чинний лише у межах підзвітності; *** — актуальний для учасників відносин у сфері господарю�
вання, що підпорядковані органам виконавчої влади
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ника відносин у сфері господарювання, що є право�
мірною, — недоторканою;

— правового захисту суб'єктів контролю та учас�
ників відносин у сфері господарювання, відносно діяль�
ності яких здійснюються контрольні дії, дотримання
якого зобов'язує учасників контрольного процесу дот�
римуватися вимог регламентів функціонування як ок�
ремих органів контролю, так і регламентів проведення
окремих контрольних заходів;

— регламентації норм діяльності учасника відносин
у сфері господарювання, дотримання якого забезпечує
компаративність контролю;

— регламентації норм контрольних дій суб'єкта кон�
тролю, дотримання якого забезпечує правомірність та
оптимальність контрольних дій;

— превентивності, який передбачає активну участь
суб'єктів контролю в розробці/удосконаленні норм гос�
подарювання з метою запобігання появи порушень у
функціонуванні господарських систем, а також розроб�
ки заходів щодо повного усунення виявлених порушень.

Специфічні принципи організації та проведення виз�
начаються відмінностями у завданнях проведення різних
форм контрольних заходів (інспектування (ревізії), дер�
жавного фінансового аудиту, аудиту фінансової звіт�
ності, інвентаризації тощо).

Важливе значення для практичного пізнання об'єкта
контролю також мають принципи професійної етики
суб'єкта, що виконує контрольні дії, головними з яких
є принципи: чесності (сумлінності), конфіденційності,
професійної компетентності та належної ретельності,
професійної поведінки. Загальний перелік принципів
контролю як поліморфного явища наведений в табл. 1.

Аналіз табл. 1 дозволяє виділити загальні і специфічні
принципи: контролю як галузі наукових знань та виду
практичного пізнання; окремих етапів контрольного про�
цесу; видів контролю за суб'єктом контролю та правом
власності і управління об'єктом контролю.

Дослідження принципів контролю як поліморфно�
го явища дозволило побудувати класифікацію (рис. 1),
зміст, елементи якої сприятимуть удосконаленню як
наукового пізнання проблем у галузі контролю, так і
його теорії й практики.

ВИСНОВКИ
Дослідження гносеологічної сутності принципів

контролю як складного поліморфного явища, а саме: як

галузі наукових знань, форми наукового і
теоретичного пізнання, виду практичної
діяльності, дозволило уточнити та сфор�
мулювати принципи контролю, дотриман�
ня яких є важливим для:

— розбудови контролю як галузі нау�
кових знань;

— удосконалення процесу контролю
на різних його стадіях;

— трансформації національної систе�
ми державного контролю (у т.ч. удоско�
налення законодавства, що регламентує
діяльність органів контролю законодавчої
та виконавчої гілок влади, органів місце�
вого самоврядування);

— удосконалення діючих систем внут�
рішнього контролю;

— розбудови теоретико�методологіч�
них та практичних аспектів функціонуван�
ня незалежного недержавного контролю
(у т.ч. аудиту);

— розвитку деонтології контролю
(принципів професійної етики суб'єкта
контролю, який безпосередньо виконує
контрольні дії).
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Сучасний стан адміністративно�територіального ус�
трою характеризується певними відмінностями у рівнях
соціально�економічного розвитку, у територіальній
структурі господарства, причому існує тенденція до по�
глиблення міжрегіональних диспропорцій, в основі яких
лежить відсутність високоорганізованої системи управ�
ління економікою регіонів з чітким визначенням і узгод�
женням функцій кожного рівня влади. Послаблення
державного регулювання основних територіальних про�
порцій загальмувало процес здійснення економічних і
адміністративних реформ. Саме тому з'явилась потре�
ба у детальних дослідженнях адміністративно�терито�
ріального устрою України, з метою посилення органі�
заційного потенціалу на основі раціонального поєднан�
ня загальнодержавного і територіального управління та
місцевого самоврядування, реформування адміністра�
тивних одиниць.

УДК 332

І. В.  Заблодська,
д. е. н., професор, директор,
Луганська філія Інституту економіко8правових досліджень НАН України
О. В. Гуджан,
аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО?

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено організаційні особливості адміністративно?територіального устрою України. Виз?

начено систему адміністративно?територіального устрою країни та організаційну структуру адміністра?

тивно?територіальних одиниць.

In the article investigational organizational features of administrative?territorial device of Ukraine. Certainly

system of administrative?territorial device of country and organizational structure of administrative?territorial

units.

Ключові слова: адміністративно!територіальний устрій, регіон, місто.
Key words: administrative!territorial device, region, city.

В умовах існування великої кількості різноманітних
наукових підходів до вивчення системи адміністратив�
но�територіального устрою країни особливого значен�
ня набуває узагальнення існуючих теорій та концепцій.
Українські вчені зробили вагомий внесок в теорію регі�
онального розвитку, територіального поділу, дослід�
ження закономірностей господарювання, моделюван�
ня розвитку економіки територій, суттєво просунули
знання про територіальні форми усуспільнення вироб�
ництва та розміщення продуктивних сил. Серед робіт
такого плану варто вказати наукові праці вчених, зок�
рема Новика В.П. [2], ЧернюкаО.В.[13], Лісового А.В. [4],
Васюкової Г. Г. [5], Стефанюка О. Д. [6], Кубай О.Г. [7],
Топчієва О., Тітенко З. [8] та інших. Наукові здобутки
цих учених мають велике наукове і практичне значення,
проте проблема підвищення організаційного потенціа�
лу країни та її регіонів залежить від адміністративно�
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територіального устрою в країні і потребує подальшо�
го дослідження. Насамперед, це стосується теоретико�
методологічних основ організаційних особливостей те�
риторіально�адміністративних одиниць та адміністра�
тивно�територіального устрою країни у цілому.

Метою статті є дослідження організаційних особ�
ливостей адміністративно�територіального устрою Ук�
раїни.

В Конституції України вживаються
два терміни — "територіальний устрій"
та "адміністративно�територіальний
устрій" [1]. Територіальний устрій Ук�
раїни, відповідно до Конституції, грун�
тується на засадах цілісності та єдності
державної території, поєднання цент�
ралізації і децентралізації у здійсненні
державної влади, збалансованості соц�
іально�економічного розвитку регіонів,
із врахуванням їхніх історичних, еконо�
мічних, екологічних, географічних і де�
мографічних особливостей, етнічних та
культурних традицій. До форм терито�
ріального устрою можна віднести, зок�
рема, адміністративно�територіальний
устрій, виділення спеціальних та
вільних економічних зон, територій
пріоритетного розвитку, зон надзви�
чайних екологічних ситуацій, поділ зе�
мель на категорії з чітким визначенням
правового режиму кожної з таких ка�
тегорій, економічне та інші види райо�
нування та планування території дер�
жави.

Адміністративно�територіальний
устрій, як відомо, може бути визначе�
но як поділ держави на систему адміні�
стративних одиниць. Він є однією з
форм, очевидно, найважливішою, тери�

торіального устрою держави. Адже саме у відповідності
з ним утворюються органи державної влади та органи
місцевого самоврядування як складові організаційної
структури.

Необхідність такого поділу постає з потреби пред�
ставництва вищої державної влади на окремих терито�
ріях, певна географічна віддаленість яких від політич�
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Таблиця 1. Адміністративно5територіальний устрій України за станом на 01.01.2012
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Рис. 1. Система адміністративно5територіального устрою України
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ного центру держави унеможливлює як безпосередню
реалізацію функцій та завдань вищої державної влади,
так і забезпечення широкого зворотного зв'язку у відно�
синах між державною владою і громадянами цих тери�
торій.

Отже, адміністративно�територіальний устрій — зу�
мовлена соціальними, економічними, соціально�етніч�
ними, історичними, географічними, культурними, пол�
ітичними та іншими чинниками внутрішня територіаль�
на організація держави з поділом її на складові частини
— адміністративно�територіальні одиниці. Такий поділ
є неодмінною умовою функціонування відповідних дер�
жавних, громадських структур та органів місцевого са�
моврядування (табл. 1).

Основою організації адміністративно�територіаль�
ного устрою України є поселенська мережа, що скла�
дається з поселень — міст, селищ, сіл як місць постійного
компактного проживання людей. Віднесення поселень
до зазначених категорій визначається залежно від
кількості населення, рівня урбанізації, організації ко�
мунального господарства та характеру економічної
діяльності мешканців.

Відповідно до Конституції України, адміністратив�
но�територіальний поділ України становить цілісну си�
стему адміністративно�територіальних одиниць, яка
складається з Автономної Республіки Крим (далі —
АРК), областей, районів, міст, районів у містах, селищ і
сіл [1].

У науковій літературі адміністративно�територіаль�
ний устрій класифіковано за рівнями. Первинним рівнем
адміністративно�територіального устрою визначено
села, селища, міста районного значення, райони у містах.
Середнім — сільські райони та міста обласного значен�
ня. Верхнім рівнем адміністративно�територіального ус�
трою є АРК та області, міста Київ і Севастополь [2; 3].
За своїми географічними ознаками згадані тут адміні�
стративно�територіальні одиниці не є однорідними.

Вони поділяються на регіони (АРК, області, райони) та
населені пункти (села, селища, міста).

Не є однорідними адміністративно�територіальні
одиниці також з огляду на те значення й місце, яке вони
посідають у системі адміністративно�територіального
устрою України (рис. 1).

У юридичній науці та практиці питання про населе�
ний пункт як адміністративно�територіальну одиницю
є досить�таки дискусійним. Населений пункт — це час�
тина комплексно заселеної території України, яка скла�
лася внаслідок господарської та іншої суспільної діяль�
ності, має сталий склад населення, власну назву та за�
реєстрована в порядку, передбаченому законом. Не
відносяться до самостійних населених пунктів хутори
та двори, невеликі поселення, що мають тимчасове зна�
чення і несталий склад поселення, а також поселення

службового призначення в системі певної
господарської галузі діяльності (будин�
ки лісників, шляхових майстрів, будівлі
залізничних служб, польові стани тощо).
Ці об'єкти включаються до тих адмініст�
ративно�територіальних одиниць, на те�
риторії яких вони розташовані [4].

До сільських населених пунктів
відносяться села. Села — це населені
пункти зі сталим складом населення,
переважна частина якого зайнята в
сільськогосподарському виробництві
та лісовому господарстві. Водночас у
сільській місцевості дуже поширеною
є практика створення так званих
"сільрад", які складаються з кількох
населених пунктів, що перебувають під
юрисдикцією єдиної для них територі�
альної громади та органів місцевого са�
моврядування, які вона обирає. Однак,
відповідно до Конституції України,

такої адміністративно�територіальної одиниці, як
"сільрада", немає.

Отже, адміністративно�територіальною одиницею є
не кожний населений пункт і не, власне, населений
пункт, оскільки це поняття, скоріше, географічне, а один
чи кілька населених пунктів з навколишніми землями,
що перебувають під юрисдикцією єдиної для них тери�
торіальної громади та відповідних органів місцевого са�
моврядування. Ось чому в інших країнах первинна лан�
ка адміністративно�територіального поділу має назву не
село, селище, місто, а комуна, муніципалітет, община.
Ця назва є похідною від назви первинного суб'єкта
місцевого самоврядування — комуни, муніципалітету,
общини, громади тощо. Окрім сіл, до первинного рівня
адміністративно�територіального устрою належать се�
лища, міста, райони у містах та селища міського типу. У
ході формування адміністративно�територіального ус�
трою України було створено нормативну базу, якою
визначено статус та класифікацію даних населених
пунктів [5].

У відповідності з чинними нормативними актами
міські населені пункти України були поділені на міста
республіканського, обласного і районного підпоряд�
кування (згодом термін "підпорядкування" у законо�
давчих актах було змінено на "значення") та селища
міського типу. До категорії міст республіканського
підпорядкування відносилися міста з кількістю насе�
лення понад 500 тис. чоловік, важливі економічні та
культурні центри, керівництво якими доцільно було
здійснювати безпосередньо з центру. Містами респуб�
ліканського підпорядкування відповідно до вищезаз�
наченого Положення були Київ та Севастополь. За
Конституцією України ці міста є містами зі спеціаль�
ним статусом.

Важливе значення в цій системі мають міста облас�
ного підпорядкування, їх відносять до середньої ланки.
Критеріями для виділення міст до обласного підпоряд�

Назва населенного 
пункту 

Чисельність 
населення 

(осіб) 
Область, регіон 

м. Судак  14 943  АРК  
м. Жданівка  12 723  Донецька  
м.Чоп   8 776  Закарпатська  
м. Яремче   7 929  Івано-Франківська 
м. Ржищів   8 436  Київська  
м. Моршин   6 225  Львівська  
м. Очаків  15 047  Миколаївська  
м. Теплодар   9 808  Одеська  
м. Новодністровськ  10 344  Чернівецька  

Таблиця 2. Міста обласного значення
(мінімальна чисельність має бути

понад 50 000 мешканців)

Рис. 2. Приклади організації адміністративно5територіальна одиниць
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кування було, окрім чисельності населення (понад 50
тис. чол.), рівень розвитку промисловості, комунально�
го господарства, ознаки економічного та культурного
центру для навколишніх населених пунктів, також по�
треба в управлінні цими містами обласними центрами
влади.

На відміну від міст республіканського підпорядку�
вання, мережа міст обласного підпорядкування розви�
валася динамічно. В порівнянні з довоєнними роками
їх кількість зросла більш ніж удвічі (з 67 до 177). Прак�
тика виділення міст у цю категорію себе виправдала.
Вона вписувалася в систему управління, сприяла
зміцненню обласної ланки, покращенню керованості
територіями. Окрім того, це сприяло розвитку самих
міст, вирішенню їх соціально�економічних питань.
Проте підхід до виділення міст в обласне підпорядку�
вання, виходячи з чисельності населення і рівня еко�
номічного розвитку, призвів до великої диспропорції
в їх кількості по областях. Якщо в Донецькій області
нараховується нині 28 таких міст, то в Тернопільській
лише 1, а в Чернівецькій області — 2. У тринадцяти об�
ластях кількість міст обласного підпорядкування не
перевищує п'яти [6].

Безумовно, такі диспропорції не бажані. На наш по�
гляд, існуючий підхід до формування мережі міст об�
ласного підпорядкування недостатньо враховує регіо�
нальні особливості, потреби областей в розвитку своїх
населених пунктів, створенні умов для становлення
економічних і культурних центрів. Для віднесення міста
до обласного підпорядкування кількість його населен�
ня не повинна відігравати вирішального значення. Го�
ловним тут мають бути соціально�економічні потреби
розвитку територій, рівномірне розміщення по тери�
торії області виробничих і культурних центрів, забез�
печення зайнятості населення.

Міста районного підпорядкування і селища місько�
го типу входять до низової ланки адміністративно�те�
риторіальної системи України. До цієї категорії відно�
сяться населені пункти, де розташовано промислові
підприємства, об'єкти комунального господарства, по�
бутового обслуговування, заклади торгівлі, житловий
фонд з кількістю жителів: для міст районного підпо�
рядкування — 10 і більше тисяч чоловік, а для селищ
міського типу — понад 2 тисячі чоловік. Кількість на�
селених пунктів цієї категорії постійно зростає. В по�
рівнянні з 1950 роком міст районного підпорядкуван�
ня збільшилося з 186 до 279, а селищ міського типу —
з 478 до 886. Міста районного підпорядкування і сели�
ща міського типу входять безпосередньо до району і є
його складовою частиною. Проте механізм віднесення
населених пунктів до цих категорій різний. Якщо відне�
сення до селищ міського типу здійснюється обласни�
ми органами влади, то до категорії міст районного
підпорядкування — Верховною Радою України. Децен�
тралізація управління, розвиток місцевого самовряду�
вання, на нашу думку, потребують передачі повнова�
жень з формування мережі міст районного підпоряд�
кування обласним органам влади. Це сприятиме більш
повному врахуванню місцевих особливостей, збалан�
сованому розміщенню цих міст на території району,
визначенню перспективних населених пунктів, а в
кінцевому результаті — кращій організації території
району [7; 8].

Важливою ланкою адміністративно�територіально�
го устрою України є регіони. До регіонів треба зараху�
вати, насамперед, АРК, області, райони.

Область — верхній рівень адміністративно�тери�
торіального устрою України. Це великий регіон, який
характеризується певною цілісністю та самодостатн�
істю економічного й соціального розвитку, а також
місцевими особливостями і традиціями. Узагальнюю�
чи досвід будівництва областей, спробуємо дати виз�
начення цієї ланки адміністративно�територіального
устрою. Область — частина території України, що

являє собою цілісну в господарському, природно�
історичному, етнічному відношеннях територію, яка
організована для здійснення ефективного управлін�
ня і соціально�економічного розвитку, поєднання і
репрезентування на державному рівні інтересів адмі�
ністративно�територіальних одиниць, що входять до
її складу (рис. 2).

Особливістю є то,що Свердловська та Красноли�
манська міські ради одночасно виконують функції як
міських так і районних рад.

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що адмініст�
ративно�територіальний устрій є однією з форм тери�
торіального устрою держави, відповідно до нього ут�
ворюються органи державної влади та органи місце�
вого самоврядування, вирішуються численні уп�
равлінські та інші питання. В основу існуючої системи
адміністративно�територіального устрою в Україні
покладені такі вихідні положення: унітарний держав�
ний устрій; триланкова система адміністративно�тери�
торіального устрою; статус Криму як територіальної
автономії у складі України. При цьому фактичний стан
існуючого адміністративно�територіального устрою не
повною мірою відповідає Конституції та іншим норма�
тивно�правовим актам, які регулюють питання адміні�
стративно�територіального устрою. Але з точки зору
організації і здійснення управлінських рішень щодо
соціально�економічного розвитку регіонів та країни,
а відповідно і міста і селищ, адміністративно�територ�
іальний устрій сприяє: підвищенню ефективності ви�
користання бюджетних коштів, росту доходної части�
ни місцевих бюджетів, покращенню якості надання
соціальних послуг населення; створенню просторової
основи регіонального розвитку, залученню інвестицій,
управлінню земельними ресурсами, управлінню тери�
торіями.
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ВСТУП
На сучасному етапі запорукою економічного та політич�

ного успіху України на міжнародній арені є реалізація нею
стабільного і чіткого курсу стосовно інтеграції до євро�
пейських структур. Саме європейська перспектива є основ�
ним і безальтернативним орієнтиром нашої зовнішньої пол�
ітики. Вивчення традицій європейської політичної культу�
ри, європейського досвіду реалізації національних інтересів
є надзвичайно цінним для України. Безперечно, в контексті
інтеграції України до Європейського Союзу особливого
значення набувають питання ефективності української дип�
ломатії як одного з найбільш дієвих механізмів досягнення
зовнішньополітичних цілей у сучасному світі.

Варто відзначити, що проблематика значення диплома�
тичної діяльності у розвитку міждержавних відносин та
формування позитивного іміджу країни на міжнародній
арені піднімалася багатьма зарубіжними та вітчизняними
вченими. Так, Попов В.І., з'ясовуючи сутність сучасної дип�
ломатії, визначав її нові напрями та завдання, які з'явля�
ються під впливом зміни характеру міжнародних відносин
нашого часу [8]. Гуменюк Б.І. наголошував на необхідності
досліджувати специфіку роботи дипломатичних служб у
період глобалізації [4]. У працях П. Сардачука та О. Кулика
[9] вивчаються питання ролі дипломатичних представництв
у сучасній практиці здійснення дипломатичних відносин.
Дослідженню дипломатичної діяльності України на шляху
прискорення нашого членства у Європейському Союзі при�
свячені праці Веселовського А. [1], Толстова С. [12], Шапо�
валової О. [14].

У той же час вітчизняними науковцями недостатня ува�
га приділяється вивченню практичних аспектів розбудови
двосторонніх дипломатичних відносин з окремими країна�
ми Європейського Союзу. Саме налагоджена система тісних
двосторонніх стосунків та плідна міждержавна співпраця
може створити надійне підгрунтя та сприятливий фон для
сприйняття у перспективі України як надійного стратегіч�
ного партнера для Європейського Союзу в цілому. На нашу
думку, у контексті інтеграції України до Європейського
Союзу заслуговує на увагу детальне дослідження актуаль�
ного стану українсько�австрійських відносин та характери�
стика дипломатичного інструментарію їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2011 році Україна відсвяткувала 20�ту річницю неза�

лежності. Свого часу поява нової європейської незалежної
держави зустріла у світі широку підтримку, підтверджен�
ням якої став процес встановлення дипломатичних відно�
син з цілою низкою країн. Однією з перших серед європейсь�
ких країн дипломатичну співпрацю з Україною розпочала
Австрія. Вже 26 вересня 1991 року в Нью�Йорку міністри
закордонних справ України і Австрії А. Зленко і А. Мок
підписали Протокол про консульські відносини, і ця подія
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випередила навіть український референдум, який відбувся
1 грудня. Дипломатичні відносини між двома державами
були встановлені 24 січня 1992 року, тож у січні 2012 року
Україна та Австрія святкували двадцяту річницю їх запо�
чаткування. Слід зауважити, що Австрія була єдиною краї�
ною, яка не робила формального дипломатичного визнан�
ня України, вважаючи факт її членства в ООН та інших
міжнародних спеціалізованих організаціях підтвердженням
визнання з боку світового співтовариства.

У світовій дипломатії Австрія займає особливе місце. Її
столиця Відень по праву вважається одним із центрів міжна�
родної політики. Саме тут відбувався Віденський конгрес
1815 року, на якому вперше було визначено класи глав дип�
ломатичних представництв. У 1961 році у Відні було підпи�
сано визначальний з точки зору світової практики дипло�
матичних зв'язків документ — Віденську конвенцію про дип�
ломатичні зносини. У 1979 році Відень отримав статус тре�
тього міста ООН після Нью�Йорка і Женеви. У австрійській
столиці зосереджені штаб�квартири таких міжнародних
організацій, як ОБСЄ, МАГАТЕ, ЮНІДО, ОПЕК [7].

Важливе значення у двосторонніх стосунках займають
контакти на високому та найвищому рівнях, оскільки саме
вони визначають основні напрями міждержавного співроб�
ітництва. Розвиток політичного діалогу між Україною та
Австрією супроводжується проведенням візитів, зустрічей
на рівні глав держав, урядів, керівників зовнішньополітич�
них відомств та міжпарламентському рівні. Якщо кількісно
проаналізувати хронологію українсько�австрійської 20�
річної дипломатичної діяльності, можна стверджувати про
досить високу інтенсивність зустрічей офіційних високопо�
садовців обох країн (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, за перші три роки українсько�австр�
ійських дипломатичних взаємовідносин відбулося дві
зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. У 1992 році з
робочим візитом Австрію відвідав Прем'єр�міністр України
В.Фокін. Певний спад двосторонньої зовнішньополітичної
активності спостерігається у 1994—1995 роках. Це можна
пояснити вирішенням Австрією внутрішніх питань, пов'я�
заних з її входженням до Європейського Союзу. Відновлен�
ня позитивної динаміки політичного міждержавного діало�
гу спостерігається з 1995 р., коли Австрія продемонструва�
ла чітку позицію підтримки з низки важливих для України
міжнародних питань, зокрема її вступу до Ради Європи.

Значну роль у розвитку українсько�австрійських відно�
синах відіграло прийняття України до Центральноєвро�
пейської Ініціативи, яке відбулося у Відні 1 червня 1996 року.
Під час засідання керівників зовнішньополітичних відомств
країн�членів Центральноєвропейської Ініціативи відбулися
переговори керівників зовнішньополітичних відомств Украї�
ни та Австрії, які обмінялися нотами стосовно продовжен�
ня чинності дев'яти радянсько�австрійських угод в украї�
нсько�австрійських відносинах [10] .
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Безперечно, нової якості міждержавні стосунки набу�
вають, коли здійснюються на рівні найвищих представників
офіційної влади — глав держав. У практиці українсько�ав�
стрійських відносин такі зустрічі починають проводитися з
1998 року, коли Австрію з Державним візитом відвідав Пре�
зидент України Л.Д.Кучма. Державний візит Федерального
президента Республіки Австрія Т.Клестіля в Україну відбув�
ся у 2000 році. Нових імпульсів українсько�австрійському
співробітництву надали подальші зустрічі президентів Ук�
раїни та Австрії, які регулярно відбувалися у період з 1999
по 2009 рік. [7].

Окрім політичної проблематики, високими офіційними
представниками України та Австрії піднімаються питання
розвитку торговельно�економічного співробітництва. Так,
у лютому 2009 року. Україну з робочим візитом відвідав
Віце�канцлер, Федеральний міністр фінансів Австрії Й.
Прьолль. У липні 2009 р. у ході офіційного візиту в Україну
Федерального президента Австрії Х. Фішера очолювана ним
делегація відвідала Київ та Львів. За участі Президентів і
міністрів економіки обох країн у Києві було проведено ук�
раїнсько�австрійський бізнес�форум, в якому взяли участь
понад 50 представників ділових та фінансових кіл Австрії,
які супроводжували австрійського президента в ході візи�
ту. Президентами було зазначено, що розвиток двосторон�
нього економічного співробітництва є пріоритетом для обох
країн і буде знаходити своє відображення у подальшому
політичному діалозі на високому рівні.

Обговорення перспектив діяльності австрійського
бізнесу в Україні відбувалося під час робочих візитів

Прем'єр�міністра України М.Я.Азарова до
Австрії, які відбувалися в 2010 та 2011 року.
У листопаді 2010 року. Глава Уряду України
взяв участь у засіданні Віденського економі�
чного форуму, провів зустрічі з Федеральним
канцлером В.Файманном та представниками
ділових кіл Австрії. Метою робочого візиту в
червні 2011 року. була участь в засіданні рег�
іонального саміту Всесвітнього економічного
форуму [7].

Оцінити практичну реалізацію двосто�
ронніх дипломатичних ініціатив можна, ана�
лізуючи динаміку основних показників роз�
витку австрійсько�українських торгово�еко�
номічних відносин. У цілому, можна зробити
висновки про їхнє суттєве зміцнення та інтен�
сивний розвиток протягом тривалої історії
існування дипломатичних відносин між наши�
ми державами (табл. 1). Розраховані темпи
росту показників експорту та імпорту товарів
і послуг підтверджують стабільне зростання
зовнішньоторговельної діяльності між Украї�
ною та Австрією.

Як бачимо з рис. 2, показники українсь�
ко�австрійської зовнішньої торгівлі в анал�
ізованому періоді мають чітко виражену
зростаючу тенденцію. Втрату позитивної
динаміки спостерігаємо лише у 1998—1999

роках та 2009 році.
Але причиною сповільнення розвитку австрійсько�ук�

раїнських торговельно�економічних відносин в цей час є
швидше зовнішні чинники (економічна криза в Азії та криза
рубля в Росії і світова економічна криза 2008�2009 рр.).

В останні роки українською дипломатією прикладено
багато зусиль для створення відповідної договірно�право�
вої бази, яка б сформувала міцний фундамент для євроін�
теграційних перспектив нашої держави. Знаковою для Ук�
раїни подією у цьому напрямку стало парафування 30 бе�
резня 2012 року главами делегацій на переговорах України
та Європейського Союзу Угоди про асоціацію, включаючи
поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Для України Австрія є перспективним торговельним
партнером, адже вона одна з найрозвинутіших країн ЄС. Се�
ред країн Європейського Союзу в зовнішній торгівлі з Ук�
раїною Австрія відіграє важливу роль.

Так, обсяг австрійського експорту в Україну за 2011 рік
в порівнянні з 2010 роком збільшився на 15,9 % і склав 588,7
млн дол., а австрійський імпорт з України збільшився на 2,3
% і склав 713,3 млн дол. [11].

Головними статтями австрійського імпорту з України є
руди, шлаки і зола (59,8 %), деревина і вироби з деревини
(5,6 %), чорнi метали (4,9 %), іграшки (9,8 %) й інші товари.

Австрія є значним імпортером фармацевтичної про�
дукції (18,2 %), електричних машин (12,8 %), ядерних реак�
торів, котлів, машин (10,6 %).

Серед країн Європейського Союзу Австрія є одним з
найважливіших партнерів як в експорті, так і в імпорті по�

слуг (197,3 млн дол. і 230,6 млн дол.).
Вона займає значну частку в експорті
транспортних послуг (58,2 млн дол.) та
імпорті фінансових послуг (110,6 млн
дол.) [11].

Варто згадати про плідну діяль�
ність в Україні таких австрійських
фінансових установ, як "Райффайзен�
банк", банк "Австрія Кредитанштальт",
"Ерсте Банк", "Фольксбанк". Останнім
часом "Ерсте Банк" активно розвиває
свою роботу (банк посідає 21�е місце
серед 175 банків України станом на
2011 рік). Одним з цікавих проектів,
фінансування якого здійснюватиметь�
ся Міжнародною фінансовою корпо�
рацією спільно з "Ерсте Банком", є роз�
робка програми фінансової експерти�
зи енергоефективності. Банком перед�
бачається запуск нових фінансових
продуктів для підприємств, які впро�
ваджують енергоефективні технології
[13].

Спільна діяльність у розвитку аль�
тернативних джерел енергії, розробка
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Рис. 1. Кількість зовнішньополітичних контактів між Україною
та Австрією на різних рівнях у 1991—2011 рр.

Складено на основі: [7].

Роки Експорт 
товарів 

Імпорт 
товарів 

Темпи 
росту 

експорту 
товарів 

Темпи 
росту 
імпорту 
товарів 

Експорт 
послуг 

Імпорт 
послуг 

Темпи 
росту 

експорту 
послуг

Темпи 
росту 
імпорту 
послуг

1996 101.5 175.5  -  - 83.6 7.7 - -
1997 107.7 224.7 1.06 1.28 75.49 7.2 90.30 93.51 
1998 135.2 193.8 1.26 0.86 76.4 13.4 101.21 186.11 
1999 139.8 133.4 1.03 0.69 55.4 16.8 72.51 125.37 
2000 163.6 185.1 1.17 1.39 44.9 20.6 81.05 122.62 
2001 174.1 202.1 1.06 1.09 50.3 18.7 112.03 90.78 
2002 236.8 223.7 1.36 1.11 57 27.5 113.32 147.06 
2003 257.9 324.2 1.09 1.45 79.5 31.9 139.47 116.00 
2004 249.4 353 0.97 1.09 84.7 68.6 106.54 215.05
2005 317.4 458.6 1.27 1.30 94.9 127.5 112.04 185.86
2006 329.1 547.2 1.04 1.19 126.5 213.3 133.30 167.29 
2007 429.4 799.2 1.30 1.46 183.9 163.6 145.38 76.70 
2008 593.4 1031.2 1.38 1.29 261.4 333.8 142.14 204.03 
2009 328.7 612.2 0.55 0.59 163.8 228.5 62.66 68.45 
2010 517.2 697.6 1.57 1.14 182.8 144 111.60 63.02 

Таблиця 1. Показники зовнішньої торгівлі між Україною та Австрією
у 1996—2010 рр., млн дол. США

 [5].
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екологічних проектів, співпраця у таких
сферах, як машинобудування, виготовлен�
ня промислового устаткування, розробка
ефективних фінансових інструментів в
умовах економічної кризи і підготовка до
чемпіонату Євро�2012 позитивно вплива�
ють на зростання обсягів австрійських
інвестицій в українську економіку. Так,
серед країн Європейського Союзу Авст�
рія є четвертим за величиною інвестором
в українську економіку (3423,1 млн дол.,
або 8,7%). Це свідчить, насамперед, про
велику зацікавленість австрійських банк�
івських і промислових кіл в інвестиціях в
українську економіку і розвитку більш
тісного торгово�економічного співробіт�
ництва з Україною [13].

Інвесторами з Австрії найбільше інве�
стицій внесено до фінансових установ —
2456,1 млн дол. (71,8%).

Слід відзначити, що сприяння поглиб�
ленню зовнішньоторговельної співпраці
між Україною та Австрією відбувається і
на дипломатичному рівні. З цією метою у
січні 1993 році в Україні було засновано
Бюро Торгового радника Посольства
Австрії в Україні, яке є представництвом
Палати Економіки Австрії. За весь період
своєї діяльності в Україні Бюро Торгово�
го радника Посольства Австрії зареко�
мендувало себе як одне з найбільш активних серед закор�
донних дипломатичних представництв економічного проф�
ілю, які акредитовані в Україні. Воно допомагає встановлен�
ню і зміцненню ділових контактів між австрійським бізнес�
менами та підприємцями в різних регіонах України. З цією
метою Бюро Торгового радника Посольства Австрії в Ук�
раїні, починаючи з 1992 року, займається Організацією ав�
стрійських економічних місій в Україну. Такі заходи є за�
порукою розвитку тісного взаємовигідного співробітницт�
ва між нашими країнами [3].

Серед найвизначніших подій, які відбулися в Україні за
сприяння Бюро Торгового радника Посольства Австрії в
останній час, можна відзначити українсько�австрійський
діловий семінар Austria Showcase Ukraine, який проходив13
березня у Донецьку та 14 березня у Харкові. Варто заува�
жити, що проведення таких семінарів в Україні вже є тра�
диційним. У цьому році семінар був присвячений енергое�
фективному промисловому обладнанню. Австрійську сто�
рону представляли компанії, які працюють у таких сферах,
як енергетичне обладнання, обладнання для харчової про�
мисловості та машинобудування. Австрійські учасники мали
можливість презентувати свої продукти та технології та
провести необхідні ділові переговори з українськими учас�
никами.

У 2011 році на початку березня у Львові та Києві прой�
шов австрійсько�український діловий семінар Austria
Showcase Ukraine на тему "Відновлювальна енергія. Енер�
гоефективність. Будівництво та інфраструктура".

Учасниками семінару стали 11 австрійських та близько
90 українських фірм. Вітчизняні компанії виявили особли�
ву зацікавленість до фірм, які працюють у сферах альтер�
нативної енергетики та поводження з відходами. Під час
семінару були також представлені австрійські ноу�хау у
сфері використання джерел відновлювальної енергії, міжна�
родна програма енергоефективності UKEEP та огляд про�
блем та перспектив розвитку будівельного ринку та рику
відновлювальної енергії в Україні [5].

ВИСНОВКИ
Таким чином, наведені факти є незаперечним підтвер�

дженням значного і стабільного інтересу однієї з
найбільш розвинутих європейських держав до України.
Слід віддати належне динамічній діяльності австрійського
дипломатичного представництва стосовно налагодження
контактів між представниками австрійського та українсь�
кого бізнесу. Запозичення досвіду формування інтересу
в українських політичних та ділових кіл до австрійської
економіки, культури, науки повинно стати одним з важ�
ливих завдань української дипломатії. В даному контексті
особливого значення набуватиме інтенсифікація зовніш�
ньополітичних контактів між Україною та Австрією на
різних рівнях.
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 Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі між Україною та Австрією
у 1996—2010 рр., млн дол. США
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За останній час в Україні проведено низку важливих
заходів прикладного характеру, які спрямовані на розви�
ток ринку праці, становлення механізмів його функціону�
вання, здатних забезпечити проведення гнучкої політики в
сфері зайнятості. З цією метою ухвалено пакет законодав�
чих і нормативних документів, створено мережу державних
служб зайнятості, закладено підвалини для формування
механізму соціального захи�
сту тимчасово непрацюючого
населення. Але необхідною
умовою ефективного функ�
ціонування ринку праці є оп�
тимальне співвідношення по�
питу та пропозиції ньому.
Досягти такого співвідно�
шення можливо шляхом
впровадження заходів марке�
тингу, які сприяють прове�
денню якісного аналізу та
визначенню можливостей
ринку праці, відбору цільових
сегментів і розробки відпові�
дних заходів щодо підвищен�
ня функціонування регіо�
нального ринку праці. Водно�
час упровадження маркетин�
гового дослідження ринку
праці дасть змогу підтриму�
вати належну збалансо�
ваність між вільними робочи�
ми місцями і вивільненими з
виробництва працівниками,
що є однією з основних мак�
роекономічних проблем, і
тому потребує своєчасного
вивчення досвіду успішного
функціонування ринку праці,
нагромадженого країнами з ринковою економікою.

Нині в Україні існує потужна наукова база, яка дає змо�
гу опрацьовувати теоретичні й практичні питання маркетин�
гу відповідно до специфіки стану національної економіки і
ринку праці. Поміж українських фахівців і науковців близь�
кого зарубіжжя варто відзначити таких: Жан�Жак Ламбена,
Ф. Котлера, Г. Армстронга, Дж. Сондерса, В. Вонг, Л. Кия�
на, А. Панкрухіна. Теоретичне дослідження проблем існу�
вання і функціонування ринку праці висвітлено відомими
вченими: Б. Генкіним, О. Грішновой, Е. Лібановой, В. Пе�
тюхом, А. Рофе. Серед найважливих досліджень, які висві�
тлюють різні аспекти теорії і практики ринку праці, ме�
ханізмів його функціонування та регулювання, слід відзна�
чити наукові розробки таких науковців і вчених: Д. Богині,
П. Буряк, Т. Заяць, А. Зозулева, А. Калініной, А. Кашепова,
В. Василенка, О. Валковой, Г. Завіновської, Г. Косовської,
Т. Лейпенко, В. Онікієнко, Л. Ткаченко, Л. Ємельяненко,
С. Пилипенко, М. Горобинської, Л. Піддубної, В. Рожко,
Г. Писаренко, О. Титар., І. Петрової. Проте питання вико�
ристання таких інструментів маркетингу, як сегментація
ринку, формування соціально�демографічного портрету,
використання матриць, місткість ринку, ніші під час дослід�
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жень ринку праці поки ще недостатньо вивчені. Є потреба в
глибшому аналізі ринку праці за їх допомогою. Викладене
стало основою для вибору теми, у обгрунтуванні її мети.
Мета статті полягає у теоретичних дослідженнях та розра�
хунку місткості ринку праці.

У ході теоретичних досліджень [1—9] було визначено
зміст поняття ємності регіонального ринку праці, який по�

Таблиця 1. Види й визначення ємності регіонального ринку праці

Вид Сутність Формула розрахунку 
Фактична 
ємність 
регіонального 
ринку праці  

це кількість зайнятих робочих місць 
на підприємствах регіону.  

ФЕРРП = ∑Крм. 
Крм – кількість зайнятих робочих міць на 
підприємствах регіону.  

Реальна ємність 
регіонального 
ринку праці  

це кількість зайнятих робочих місць 
та кількість вільних робочих місць, 
що є на підприємствах регіону.  

РЕРРП = ∑Крм + Квр; 
Крм – кількість зайнятих робочих міць на 
підприємствах регіону; 
Квр – кількість вільних робочих місць що є на 
підприємствах регіону;  

Потенційна 
ємність 
регіонального 
ринку праці  

це кількість зайнятих робочих місць 
та кількість вільних робочих місць, 
що є на підприємствах регіоні, а 
також очікувані обсяги 
працевлаштування.  

ПЕРРП = ∑Крм + Квр + Поч. 
Крм – кількість зайнятих робочих міць на 
підприємствах регіону; 
Квр – кількість вільних робочих місць, що є на 
підприємствах регіону;  
Поч – очікувані обсяги працевлаштування.  

Економічна 
ємність 
регіонального 
ринку праці 

це сума: кількості зайнятих робочих 
місць, обсягів можливого 
працевлаштування на вільні робочі 
місця (вакантні посади), очікувані 
обсяги працевлаштування на 
новостворених робочих місцях за 
мінусом реального вивільнення 
робочої сили, що супроводжується 
ліквідацією робочих місць. 

ЕЕРРП = ∑Крм + Квр + Поч - R 
Крм – кількість зайнятих робочих міць на 
підприємствах регіону; 
Квр – кількість вільних робочих місць –що є на 
підприємствах регіону (вакантні посади); 
Поч – очікувані обсяги працевлаштування; 
R – реальне вивільнення робочої сили, що 
супроводжується ліквідацією робочих місць. 

Таблиця 2. Структура фактичної місткості ринку праці
України по видам економічної діяльності в Україні

за 2000—2010 рр. [10]

Види економічної діяльності 2000 2005 2010 
Всього 100,0 100,0 100,0
Сільське, лісове господарство, полювання 21,5 19,3 15,5 
Промисловість 22,8 19,7 17,6 
Будівництво 4,5 4,6 4,8 
Торгівля: ремонт автомобілів, побутових 
виробів і предметів особистого споживання. 
Діяльність готелів і ресторанів 15,5 20,2 23,4 
Діяльність транспорту і зв'язку 6,7 6,8 6,9
Фінансова діяльність 0,8 1,2 1,7 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг і надання послуг підприємцям 4,0 4,7 5,7 
Державне управління 5,9 5,0 5,3 
Освіта 8,0 8,1 8,4
Охорона здоров'я і надання соціальної 
допомоги 6,8 6,6 6,7 
Інші види діяльності 3,4 4,0 4,0 
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лягає у кількості робочих місць, що існують на підприєм�
ствах регіону (зайняті і незайняті), визначено види ємності
регіонального ринку праці: фактичну, реальну, потенційну
і економічну в залежності від складових (табл. 1).

Схематичний ланцюжок взаємозв'язку видів ємності
регіонального ринку праці та складових наведено у емпі�
ричній формулі (1), яка свідчить, що найбільша — економі�
чна ємність, а найменша — фактична ємність регіонального
ринку праці.

ФЕРРП <РЕРРП <ПЕРРП <ЕЕРРП (1).
Обгрунтовано, що місткість регіонального ринку праці

— це кількість зайнятих у регіоні, тобто це задовільний по�
пит на робочу силу. Фактична і реальна місткість визначаєть�
ся на основі статистичній інформації.

З метою визначення тенденцій розвитку ринку праці
України проаналізовано основні показники його функціо�
нування, серед яких місткість, (табл. 2).

Структура місткості ринку праці України за видами еко�
номічної діяльності розрахована на основі статистичної
інформації і свідчить, що вона постійно змінюється. Дина�
міка зміни місткості ринку праці України говорить, що до
2008 року вона збільшується, а потім зменшується і зали�
шається на одному рівні (рис. 1).

Ці коливання відбуваються під впливом багатьох фак�
торів, серед яких основні — це безробіття і реальна заробі�
тна плата. Якісний аналіз структури фактичної місткості ре�
гіонального ринку праці за видами економічної діяльності
(Луганській області) довів, що, на відміну від структури фак�
тичної місткості ринку праці України, вона має свої особ�
ливості, які полягають у тому, що найбільша вага зайнятих
протягом останніх десяти років належить промисловим ви�
дам діяльності — близько 40 %. Під час підготовки наукової
доповіді здійснено групування громадян, не зайнятих тру�
довою діяльністю за місцем реєстрації (міські і районні цент�
ри зайнятості) й виконано їх ранжування за даними 2010
року. Найбільша кількість непрацевлаштованих у м. Севе�
редонецьку і у Троїцькому районі, найнижча кількість за�
реєстрованих безробітних у м. Брянка і у Лутугинському
районі. Найбільш важливим для проведення аналізу регіо�
нального ринку праці є визначення кількісних показників
попиту й пропозиції робочої сили.

За результатами проведених емпіричних досліджень
встановлено, що реальну місткість регіонального ринку

праці варто розраховувати шляхом
додання до показника фактичної
місткості (кількості зайнятих) по�
треби в робочій силі з боку робо�
тодавців, у табл.3. наведено резуль�
тати розрахунку.

Для оцінки місткості регіо�
нального ринку праці пропонуєть�
ся застосовувати такий показник,
як коефіцієнт використання ре�
альної місткості регіонального
ринку праці, який визначається як
співвідношення показника фак�
тичної місткості регіонального
ринку праці до реальної місткості
регіонального ринку праці (фор�
мула 2)):

(2),
де К

п
 — коефіцієнт викорис�

тання реальної місткості регіональ�
ного ринку;

ФМРРП — фактична місткість
регіонального ринку праці, тис.
осіб;

РМРРП — реальна місткості
регіонального ринку праці, тис. осіб.

Розрахунок цього коефіцієнта у 2010
році свідчить, що він дорівнює 0,998, тобто
має бути збільшений до 1.

Таким чином, теоретичні дослідження
та розрахунок місткості ринку праці доз�
волили визначити, що для проведення дос�
лідження ринку праці доцільно з'ясувати
зміст понять місткості і ємності регіональ�
ного ринку праці. Визначено, що ємність
регіонального ринку праці — це кількість
робочих місць (зайнятих та незайнятих),
місткість регіонального ринку праці — це

кількість зайнятого населення у регіоні. На ємність і
місткість регіонального ринку праці природно впливають
міграція населення і соціально�демографічна ситуація у ре�
гіоні, безробіття і рівень реальної заробітної плати; для ре�
гулювання рику праці доречно здійснювати розрахунок по�
казника реальної місткості, коефіцієнта її використання, що
дозволяє використовувати ці інструменти для регулювання
регіонального ринку праці та забезпечує кваліфіковане
прийняття управлінських рішень відповідними регіональни�
ми органами влади.
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Рис. 1. Динаміка зміни фактичної місткості ринку праці України [17]
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Таблиця 3. Розрахунок реальної місткості регіонального ринку праці
(тис. осіб)
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ВСТУП
Аналіз стану просторового розвитку регіонів України

на різних ієрархічних рівнях, характер та динаміка терито�
ріально�економічних процесів вказують на відсутність
єдиної системи управління територіально�структурними
процесами у регіонах нашої держави, цим зумовлюється
актуалізація досліджень просторової організації економі�
ки та її розвитку на національному та регіональному рівнях,
значення якої до останнього часу применшувалося. Не�
обхідність використання можливостей просторового потен�
ціалу в умовах розбудови постіндустріального суспільства,
глобалізаційних впливів та розвитку мережевої економіки
зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до оцінки
просторового розвитку регіонів, який, у свою чергу, харак�
теризується постійним ускладненням та поліфункціональ�
ністю.

Теоретико�методологічні та прикладні питання просто�
рової організації економіки висвітлювалися значною
кількістю праць зарубіжних вчених, зокрема: Г. Мюрдаля,
А. Хіршмана, Ф. Перру, Х. Річардсона, Дж. Фрідмана,
Т. Хегерстранда, М. Портера, М. Енрайта, К. Фрімена. Їх
досягнення полягають у розробці моделей полюсів росту,
дифузії нововведень, економічного простору як силового
поля, теорії кластерів, еволюційної економічної теорії, кон�
цепції глобальних міст�регіонів.

Одночасно залишаються невирішеними фундаментальні
питання, що пов'язані з визначенням просторової органі�
зації, ролі й місця в ній нових, хаотичних, невпорядкованих
просторових форм економічної та соціальної діяльності.

Історія філософської та економічної думки свідчить, що
сутність понять простору і часу була предметом дослідження
практично всіх відомих мислителів минулого й сьогодення.

Засновником геополітичної науки Ф. Ратцелем простір
розглядається як певна біогеосфера, що дає людству життє�
ву енергію, яка, у свою чергу, відображається у безмежному
тілі етносу існуючого конкретного простору, де характерис�
тики грунтів і народів, які проживають на них, формують і
розвивають характеристики держави [7, с. 131]. Вчені Ради
по вивченню продуктивних сил України І.К. Бистряков і Л.Г.
Чернюк розглядають простір як єдність і цілісність усіх біо�
геосфер, де відбувається господарська діяльність, зумовле�
на розвитком НТП і зростанням суспільних потреб. Еконо�
мічна діяльність об'єднує природу і суспільство в цілісну про�
сторову систему, тим самим змінюючи економічний простір
і зберігаючи його зростання [1, с. 17].
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Вивчення та аналіз різних точок зору щодо еконо�
мічного простору і проблем, що з ним пов'язуються, пере�
дусім вказує на багатоаспектний характер поняття, на�
слідком чого є формування двох підходів до його визначен�
ня. Перший підхід можна визначити як територіально�ре�
сурсний, він пов'язаний з відображенням у понятті просто�
ру фізичного розміщення об'єктів (в цьому випадку простір
наближається до семантичного змісту поняття територія)
та їхніх взаємодій з приводу використання обмежених ре�
сурсів. Класичним у межах цього підходу є бачення еконо�
мічного простору О. Гранберга, який визначає його як: "на�
сичену територію, що вміщує безліч об'єктів і зв'язків між
ними: населені пункти, промислові підприємства, госпо�
дарськоосвоєні та рекреаційні площі, транспортні та інже�
нерні мережі [3, с. 25].

Другий підхід асоціює економічний простір з певним
середовищем, відносинами, що виникають у результаті взає�
модії економічних суб'єктів та поширення єдиних правил,
норм, механізмів регулювання економічних процесів.

Різносторонній аналіз економічного простору
здійснюється у дослідженнях Т.В.Пепи, який, виходячи з
комплексних передумов формування, визначає його наступ�
ним чином: "економічний простір — це частина реального
простору, що зумовлена взаємодією матеріальних (природ�
них та штучних) систем різних ієрархічних рівнів, яка відбу�
вається в процесі господарської діяльності людини і визна�
чається через їх характеристики [6, с. 27].

Доволі розповсюдженими є визначення економічного
простору у якості силового поля, цю традицію започатку�
вав Ф.Перру. Економічний простір — силове поле, яке по�
роджується фірмами та їхніми взаємозв'язками.

Подібне бачення економічного простору визначає
В.Н. Василенко: "зовнішнє середовище, своєрідне силове
поле, в якому існують, функціонують і взаємодіють насе�
лення, господарюючі суб'єкти, органи управління. Економ�
ічний простір можна уявити як абстрактну форму поєднан�
ня окремих елементів продуктивних сил або їх конструкцій,
яка утворює економічне середовище або певну сукупність
структур, в якій вони взаємодіють у встановлених кордо�
нах певної території" [2, с. 148].

Сформовані у межах перелічених підходів визначення
економічного простору відображають складність та бага�
тоаспектність досліджуваного феномена. Одночасно відзна�
чені дослідниками характеристики економічного простору
є актуальними для індустріального етапу розвитку.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою представленої статті є визначення сутнісних ха�

рактеристик та структури сучасного регіонального еконо�
мічного простору, які формуються в умовах розбудови ме�
режевої економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічний простір необхідно розглядати як понят�

тя, яке має міждисциплінарний характер. Його окремі вла�
стивості вивчаються у межах регіональної економіки, еко�
номічної географії, економічній кібернетиці, економіці при�
родокористування тощо. Простір як філософська катего�
рія дотепер не має однозначного тлумачення серед дослід�
ників, але в понятійному апараті сформувалося загально�
визнане визначення з яскраво вираженим філолофсько�
фізичним аспектом, наприклад, у Фізичному енциклопедич�
ному словнику: "Простір — це сукупність відносин, що ви�
ражають координацію матеріальних об'єктів, їхнє розташу�
вання, й відносну величину (відстань та орієнтацію).

В основу відповідної дефініції необхідно покласти на�
ступні характеристики: форма існування матерії; місце, що
здатне вмістити що�небудь, поверхню, земельну площу;
форма існування географічних об'єктів і явищ у межах гео�
графічного середовища; сукупність відносин між географі�
чними об'єктами; множина об'єктів, розташованих на тери�
торії; форма (або структура), яка слугує єдиним середови�
щем для всіх об'єктів; середовище розвитку всіх сфер жит�
тя суспільства, що виникає як результат єдності організа�
ційних механізмів; сфера функціонування територіальних
явищ; сукупність об'єктів всіх статусів на даній території;
розподіл на території різних благ і послуг та ін.

Визначення регіонального економічного простору, на
нашу думку, необхідно здійснювати, спираючись на філо�
софське категоріальне співвідношення "загальне�особливе".
Розглядаючи "особливе" як категорію, яка відображає "за�
гальне" у його реальному втіленні, тобто реалізоване "за�
гальне". Таким чином, ми виходимо з необхідності проекції
властивостей абстрактного економічного простору в його
конкретні характеристики на регіональному рівні.

Одночасно необхідно зауважити на
принциповій різниці між простором і регі�
оном, яка полягає у тому, що простір є ре�
зультатом взаємодії економічних суб'єктів,
а регіон як територіальна основа виступає
однією з передумов єдності розташованих
у його межах суб'єктів.

Постіндустріальний розвиток грун�
тується не стільки матеріальних, скільки на
віртуальних ресурсах — інформації, інно�
ваціях, інфраструктурі (комунікації) та
інститутах постіндустріального суспіль�
ства. Економіка знань як складова частина
постіндустріального розвитку спирається
вже не на природні ресурси, а на людський
капітал, і тому ставить перед регіональною
політикою питання про формування сере�
довища для відновлення й розвитку людсь�
ких і природних ресурсів. Істотно зростає
роль гуманітарного фактора в забезпеченні
економічного росту. Прискореними темпа�
ми створюється інфраструктура, яка забез�
печує екологізацію господарської діяль�
ності, інформатизацію управлінських про�
цесів і капіталізацію людських ресурсів.

Попередній підхід до території як до об'єкта індустріаль�
ного освоєння та експлуатації, що був властивий індустрі�
альній фазі розвитку вже не є ефективним. Регіональна пол�
ітика усе більше трансформується у так званий просторо�
вий розвиток.

Таким чином, у сучасній постіндустріальній парадигмі
регіонального розвитку істотно трансформується пріори�
тет основних факторів розміщення, що призводить до змін
у функціях території: з фізичного базису — місця розмі�
щення матеріальних (ресурсних) факторів виробництва вона
все більше перетворюється в просторове середовище для
розвитку людського капіталу, інновацій і забезпечення са�
морозвитку регіонів.

При переході до постіндустріальної моделі розвитку,
який супроводжується розбудовою мережевої економіки,
економічний простір набуває якісно нових ознак:

— глобалізована інформаційна просторова структура;
— середовище, що створюється у процесі інформацій�

ної взаємодії суб'єктів економічної діяльності;
— мережева організація взаємодії суб'єктів, що харак�

теризується горизонтальною будовою, здатністю до само�
організації та саморозвитку, збільшенням синергетичного
ефекту.

Отже, у процесі переходу до постіндустріального типу
економіки буде підсилюватися функція простору як сере�
довища розвитку, більше того, вона може стати новим най�
важливішим фактором розміщення продуктивних сил.

Самостійність економічного простору як фактора роз�
міщення і виробництва спричиняє можливість формування
синергетичного ефекту, доданої вартості за рахунок взає�
модії господарюючих суб'єктів, яка є складовим елементом
економічного простору.

Наведені характеристики економічного простору нада�
ють змогу визначити його складові елементи: господарю�
ючі суб'єкти; відносини, взаємодії між ними; механізми ре�
гулювання, зумовлені інституціональним контуром тери�
торії (сукупністю норм, правил регулювання відносин).

З приводу визначення місця економічного простору у
глобальному середовищі існують різні точки зору. До штуч�
носформованих соціальних просторів, що мають опосеред�
кований зв'язок із земною поверхнею і складають структуру
ноосфери, на відміну від натурально�соціальних, відносить
економічний простір Ю. Павлов [5]. До типу соціальних відно�
сить економічний простір А. Якобсон, одночасно, він виді�
ляє економіко�географічний та географічний типи [10]. Три
складових глобального простору виокремлює М.Шевченко:
геоекономічний, геополітичний та геостратегічний, один з
яких є панівним за різних історичних умов [9].

Економічний простір не є самостійною і, тим більше,
закритою системою, він знаходиться у постійному діалек�
тичному взаємозв'язку з іншими просторовими вимірами
суспільного буття. У результаті їхньої взаємодії формуєть�
ся антропний вимір глобального середовища, який у взає�
мозв'язку з природним виміром складає, на нашу думку, гло�
бальне середовище (рис. 1).

В умовах сучасних мережевих економічних відносин
регіональний економічний простір за своєю формою являє

Рис. 1. Структура та взаємодія економічного простору як відкритої системи

Рис. 2. Функції регіонального економічного простору



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201220

собою мережеву систему взаємодій, що виникають у про�
цесі економічної діяльності суб'єктів господарювання. За
змістом сутність економічного простору визначається при�
таманними йому функціями.

На нашу думку, регіональний економічний простір як
середовище, у якому здійснюються взаємодії господарюю�
чих суб'єктів, виконує наступні функції (рис. 2).

1. Функція розміщення полягає у тому, що регіональ�
ний економічний простір виступає у якості фізичного бази�
су — територіального розміщення господарських об'єктів
та здійснення господарської діяльності.

2. Інформаційна функція виражається в забезпеченні
господарюючих суб'єктів необхідною інформацією про се�

редовище здійснення економічних про�
цесів на території (норми, правила, тра�
диції, кон'юнктура). Наявність відпові�
дної інформації підвищує рівень орган�
ізованості простору, збільшує ефек�
тивність функціонування суб'єктів гос�
подарювання.

3. Координуюча функція регіональ�
ного економічного простору полягає у
тому, що будь�який новий господарю�
ючий суб'єкт вбудовується в існуючу
систему мережевих відносин на тери�
торії та здійснює свою діяльність відпо�
відно до загального середовища. Кожен
суб'єкт господарювання змушений по�
стійно погоджувати свої економічні
інтереси з інтересами інших суб'єктів,
що входять у даний економічний
простір, у протилежному випадку
рівень його трансакційних витрат знач�
но зростає.

4. Регулююча функція регіонально�
го економічного простору полягає в
тому, що середовище, сформоване дію�
чими інститутами та єдиними механіз�
мами регулювання, визначає спрямо�
ваність економічної діяльності господа�
рюючих суб'єктів.

5. Функція оптимізації економічно�
го простору полягає в тому, що єдиний
економічний простір регіону, за умови
інтеграції в національний та світовий
простір, дозволяє, з одного боку, зни�
жувати витрати господарюючих су�

б'єктів за рахунок ефективних взаємодій; з іншого боку, оп�
тимізувати розміщення й домагатися збалансованості соц�
іально�економічного розвитку території в цілому.

Об'єктивною необхідністю на сьогоднішній час є підхід
до визначення регіонального економічного простору як фе�
номена, що виникає у результаті сполучення фізичного ба�
зису і середовища розвитку. Ці детермінантні основи еко�
номічного середовища визначають відповідну архітектоні�
ку його характеристик (рис. 3).

Для регіонального економічного простору як фізично�
го базису характерними є властивості: розташування, пло�
ща території; щільність розміщення об'єктів; конфігурація
розміщення (близькість або віддаленість об'єктів, характер
їхнього розміщення по території та ін.).

Регіональному економічному простору як середовищу
взаємодії господарюючих суб'єктів будуть притаманні вла�
стивості, що характеризують, з одного боку, структуру про�
стору; з іншого боку, його системність. До першої групи
відносяться: ієрархічність, неоднорідність, поляризованість
економічного простору, цілісність та єдність. До другої —
циклічність та відтворення. Одночасно необхідно зауважи�
ти, що при переході до мережевої економіки актуалізують�
ся такі властивості, як горизонтальна самоорганізація, са�
морозвиток, синергія. Крім того, цілісність та єдність мож�
на віднести й до структурних властивостей простору.

Ієрархічність (структурність) економічного простору
відображає його складну будову, розшарування загально�
го, єдиного економічного простору на велику кількість ок�
ремих економічних просторів, що виокремлюються відпо�

відно до мети дослідження за змістовними оз�
наками. Так, економічний простір країни по�
єднує економічні простори її регіонів. Еконо�
мічний простір регіону включає просторові умо�
ви, середовище для розвитку промисловості,
здійснення інвестиційної діяльності, розвитку
сільського господарства та ін. Складним еконо�
мічним об'єктам відповідають складні (групові
або інтегральні) економічні простори, які утво�
рюються шляхом перетинання або взаємопро�
никнення полів окремих об'єктів — симплексів.

Ця характеристика дозволяє визначити
структуру елементарної частки простору (рис.
4): власний фізичний простір об'єкта у нероз�
ривному зв'язку з господарюючим суб'єктом і
його економічне поле — ареал, у межах якого
проявляється вплив даного господарюючого
суб'єкта на інші об'єкти та явища. А також стає
наочною різниця між структурою економічно�
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Рис. 3. Властивості економічного простору
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Рис. 4. Структура елементарної частки
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Рис. 5. Структура взаємодії в економічному просторі при
індустріальному (а) та постіндустріальному (б) типі економіки
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го простору індустріальної та постіндустрі�
альної економіки (рис. 5).

Ієрархічність простору виражається в
його складній структурі. У глобальному про�
сторі органічно і нерозривно взаємодіють,
накладаються один на одного різні підпрос�
тори: економічний, соціальний, інформацій�
ний, правовий, науково�технологічний та ін.
На думку О.Біякова, визначальним для змісту
всіх інших є економічний простір, тому що
взаємодії суб'єктів у процесі господарюван�
ня своїм наслідком мають певний соціальний
розподіл у суспільстві (соціальний простір),
характер фінансових відносин (фінансовий
простір), рівень розвитку інформаційних тех�
нологій (інформаційний простір) і правове
оформлення всіх процесів (правовий простір)
і т.д.

На наш погляд, первинним елементом
антропного виміру глобального простору є
цивілізаційний (рис. 6), він, крім інших фак�
торів, формує особливості економічного про�
стору, що, у свою чергу, впливає на особли�
вості політичного, освітнього, інформаційного просторів.

До динамічних властивостей економічного простору
можна віднести ті, що визначають закономірності розвитку
простору як цілісної та єдиної системи: циклічність, відтво�
рення, горизонтальна самоорганізація, саморозвиток, си�
нергія як результат взаємодії складових елементів.

Циклічність розвитку простору проявляється в його
періодичному стисканні (ущільненні) і розширенні. Наочним
прикладом є розвиток великих міст. Якщо в середині 80�х
років люди прагнули оселитися у центрі міста, то зараз про�
сліджується протилежна тенденція — населення починає
переміщатися у бік пригородів.

Відтворення — постійне поновлення складових еконо�
мічного простору: взаємодії суб'єктів і механізмів регулю�
вання цих взаємодій.

Горизонтальна самоорганізація проявляється у цілесп�
рямованому процесі, в ході якого створюється, відтворюєть�
ся або вдосконалюється економічний простір, тобто су�
купність взаємодій між господарюючими суб'єктами. Ця
властивість надає економічному простору стабільності і
здатності протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Саморозвиток простору знаходить свій прояв у пост�
ійних змінах, які детермінуються внутрішніми протиріччя�
ми у напряму переходу на більш високий рівень організації.

Невід'ємними властивостями економічного простору є
його цілісність та єдність. Цілісність — внутрішня єдність
простору, його відносна автономність, незалежність від на�
вколишнього середовища.

У літературі не зустрічається однозначного розуміння
даної характеристики. Так, якщо відносно географічного
простору можна із упевненістю говорити про його
цілісність, тому що воно відображає реальний взаємозв'я�
зок і взаємодію матеріальних об'єктів географічної оболон�
ки, то у відношенні економічного простору однозначності
не існує.

Н. Сурніна вважає, що простір проявляє себе як бага�
томірна, багатошарова, динамічна цілісність, що самороз�
вивається [8]. На думку В.Лексіна і А.Швецова, будь�яке те�
риторіальне утворення є настільки ж цілісним, наскільки і
конгломератним, тому що просторові зв'язки між елемен�
тами територіальних утворень мають штучний, випадковий
характер. Очевидно, всі сучасні територіальні утворення є
своєрідним типом системно�конгломератних структур, для
яких "єдність" і "цілісність" варто розглядати переважно як
ідеальний стан [4].

На неподільність та неоднорідність економічного про�
стору, який у глобальному масштабі складається з постінду�
стріальних, високоіндустріальних, промисловорозвинених
та сировинних полюсів, вказує М.Шевченко. Національно�
го змісту набуває модель неподільного простору, що скла�
дається з полюсів (США, Західна Європа та Японія) у дос�
лідженнях італійських вчених К. Жана та П. Савона.

Протилежної думки дотримується О.Гранберг, який
вважає, що кожна територія має свій економічний простір,
який знаходиться у взаємозв'язку із зовнішнім простором.
Він виокремлює два якісно визначених типи просторової
архітектоніки регіону: однорідну та вузлову, — які склада�
ються з певних елементів (точка, вузол, ядро, периферія).
Визначеним типам відповідають чотири види просторових

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивілізаційний простір 

Економічний простір 

Інформаційний простір 

Освітній простір 

 Політичний 
простір 

Рис. 6. Структура антропного виміру глобального простору

регіональних структур: осередковий, розосереджений,
рівномірно�вузловий та агломераційно�вузловий.

На наш погляд, цілісність та єдність економічного про�
стору як апріорні характеристики, що привносяться до
змісту цього поняття із галузі фізичної науки, не відобра�
жають його специфічного наповнення. Значення цілісності
та єдності актуалізується у разі використання конкретних
характеристик ступені чи стану їхнього розвитку. Так, для
сучасного стану розвитку економічного простору України
з точки зору ступеня його цілісності та єдності характер�
ними є преривчатість та фрагментація, відсутність систем�
ного управління просторовим розвитком.

ВИСНОВКИ
Порівняльний аналіз індустріальної та постіндустріаль�

ної парадигм регіонального розвитку дозволяє обгрунту�
вати закономірність еволюціонування функцій економічно�
го простору від фізичного базису розміщення господарсь�
ких об'єктів до середовища взаємодії господарюючих на
території суб'єктів.

У зв'язку з вищевикладеним, доцільним з методологіч�
ної точки зору для періоду розбудови постіндустріальної
цивілізації та мережевої економіки є визначення економіч�
ного простору як середовища взаємодії між суб'єктами еко�
номічної діяльності, що існує у межах процесу трансакцій�
ного обміну інформацією та входження у єдину мережеву
систему взаємовідносин.
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ВСТУП
Останні часом питання ролі, значення та механізмів

формування "середнього класу" все більше привертають
увагу вчених різних країн. Таке підвищення уваги, на
думку сучасних фахівців, зумовлене низкою аспектів.

По�перше, середній клас є символом соціальної дер�
жави. Ступінь розвитку середнього класу є своєрідним
індикатором ступеня розвиненості ринкової економіки
в країні та сталості процесів ринкових перетворень. По�
друге, становлення міцного середнього класу, представ�
ники якого є основними платниками податків, розгля�
дається як запорука підвищення інвестиційної актив�
ності населення та можливості збільшення обсягів реа�
лізації державних соціальних програм через зростання
надходжень до державного бюджету. По�третє, сфор�
мований потужний середній клас є визначальною харак�
теристикою політичної стабільності в суспільстві і вис�
тупає одним з важелів впливу на формування позитив�
ного іміджу країни в світі [1]. Тому однією з найголовн�
іших соціальних проблем успішного інноваційного роз�
витку держави є такий розвиток середнього класу, що
перетворює його у стан кiлькiсно переважаючого.

Науковці справедливо зазначають, що проблеми
формування та ідентифікації середнього класу в сучас�
них країнах з перехідною економікою, в тому числі в
Україні, зумовлені наявністю загальних соціально�пол�
ітичних явищ, які пов'язані з незавершеністю трансфор�
маційних процесів, що відбуваються в цих країнах. При
цьому значною мірою процес кількісних оцінок та виз�
начення структури середнього класу в суспільстві уск�
ладнюється наявністю в сучасних західних моделях ве�
ликої кількості його стратифікаційних критеріїв.
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Отже, процеси реформування національної еконо�
міки, пов'язані з реалізацією інноваційної моделі роз�
витку, супроводжуються стратифікаційними перетво�
реннями, актуалізуючи при цьому проблеми механізмів
формування середнього класу — основного генерато�
ру інноваційного процесу та носія демократії у су�
спільстві.

Основи сучасного розуміння суті середнього класу
як соціально�економічної категорії закладено в робо�
тах Арістотеля й Платона [2], пізніше в дослідженнях
К. Маркса [3], Ф. Енгельса, М. Вебера, Р. Дарендорфа,
Дж. А. Тойнбі, Л. Ерхарда та ін.

Феномен середнього класу в транзитивній економіці
розглядався в роботах Е. Авраамової, О. Александро�
ва, А. Андрєєва, Ю. Васильчука, М. Воєнкова, Л. Григо�
р'єва, Г. Дилігенського, Т. Заславської [4], В. Іноземце�
ва, Т. Космарської, Т. Малєвої, В. Радаєва, Л. Романен�
ко, В. Федотової.

Значний внесок у проблему формування середньо�
го класу в країнах ринкової трансформації зробили й
українські вчені�економісти А. Базилюк, О. Барановсь�
кий, Н. Борецька, Є. Воробйов, А. Гальчинський, В. Гє�
єць, І. Гніденко, В. Гошовська, А. Гриценко, Г. Задорож�
ний, Ю. Зайцев, Т. Кір'ян, В. Кузьменко, В. Лагутін, Е. Лі�
банова, Т.Лучко [5], В. Мандибура, В. Паламарчук,
Т. Осташко, В. Савчук, Ю. Саєнко, А.Соввов [6], С. Тю�
тюнникова, М. Шаповал, Н. Шиловцева, О. Яременко та
ін.

Однак, недостатньо висвітленими залишаються пи�
тання щодо механізмів формування середнього класу,
з позиції задоволення життєво важливих інтересів як
основи конкурентоспроможної економіки та сталого
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інноваційного розвитку України, що потребує подаль�
ших теоретичних та практичних досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка механізму формування се�

реднього класу, виходячи з виконуваних ним завдань та
задоволення життєво важливих інтересів, як основи
конкурентоспроможної економіки, запоруки соціаль�
но стійкої держави та сталого інноваційного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Так історично склалося, що у кожному цивілізова�

ному суспільстві існують, як правило, три групи насе�
лення: бідні, середній клас і дуже багаті (до них нале�
жать олігархи).

Бідними є сім'ї, які купують лише товари першої не�
обхідності.

Середній клас представлений сім'ями, які повністю
задовольняють попит на товари першої необхідності і
купують товари тривалого вжитку. Їх купівельна спро�
можність більша за мінімум. Вони можуть забезпечити
себе побутовою технікою, одержати і сплатити кредит
на житло, автомобіль, а також спрямувати кошти на від�
починок, організацію праці, створення малих під�
приємств, накопичення заощаджень тощо.

Багаті мають можливість купити будь�які товари: до�
рогоцінні речі, дорогі картини, дорогі автомобілі. Вони
можуть будувати розкішні особняки, створювати капі�
тал та великі підприємства тощо.

На нашу думку, поряд з існуючими групами насе�
лення доцільно виділити ще одну — владну еліту, яка
багато в чому визначає майбутню долю розвитку дер�
жави. Саме до її складу повинні входити видатні нова�
тори та втілювачі інноваційних технологій (рис. 1).

Питання в тому, хто домінує і визначає суть, приро�
ду держави.

Поряд з цим, результати
історичного розвитку розви�
нених західних країн, дослід�
жені Т.І. Лучко свідчать, що
прогресуючого поділу сус�
пільства на багатих і бідних в
цих державах не було. Навпа�
ки, в індустріальному сус�
пільстві саме досягнутий рі�
вень виробництва створив ос�
нову для масового споживан�
ня, що автоматично зміцню�
вало позиції середнього класу
та сприяло підвищенню жит�
тєвого рівня більшості насе�
лення [5]. Тому на цей час ак�
туальною стала теорія соц�
іальної стратифікації, про�
відне місце в якій займає кон�
цепція "середнього класу".

На думку І. Юхновського
[7], "панівний середній клас, є
самоузгодженою, самоутри�
муючою частиною більшості
суспільства. З економічного
погляду, в такому суспільстві
врівноважуються пропозиція і
попит, із соціального — забез�
печується справедлива оцінка
вартості праці (шкала зарплат
виражає справедливу винаго�
роду громадян залежно від
кількості і якості вкладеної
праці); з політичного — таке
суспільство є відкритою, ко�
мунікабельною демократією,
конкурентоспроможною із
зовнішнім світом". Усі ці озна�

ки характеризують сутність середнього класу і, на нашу
думку, визначають його головні завдання у суспільстві
(рис. 1).

Зважаючи на те, що середній класу робить вагомий
вклад до економічного зростання шляхом підтримки
мотивації до підприємницької діяльності, достатнього
освітянського рівня, професіоналізму та соціальної
свідомості, можна стверджувати, що саме ця група на�
селення виступає основою усіх розвинутих країн та чин�
ником сталого інноваційного розвитку. Проте слід заз�
начити, що середній клас не виникає автоматично, а є
результатом цілеспрямованих зусиль держави, тому
позитивні тенденції у соціальній стратифікації суспіль�
ства, пов'язані з його зростанням доцільно, вважають
достовірним індикатором ефективності реформування
національної економіки. При цьому потрібні дієві
інструменти та механізми зменшення соціального роз�
шарування в суспільстві.

Отже, з метою створення умов для економічного
розвитку та забезпечення соціальної стабільності обо�
в'язковою складовою має бути формування нової со�
ціальної групи — середнього класу.

Процес формування середнього класу відноситься
до числа базових соціальних процесів, він є основою
суспільства усіх розвинутих країн і робить значний вне�
сок до економічного зростання шляхом демократичних
засад, що й зумовлює необхідність його чисельного
збільшення.

Проте, середній клас в Україні, на думку Савво�
ва А.І., що визначається за принципами володіння май�
ном (засобами виробництва, контролю за робочою си�
лою, освітянського статусу та кваліфікації), складаєть�
ся з представників підприємців, держуправлінців та про�
фесіоналів з різних спеціальностей, менеджерів, в Ук�
раїні не перевищує 12—15% працюючого дорослого на�
селення, а відносно європейських стандартів він стано�
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вить лише 7% [6, c.51]. Дослідження соціологічної служ�
би Центру Разумкова підтверджує негативний вплив
фінансової кризи саме на представників середнього кла�
су, яких за всіма ознаками (кваліфікаційними, майно�
вими, освітніми) було не більше 17%[8]. А прес�служба
Національного форуму профспілок України констату�
вала "фактичну відсутність середнього класу, існуван�
ня якого у нормальному суспільстві зазвичай вирішує
проблему розриву між заможністю і бідністю. У 2011
році 1�4% населення України є багатими і дуже багати�
ми і 96�99% є бідними і дуже бідними. Більше 2/3 націо�
нального багатства зосереджено у руках сотні сімей "
[9], що й є владними елітами.

Отже, з наведеного вище ми дійшли висновку, що
оцінки реальної та потенційної чисельності середнього
класу, критерії чисельності ідентифікації та визначен�
ня його структури мають достатньо дискусійний харак�
тер. Однак найбільш комплексний підхід до стратифі�
каційних критеріїв, на нашу думку, застосовує держав�
ний експерт Апарату Ради національної безпеки і обо�
рони України Медведенко І.В.[1], яка всі можливі кри�
терії поділяє на три групи:

— матеріальні (обсяги поточних доходів та витрат,
забезпеченість товарами довготривалого вжитку, воло�
діння майном, у т. ч. нерухомим, схильність до нагро�
мадження);

— освітньо�кваліфікаційні(освітній та професійно�
кваліфікаційний рівень, соціальний статус);

— психологічні (самоідентифікація, зацікавленість
в підтримці соціального порядку та стабільності, со�
ціально�професійна мобільність).

Разом з тим, досліджуючи це питання, доцільно
звернути увагу на результати опитування, проведені
Держкомстатом[10] у найсприятливіший для України
час — 2002—2006 роки, які дозволяють констатувати,
що важливішою характеристикою представника серед�
нього класу, респонденти вважають: 1)середній рівень
доходу (61,8%); 2)необхідність володіння певним набо�
ром предметів довгострокового користування (авто�
мобіль, телевізор тощо) — 20,1%; 3)бути власником не�
рухомості (19,9%); 4)здатність розраховувати лише на
себе (21,8%).

При цьому важливо відмітити той факт, що, незва�
жаючи на суттєве зростання доходів населення (упро�
довж 2005 року наявних — на 35%, реальних — на 19%)
лише на 0,2 в.п. (порівняно з обстеженням 2004 року)
збільшилась питома вага респондентів, які відносять
себе до представників середнього класу (20,6% відпові�
дей). А свою належність до середнього класу респон�

денти мотивують тим, що вони мають: 1) середні доходи
(66,7% опитаних); 2) вищу освіту (32,9%); 3) нерухомість
(28,7%); 4) розраховують лише на себе (34,2%). Причо�
му питома вага тих, хто визначає належність до серед�
нього класу через наявність середніх доходів та вищої
освіти, збільшилась відповідно на 3,9 та 5,1 в.п. порівня�
но з 2004 роком. На 4,9 в.п. у 2006 році зменшилась
кількість тих, хто не відносить себе до середнього кла�
су (58,4% респондентів), не змогли визначитися 21,0%.
Такий розподіл відповідей, на думку фахівців Держком�
стату, свідчить про певне поліпшення ситуації, але вка�
зує на досить слабкі передумови для створення замож�
ного прошарку суспільства, що пов'язано зі значним
рівнем розшарування населення за доходами [10].

Дослідивши той факт, що погляди українських рес�
пондентів щодо оцінки доходу своєї сім'ї з роками ста�
ють, на жаль, більш песимістичними, можна передбачи�
ти достатньо примарні перспективи подолання бідності,
згідно з теорією ноосфери В.Вернадського [11] та тео�
рією подолання кризових явищ П.Самуельсона (зокре�
ма, теорія впливу настрою населення на економіку краї�
ни) [12]. Так, очікували, що він буде вищим, ніж сьогодні
8,6% (у 2004 році 12,2), нижчим, ніж зараз — відповідно
9,8% (у 2004 році — 8,4%). Крім того, той факт, що не
змогли висловити свою думку стосовно оцінки доходу
своєї сім'ї через рік 62,2% респондентів, а 19,3% вважа�
ють, що він буде таким, як зараз підтверджує високий
рівень нестабільності соціально�економічного розвит�
ку України навіть у найсприятливіший для держави пе�
ріод [10].

Поряд з цим, на нашу думку, є сенс звернути увагу
на достатньо високий рівень незадоволених у суспільстві
у 2002—2006 роках — найсприятливіший період, який
вже свідчить про майбутні погіршення структури соц�
іальної стратифікації українського суспільства, а також
інші можливі перешкоди та негаразди. Тобто високий
рівень незадоволених у суспільстві у 2002—2006 роках
став індикатором високого рівня збіднення населення у
2011 році — 96—99% [9]. (табл. 1).

Зважаючи на той факт, що більшість фахівців роз�
глядають формування середнього класу як важливий
критерій ефективності економічних та соціальних ре�
форм, а соціальна структура українського суспільства
на сучасному етапі все ще характеризується крайньою
нестійкістю, поляризацією доходів та розшаруван�
ня суспільства, ми цілком згодні з думкою академіка
Д.С. Львова [13, c. 22—23], який вважав, що головною
метою для держави має бути економіка, основна ру�
шійна сила якої буде принципово інша у порівнянні з

Статус 
респондента 

Чи відносите Ви себе до середнього класу?

так ні важко відповісти Всього 
опи-
таих 

респон-
дентів 

Рівень незадоволених у 
суспільстві* 

2002 2003 2004 2006 2002 2003 2004 2006 2002 2003 2004 2006 2002 2003 2004 2006 

Безробітні 12,8 11,6 18,0 13,4 61,4** 68,7 62,2 65,4 25,8 19,7 19,8 21,2 100 87,2 88,4 82,0 86,6
Непрацюючі 
пенсіонери 7,2 4,9 9,9 9,1 84,8 85,9 84,5 76,2 8,0 9,2 5,6 14,7 100 

           
92,8 95,1 90,1 90,9 

Студенти 32,4 29,5 42,6 37,0 32,3 34,5 32,2 34,4 35,3 36,0 25,2 28,6 100 67,6 70,5 57,4 63,0
Працівники 
промисловості 22,6 20,3 22,4 24,0 55,4 59,2 54,8 52,8 22,0 20,5 22,8 23,2 100 74.4 79.7 77.6 76.0 
Працівники с/г 17,3 15,2 21,6 19,9 51,3 59,2 56,1 51,1 31,4 25,6 22,3 29,0 100 82.7 84.8 78.4 80.1
Працівники 
невиробничої 
сфери 26,5 25,1 29,8 33,0 45,7 51,5 47,3 42,6 27,8 23,4 22,9 24,4 100 73.5 74.9 70.2 67.0 
Працівники 
сфери послуг 24,6 22,9 26,8 26,9 51,4 53,3 51,5 49,1 24,0 23,8 21,7 24,0 100 75.4 77.1 73.2 73.1 

Таблиця 1. Результати анкетування
"Відношення до середнього класу" респондентів України у 2002—2006 роках*** (у %)

* Рівень незадоволених у суспільстві — розраховується як сума респондентів, які "точно знають, що вони не є середнім класом"
та групи тих , що "важко відповісти" з похибкою +,� 4% [9].

** жирний шрифт позиціонує переважаючу кількість респондентів певного статусу.
*** Складено автором на основі даних Держкомстату України за 1998—2009 рр. [10].
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ринковим суспільством масового споживання. Замість
прагнення до багатства та його символічним виражен�
ням — прагнення до високої якості життя, яку немож�
ливо досягти індивідуально, не підвищуючи одночасно
якість життя оточуючих. Тут повинен спрацювати прин�
цип: "кращий спосіб допомогти собі — це допомогти
слабшому". Мова не йде про створення суспільства, де
залік ведеться по останньому. Тобто якість життя сус�
пільства, на думку вченого, має визначатися розмаїттям
життєвих благ, які можуть бути гарантовані кожному
його члену. Включаючи і таке благо, як праця не тільки
заради заробітку. І таке благо, як час, вільний від праці
заради заробітку. Цим гарантованим пакетом і повинна
в кінцевому рахунку вимірюватися ефективність еконо�
міки. Відступ від цих принципів неминуче веде до руй�
нування духовної основи суспільства, до його соціаль�
ного виродження.

Отже, колективістські започаткування Д.С.Львов
вважає своєрідним генетичним кодом цивілізованого
суспільства. Академік, грунтуючись на законі аналогій,
проводить порівняння розвитку економіки з розвитком
біологічних систем: якщо в живому організмі пору�
шується механізм оптимального розподілу корисних
речовин у окремих клітинних структур, то виникають
збої в життєдіяльності системи в цілому. Загальновідо�
мий в економіці принцип оптимальності Парето є до�
сить універсальним і стосовно до клітинних структур.
Розвиток одних структур за рахунок інших неминуче
призводить до виродження. Виникає ракова пухлина,
яка губить довколишні клітини, а потім і весь організм.

Точно так само це відбувається і в суспільстві, в яко�
му ліберальний принцип індивідуальної вседозволеності
є визначальним. Таке суспільство приречене на руйну�
вання. Це об'єктивний закон, з яким не можна не раху�
ватися. Ось що з цього приводу пише один з наших про�
відних генетиків академік Е. Н. Свердлов: "... Людина в
процесі еволюційного розвитку тільки і вижила тому,
що існувала в суспільстві собі подібних ... Кожен із нас
— маленький атом, який смертний. Лише генофонд в
цілому безсмертний. Він змінюється, але живе. Вже
тільки тому не можна оголошувати інтереси особистості
вище за інтереси суспільства" [14].

Крім того, підтвердженням думки видатних нау�
ковців, яку ми, беззаперечно, підтримуємо та намагає�
мося цілеспрямовано запропонувати, є слова видатно�
го німецького економіста і соціального мислителя ХIХ
століття Фрідріха Ліста: "Світ багатства не існує! Тільки
уявлення про духовне або живе може бути поєднане з
поняттям про світ ... Усуньте духовну першопричину, і
все, що називається багатством, перетвориться лише в
мертву матерію" [15]. Саме такий концептуальний підхід
доцільно, на нашу думку, покласти в основу оптимізації
соціальної стратифікації з метою створення ефектив�
ного механізму формування середнього класу. При цьо�
му, однією зі складових такого механізму є інтеграція
економічних методів управління з відповідними захода�
ми, що дозволить отримати очікуваний позитивний ре�
зультат (рис.1).

Підтвердженням вищезазначеного є практика
трансформації та досвід розвитку економіки інших
країн світу. Так, Американський економіст і публіцист,
лауреат Нобелівської премії з економіки (2008) П. Круг�
ман про історію зниження соціального розшарування і
появу середнього класу в Америці писав наступне: "В
1920�і роки оподаткування не дуже обтяжує багатих
американців. Найвища ставка прибуткового податку
дорівнювала всього 24%. Однак, з розгортанням Ново�
го курсу багатії зіткнулися з податками, вкрай високи�
ми не тільки в порівнянні з 1920�ми роками, а й за сьо�
годнішніми мірками. Верхня планка прибуткового по�
датку була піднята до 63% в період першого президент�
ства Ф.Д. Рузвельта і до 79% — у роки наступного. Це
призвело до того, що багатство стало менш концентро�
ваним: в 1929 році найбільш заможна одна десята відсот�

ка американців володіла більш ніж 20% національного
багатства, а в середині 1950�х — лише 10% ".В резуль�
таті протягом життя лише одного покоління амери�
канців з кінця 1920�х до середини 1950�х в Америці з'я�
вився потужний середній клас, який отримував високі
зарплати, що мав якісне медичне забезпечення, а також
можливість жити у власних, хай і невеликих, будинках,
та пересувався на недорогих власних автомобілях [16].

Таким чином, каталізатором формування середньо�
го класу в Україні, а також дієвим політико�економіч�
ним інструментом, що призведе до збільшення його чи�
сельності та зменшення соціального розшарування в
суспільстві є прозоре та правдиве оподаткування до�
ходів представників багатих верств населення [17]. А це,
в свою чергу, прискорить розвиток економіки, підви�
щення зарплат і появу нових технологій.

Виходячи з даних пресслужби Національного фо�
руму профспілок України [9], які констатують найгос�
трішу проблему, сьогодні в державі: "бідними є ті, хто
працює", доцільно говорити про другу складову меха�
нізму формування середнього класу в державі, що ви�
ходить з його соціальних завдань — забезпечення спра�
ведливої оцінки вартості праці (шкала зарплат виражає
справедливу винагороду громадян залежно від кількості
і якості вкладеної праці). Тобто впровадження поєднан�
ня соціально�психологічних методів управління з відпо�
відними заходами дозволить вирішити питання задово�
лення життєво важливих інтересів представників серед�
нього прошарку (рис. 1).

Необхідність втілення вищезазначеного зумовлена
й тим фактом, що протягом 2011 року в Україні продов�
жувалася політика знецінення праці. Навіть якщо у
будь�кого є робота, то це не означає, що він буде жити
заможно або хоча б добре. За даними ООН, середня
вартість споживчого кошика для однієї людини має ста�
новити 17 доларів на день. Для України це означає, що
якщо зарплата працівника складає приблизно 510 до�
ларів, то він перебуваєте на межі бідності. Враховуючи,
що середня заробітна плата в Україні у жовтні 2011 року,
за даними Держкомстату України, становила 2729 грн.
(341 дол.), виходить, що "заробіток по�українськи" у
півтора рази нижчий, ніж межа бідності в сусідніх євро�
пейських країнах. Інакше кажучи, у 2011 році склалася
така ситуація, що більшість з тих, хто працює, лише ви�
живають[9].

На нашу думку, ця тенденція склалася історично і
тут доцільно згадати, що на старті реформ була ідея у
економічної науки, суть якої полягала в тому, що го�
ловною диспропорцією, яка стримує економічне зрос�
тання і якість економіки була недопустимо низька за�
робітна плата найманих працівників. Низька не взагалі,
а по відношенню до нашої невисокої, у порівнянні з про�
відними західними країнами, продуктивністю праці. Ге�
нераторами цієї ідеї були провідні фахівці СРСР кінця
70�х початку 80�х років, висловивши її у Комплексній
програмі науково�технічного прогресу.

Тепер стосовно питання про престиж і стимули для
творця нового знання, що надзвичайно важливо в пері�
од реалізації інноваційно�інвестиційної моделі розвит�
ку України, а також побудови нової економіки. Про�
фесор Д.С. Львов виокремлює важливу, пов'язану з цим
аспектом особливість нинішнього періоду: "Світова тен�
денція така, що при переході до економіки знань стрімко
зростає роль інтелектуальної складової праці в загаль�
ному обсязі витрат, і саме тут змінюється сам підхід до
оцінки праці творця нового знання, що й відображає
одну зі специфічних особливостей економіки знань.
Якщо в класичній теорії ціна того чи іншого ресурсу або
продукту визначається гіршими з наявних умовами ви�
робництва, то в економіці знань, через її відмітні особ�
ливості, цінність праці творця нового знання вже ніяк
не може замикатися на гірші умови використання. Знан�
ня не має обмежень, і в кінцевому рахунку і формує ціну
товару. І через це, ціна праці творця нового знання не
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може пов'язуватися зі специфічними умовами оплати
праці в тій чи іншій національної економіці. Ціна цього
специфічного товару виходить за національні рамки і, в
кінцевому підсумку, природно орієнтується не на
найгірші або середні умови виробництва в тій чи іншій
країні, а на найкращі в світовому масштабі".

Ми підтримуємо думку академіка Д.С. Львова, що
праця творця нового знання повинна оцінюватися за
рамками національних обмежень за кращими умовами,
які склалися сьогодні в країнах�лідерах науково техн�
ічного прогресу. Тут повинен діяти той же принцип,
що і з оплатою праці видатних спортсменів, діячів куль�
тури і мистецтва. Це означає, що справжні творці но�
вих знань у нас в країні повинні економічно підтриму�
ватися державою на рівні оплати праці в передових у
науковому плані країнах світу, тобто їх зарплата має
бути у нас на порядок, а, може, і два три порядки вище,
ніж зараз.

Що ж стосується джерел додаткового фінансуван�
ня праці творців нових знань, то питання, запевняє ака�
демік, елементарно просто може бути вирішене в ни�
нішній системі бюджетних відносин. Для цього необхі�
дно тільки змінити механізм первинного розподілу чис�
того доходу: підвищити навантаження на надприбутки
крупного бізнесу, а також на нерухоме майно і землю,
що належить окремим його представникам [13, c.36].

Крім того, стає очевидним той факт, що цілеспря�
моване формування середнього класу має бути закріп�
лене відповідними законами, постановами і звичаєвими
заходами. Бо, згідно з результатами комп'ютерного
моделювання, що досліджені І. Юхновським [7], якщо в
суспільстві з панівним середнім класом допустити лібе�
ралізм вільного ринку, то в результаті система скочуєть�
ся до бімодального суспільства, де переважна більшість
населення — бідні, а переважна маса багатства зосере�
джується в руках невеликої групи олігархів. Саме цей
висновок і доводить необхідність розгляду третьої скла�
дової механізму формування середнього класу — акту�
алізацію організаційно�розпорядчих методів управлян�
ня на державному рівні, а також врегулювання питань
щодо володіння засобами виробництва та землею. Вона
походить від політичних завдань середнього класу
суспільстві — створення відкритого, комунікабельного
демократичного суспільства, конкурентоспроможного
у міжнародному середовищі (рис.1).

Зазначена пропозиція підкріплюється тим фактом,
що держава є соціально стійкою, якщо вона грунтуєть�
ся на трьох опорах: власники, чиновники, пролетарі.
Причому система стійка, якщо суспільством керують
власники [18; 19]. У нашому розумінні власники — це
середній клас. Саме тому для подальшого економічно�
го розвитку та соціальної стабільності обов'язковим має
бути формування нової соціальної групи — середнього
класу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, процес формування середнього кла�

су — це базова соціальний процес, який є підгрунтям
генезису суспільства цивілізованих країн та основою
стійкості усіх розвинутих держав, важливим критерієм
ефективності соціально�економічних реформ. Розроб�
лений та запропонований механізм формування серед�
нього класу з врахуванням життєво важливих інтересів
сприятиме сталому інноваційно�інвестиційному розвит�
ку та конкурентоспроможності країни. Разом з тим,
потрібні цілеспрямовані заходи держави та дієві інстру�
менти оптимізації структури соціальної стратифікації
в суспільстві, яке претендує на статус технологічно роз�
виненої. Про це й піде мова в наших подальших дослід�
женнях.
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ВСТУП
Паливно�енергетичний (енергетичний) баланс — це си�

стема показників, яка відображає кількісну рівність між
прибутком і витратою енергії та характеризує структуру
виробництва і використання енергії в економіці, співвідно�
шення між потребою в паливі у межах відповідної територ�
іальної чи виробничої одиниці (країни, регіону, галузі,
підприємства тощо) за певний період.

Енергетичний баланс забезпечує інформаційну підтрим�
ку вирішення широкого кола питань державного управлін�
ня енергопродуктами та ресурсовикористанням на базі си�
стеми обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними
системами. Енергобаланс є важливим елементом енергетич�
ної статистики, її узагальнюючою характеристикою, що
відображає реальний стан енергетичного балансу країни.

Національні енергетичні баланси в Україні ще не скла�
далися, проте в останні роки питанням складання енерго�
балансів України приділялось багато уваги. У роботах І.
Воїнова та О. Суходолі розглядається важливість форму�
вання та оптимізації структури енергетичного балансу Ук�
раїни [1—2]. Проблемам, які виникають при складанні енер�
гетичного балансу України, присвячені роботи А. Ревенка
та В. Ліра [3—4]. Проте наразі залишаються нерозроблени�
ми питання оцінювання якості показників енергетичного
балансу України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Якість показників Енергобалансу України має дуже

важливе значення, оскільки якісна статистична інформація
необхідна для моніторингу енергетичної ситуації як в Ук�
раїні, так і на міжнародному рівні. Статистика про поста�
чання, торгівлю, запаси, перетворення і споживання енергії
є безсумнівною основою для ухвалення зважених стратегі�
чних рішень у галузі енергетики.

Метою статті є розроблення методологічних положень
оцінювання якості показників енергобалансу України. Для
цього необхідно розв'язати такі задачі: розглянути про�
блемні питання формування енергобалансу України, роз�
робити методологічні положення оцінювання критеріїв
якості енергетичного балансу та дослідити напрями мож�
ливого покращення якості показників енергобалансу Украї�
ни.

УДК 311.214

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Джерелами інформації для складання енергетичних ба�

лансів у національних статистиках є:
а) статистичні обстеження виробників, постачальників,

дистриб'юторів первинної та перетвореної енергії, а також
імпортерів та експортерів енергоресурсів;

б) статистичні обстеження кінцевих споживачів енергії
у таких секторах, як виробництво, транспортування та інші
види діяльності, у тому числі домашні господарства;

в) інші джерела, у тому числі адміністративні дані;
г) інші процедури статистичного оцінювання, у тому

числі науково обгрунтовані дорахунки та експертні оцінки.
Вивчення ринку енергетичних матеріалів та продуктів в

Україні зараз проводиться з використанням:
— державної статистичної звітності статистики внут�

рішньої торгівлі та товарних ринків за шістьма основними
(двома місячними, двома піврічними та двома річними) та
кількома допоміжними формами звітності;

— відомчої звітності (адміністративних даних) Мінпа�
ливенерго, Національної комісії регулювання електроенер�
гетики, НАК "Нафтогаз України" та ін.;

— митного обліку енергетичних матеріалів, які перети�
нають кордон України, який спеціально здійснюється Енер�
гетичною регіональною митницею при Державній митній
службі України.

Державним органом в Україні, відповідальним за підго�
товку енергетичних балансів, є Держкомстат. Тому енерго�
баланс України є статистичним продуктом. Статистичні
продукти виробляються у різних за сутністю статистичних
процесах. Вирізняють шість основних типів статистичних
процесів: 1) вибіркове обстеження; 2) суцільне обстежен�
ня; 3) статистичний процес отримання адміністративної
інформації; 4) статистичний процес, в якому об'єднують�
ся дані з різних джерел; 5) розрахунок економічних
індексів; 6) статистичне компілювання [5].

Найбільш складною з точки зору оцінювання якості
є інформація, яка є результатом статистичного компі�
лювання. Статистичне компілювання — це поєднання
даних із різноманітних джерел, включаючи дані, які є ре�
зультатом інших статистичних процесів, для отримання
агрегатів з особливим концептуальним значенням (ста�
тистичних компіляцій). Саме до такого типу статистич�
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ного процесу належить складання енергетичного балан�
су.

Особливістю статистичної компіляції є високі вимоги
до неї в цілому, а також до окремих її сегментів. Для оціню�
вання якості статистичних компіляцій використовуються ті
ж самі критерії, що і для інших статистичних процесів, а
саме: релевантність, точність, своєчасність та пункту�
альність, доступність та ясність, порівнянність та узгод�
женість. Однак підходи до оцінювання цих критеріїв дещо
відрізняються.

Систематичне оцінювання якості є необхідною умовою
забезпечення контролю якості процесів складання енерге�
тичного балансу, а також інформування користувачів про
якість його показників.

Оскільки дані про окремі сегменти статистичної компі�
ляції збираються з різних джерел, для оцінювання якості
необхідно мати детальну інформацію про всі процедури і
методи, використовувані на етапах збирання, оброблення,
зведення даних, обчислення узагальнюючих статистичних
показників для усіх сегментів компіляції.

При розробленні енергобалансу проблемними є питан�
ня релевантності даних. Для оцінювання релевантності
енергобалансу необхідно розглянути, насамперед, такі ас�
пекти:

— схема складання енергобалансу;
— визначення цільових концепцій (сукупності, одиниць

спостереження і формули агрегування) та відмінностей між
застосованими концепціями та концепціями, очікуваними з
боку користувачів;

— опис і класифікація користувачів;
— опис потреб користувачів у цілому та за сегментами,

протиріч між потребами окремих груп користувачів та вста�
новленими пріоритетами;

— посилання на документи, які містять більш деталь�
ний опис потреб користувачів;

— методи одержання інформації про користувачів, їхні
потреби та ступінь їх задоволеності;

— характеристика ступеня задоволення потреб корис�
тувачів у цілому та за групами користувачів, а також вияв�
лення основних причин, що перешкоджають досягненню
високого ступеня задоволення потреб;

— кількість або питома вага недоступних результатів
спостереження у порівнянні з доступними;

— опис причин неповноти даних енергобалансу та шля�
хи вирішення цієї проблеми в майбутньому;

— опис поточних і запланованих заходів щодо більш
повного забезпечення потреб користувачів;

— кількість публікацій у паперовому та електронному
форматах;

— кількість звернень користувачів до відповідних веб�
сторінок та завантажень доступних статистичних продуктів;

— опис основних індикаторів релевантності.
Якість і формат подання показників енергобалансу краї�

ни визначаються мірою відповідності його структури та ме�
тодів його складання реальним економічним процесам. В
Україні зараз існує певна розбіжність між даними про енер�
гетичні потоки, що пояснюється відсутністю єдиного дже�
рела отримання інформації, різними форматами балансів
окремих енергоносіїв, неузгодженістю роботи органів ви�
конавчої влади при формуванні енергобалансу.

Статистичні спостереження дозволяють отримувати
окремі дані щодо виробництва, експорту�імпорту і спожи�
вання енергоресурсів, але їх недостатньо для формування
зведеного енергобалансу країни. Баланси окремих видів
енергоресурсів складаються за різними формами та струк�
турними схемами.

Серйозною проблемою є узгодження статистичних да�
них Держкомстату та адміністративних даних про енерге�
тичні матеріали. Суттєвою методологічною та практичною
проблемою енергобалансу України є неузгодженості поня�
тійно�категорійного апарату та різнопланове тлумачення
окремих термінів та статистичних показників. Це стосуєть�
ся також термінологічного забезпечення технічних харак�
теристик окремих енергетичних продуктів та матеріалів.

Формування якісних поточних даних значною мірою
залежить від організації системи обстежень, від вибору звіт�
ної одиниці, визначення кола респондентів, періодичності
обстежень, ступеня деталізації тощо. Євростат, інші міжна�
родні організації надають загальні рекомендації з цих пи�
тань, при цьому вважаючи безпосередню організацію сис�
теми обстежень, збирання та оброблення інформації пре�
рогативою кожної окремої країни.

Процес формування енергетичного балансу включає
такі основні етапи:

1) визначення інформаційних потреб для забезпечення
методичних вимог, передбачених зазначеними методологі�
чними рекомендаціями і Регламентом Європейського пар�
ламенту та Європейської ради № 1099/2008 від 22 жовтня
2008 р. про статистику в галузі енергетики;

2) підготовка та розсилання інформаційних запитів для
вибору джерел інформації з використанням офіційних
листів, телефонного зв'язку та електронної пошти;

3) визначення потенційних джерел інформації, які вклю�
чають різні організації і незалежних експертів;

4) підготовка і відправлення спеціальних запитів щодо
джерел даних, а також подальша робота з відповідями на ці
запити, включаючи укладення угод з іншими організаціями
на обмін інформацією;

5) одержання вихідної інформації, її перевірка з метою
встановлення повноти і відповідності сформульованому за�
питу. Аналіз отриманої інформації з погляду на оцінюван�
ня можливості її безпосереднього використання для роз�
рахунків даних, яких бракує для формування енергетично�
го балансу;

6) дослідження аномальних відмінностей у даних, спри�
чинених різкими змінами у часових рядах даних про рух
енергоресурсів або істотними відхиленнями у порівнянні з
попередніми балансами. Уточнення наданої інформації за
результатами додаткових запитів, а також отримання кон�
сультацій в експертів з проблемних питань підготовки да�
них для формування енергетичного балансу;

7) підготовка вихідної інформації для використання в
розрахунках;

8) проведення розрахунків з визначення обсягів спожи�
вання енергоресурсів в різних секторах економіки;

9) усунення похибок та пропусків у розрахунках;
10) підготовка першого (попереднього) випуску енер�

гетичного балансу із використанням формату Міжнародно�
го енергетичного агентства (далі — МЕА);

11) експертиза зацікавлених осіб та незалежних екс�
пертів для отримання зауважень і пропозицій;

12) доопрацювання енергетичного балансу з урахуван�
ням отриманих зауважень;

13) підготовка остаточного випуску енергетичного ба�
лансу;

14) публікація енергетичного балансу та розширеного
випуску статистичної інформації з енергетики. Подання
енергетичного балансу та розширеного випуску до МЕА;

15) документування й архівування.
Проблемними при розробленні енергобалансу України

є питання отримання даних про види енергоресурсів у
розрізі споживачів, а також даних про експорт�імпорт енер�
горесурсів у розрізі країн�постачальників і країн�спожи�
вачів.

Існує також проблема забезпечення повноти даних,
спричинена відсутністю адміністративних даних про малі
підприємства та сектор приватного споживання. На повно�
ту даних про національне споживання (споживання всере�
дині країни) впливають також методи збирання цих даних.
Дані про споживання збирають шляхом проведення опиту�
вань двох типів:

— безпосереднє опитування споживачів;
— опитування постачальників палива, при якому поста�

чальник палива класифікує поставки відповідно до виду еко�
номічної діяльності або типу споживання. При цьому, на�
приклад, споживання в секторі послуг та домогосподарств
оцінюється на базі спостережень обсягів поставок від по�
стачальників.

Зазначимо, що якщо у таких країнах, як Швеція, Нор�
вегія, Нідерланди, існують 1—5 великих постачальників па�
лива, які надають статистичним органам за домовленістю
інформацію у будь�яких розрізах (за видами економічної
діяльності, за регіонами та іншими угрупуваннями), то в
Україні існують десятки тисяч постачальників, більшість з
яких діють на ринку нетривалий час, і тому не мають відпо�
відного обліку і практики подання даних у вказаних розрі�
зах.

Велике значення має точність показників енергобалан�
су України, що необхідно для прийняття науково обгрун�
тованих рішень щодо енергетичної ситуації в країні. Оці�
нювання точності передусім потребує:

— розроблення переліку стандартів та нормативно�пра�
вових документів, з якими узгоджена використана при оці�
нюванні точності методологія;
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— ідентифікації основних джерел похибок оцінюваних
ознак;

— оцінювання загальної похибки за показниками енер�
гобалансу;

— опису типів похибок, які могли виникнути при зби�
ранні, обробленні даних та складанні енергобалансу, та за�
ходів щодо їх зниження;

— оцінювання вибіркової похибки показників цих об�
стежень у цілому та за сегментами, якщо використовува�
лись дані вибіркових обстежень;

— опису використаних категорій точності;
— визначення величини і ступеня можливого впливу на

результати похибок охоплення (недоохоплення, надоохоп�
лення, подвійного рахунку);

— опису методології побудови основ спостережень
(списків одиниць), періодичності їх актуалізації та посилан�
ня на документи, які описують їх більш детально;

— опису використаних класифікацій;
— здійснення заходів щодо зниження похибок охоплен�

ня;
— опису інших похибок основи спостереження та ме�

тодів їх виявлення;
— опису ризиків виникнення похибок вимірювання;
— використання результатів спеціальних спостережень

щодо виявлення похибок вимірювання (якщо вони прово�
дились);

— опису заходів щодо зниження рівня похибок вимі�
рювання;

— посилання на форми звітності обстежень, дані яких
використовувались при складанні енергобалансу;

— визначення рівня неузгодженостей при редагуванні
даних;

— визначення, формули обчислення рівнів пропусків у
даних;

— визначення рівнів пропусків у даних у цілому та за
секторами;

— використання методів імпутації;
— оцінювання впливу методів імпутації пропусків у да�

них на результати;
— здійснення заходів щодо зниження пропусків у да�

них;
— опису основних етапів оброблення даних;
— використання методів виявлення та усунення похи�

бок на етапі редагування;
— оцінювання похибок оброблення за типами;
— здійснення заходів щодо зниження похибок оброб�

лення;
— обчислення індикаторів точності.
У ході роботи з формування енергобалансу України

виконуються процедури забезпечення якості вхідних даних,
коефіцієнтів перерахування палива з натуральних одиниць
вимірювання в умовні шляхом проведення внутрішнього
рецензування виконаних розрахунків для виявлення ано�
мальних коливань у часових рядах значень показників ба�
лансу. Виконання процедур забезпечення якості відбуваєть�
ся шляхом організації експертизи ключових категорій про�
відними спеціалістами з науково�дослідницьких організацій
у відповідних секторах.

Показники статистики енергетики відображаються пе�
реважно у натуральних вимірниках, окремі узагальнені по�
казники — у вартісному вираженні. Для оцінювання енер�
горесурсів і проведення порівняльного аналізу за регіона�
ми, періодами часу і секторами споживання використовуєть�
ся загальна енергетична одиниця.

Для перетворення кількості палива з натуральних оди�
ниць або якихось проміжних одиниць (таких як маса) в
енергетичні одиниці необхідний коефіцієнт перерахуван�
ня, який виражає кількість тепла, отриманого з однієї оди�
ниці палива. Цей коефіцієнт називається теплотворною
здатністю палива, або калорійністю. Теплотворну
здатність палива отримують шляхом вимірювання в лабо�
раторії, що спеціалізується на визначенні якості палива.
Більшість виробників палива (гірничодобувні компанії,
нафтопереробні заводи тощо) вимірюють теплотворну
здатність та інші властивості вироблених ними палив. В
Україні за одиницю енергії традиційно застосовують тон�
ну умовного палива (т у.п.), яка відповідає тонні умовного
палива у вугільному еквіваленті.

Ступінь еквівалентності між різними джерелами
енергії залежить від власних фізичних властивостей дже�
рел енергії і частково від видів їх використання. Точність
перерахунку натурального палива в умовне значною мірою

залежить від точності визначення величини теплоти зго�
ряння палива. Тому необхідно чітко визначити природу
енергетичного продукту і використовувати спеціальні ко�
ефіцієнти перетворення для їх порівняння. Так, в міжна�
родній практиці для перерахунку природного газу вико�
ристовують найнижчу теплоту його згоряння, для перера�
хунку нафтопродуктів — енергетичний вміст всіх продуктів
перероблення нафти, визначений і затверджений міжна�
родними стандартами [6].

Енергетичний баланс окремого джерела енергії (на�
приклад, вугілля) або групи тісно взаємопов'язаних джерел
енергії (наприклад, нафтопродуктів) є балансом енергетич�
ного продукту (продуктовим, товарним балансом). Товарні
баланси повинні формуватися на національному рівні для
кожного використовуваного енергетичного продукту, яким
би малим не був його обсяг. Товарні баланси розглядають�
ся як наріжні камені національної енергетичної статистики
і основні інструменти обліку, використовувані для побудо�
ви енергетичного балансу, формування агрегованих даних
більш високого порядку. Вони також свідчать про якість
даних, для чого використовується інформація, наведена в
графі "статистичні розбіжності".

Значні статистичні розбіжності повинні досліджува�
тись для виявлення похибок та встановлення повноти да�
них. На жаль, не завжди можливо відкоригувати дані, і в
такому разі статистичні розбіжності потрібно не змінюва�
ти, а зберігати в первинному вигляді, щоб можна було ба�
чити масштаби проблеми. Значення розбіжностей, які
можна вважати допустимими, залежать від обсягу поста�
чання продукту. За рекомендаціями міжнародних органі�
зацій, для основних продуктів, що поставляються, таких
як природний газ або електроенергія, повинні бути вжиті
заходи щодо утримання статистичних розбіжностей на
рівні не вище 1%. А для менш значимих продуктів, таких
як смоли й масла з коксових печей, може вважатись допу�
стимою похибка в 10%.

Енергетичні баланси потрібно формувати на базі товар�
них балансів, що уможливить подальшу перевірку якості
даних, а також дозволить споживачам проводити порівняль�
ний аналіз даних, відображених в товарних балансах. Пе�
ретворення товарних балансів в енергетичний баланс відбу�
вається за схемою: Продуктові баланси — x → Коефіцієнти
перерахунку → Операція переформатування — = → Енер�
гетичний баланс.

Дедалі більше часу використовується для збирання, оп�
рацювання, перевірки та випуску даних, що погіршує своє�
часність даних. Тому для забезпечення якості енергобалан�
су необхідно оцінювати своєчасність і пунктуальність оп�
рилюднення енергобалансу, а також ефективність заходів
щодо їх підвищення.

Важливо також забезпечити доступність та ясність да�
них енергобалансу країни. Для цього необхідно оцінити:

— кількість розсилок та / або проданих публікацій за
видами;

— кількість відвідувань он�лайн баз даних;
— метадані, які супроводжують енергобаланс (докумен�

тація, пояснення, обмеження якості і т.д.);
— рівень повноти метаданих;
— виконані та заплановані заходи з покращення дос�

тупності та ясності енергобалансу;
— зворотний зв'язок з користувачами щодо доступності

та ясності.
Складання загального енергетичного балансу має клю�

чове значення для перевірки узгодженості в межах окре�
мих балансів енергетичних продуктів та між ними. Водно�
час такий загальний енергетичний баланс є основою для
проведення більш детального аналізу.

Для оцінювання порівнянності та узгодженості енерго�
балансу України необхідно:

— описати усі концептуальні та методологічні елемен�
ти метаданих, які можуть вплинути на узгодженість та по�
рівнянність;

— оцінити (якщо є можливість) вплив кожної повідом�
леної відмінності на значення складових енергобалансу;

— оцінити рівень відмінностей енергобалансу України
від європейських стандартів складання енергобалансів;

— оцінити кількість років, за які розроблений енерго�
баланс України є порівнянним;

— виявити звітні періоди, в яких були розриви рядів,
проаналізувати їх причини та методи змикання рядів.

Значну роботу для забезпечення узгодженості визна�
чень показників статистики енергетики було проведено
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МЕА. Ці визначення використовуються більшістю міжна�
родних організацій, які збирають статистику енергетики.

Проте, статистику енергетики на національному рівні
часто збирають з використанням критеріїв і визначень, які
можуть значно відрізнятися від відповідної статистики
міжнародних організацій. В Україні було розроблено пе�
релік визначень енергоносіїв і енергоджерел, який відпові�
дає міжнародним стандартам та характеризує взаємозв'яз�
ки між цими визначеннями. Цей перелік призначений для
використання при збиранні та обробленні даних.

На основі проведеного дослідження було виявлено про�
блемні питання і розроблено напрями вдосконалення якості
енергобалансу України за окремими статтями, зокрема на�
ступні:

— Виробництво первинної енергії. Проблема тут поля�
гає у використанні різних способів обліку внутрішнього над�
ходження первинної енергії води та атомного ядра, що при�
зводить до цілком різних результатів. Подібні проблеми
виникають при обліку енергії сонця, вітру, хвиль тощо. По�
требує вирішення проблема врахування в балансі збагачу�
вальних фабрик, біомаси. Ще однією проблемою є не�
відповідність якості вугілля в Україні міжнародним стандар�
там. Необхідно розробити та впровадити державні стандар�
ти на вугільну продукцію.

— Імпорт (надходження зі сторони) та експорт (відпуск
на сторону). Проблема тут полягає у відсутності показників
імпорту газу та нафти на регіональному рівні. Крім того, на
регіональному рівні відсутні дані щодо ввезення / вивезен�
ня енергоносіїв з інших регіонів. Необхідно впровадити нові
статистичні спостереження, зокрема з використанням ад�
міністративних даних, а також розробити відповідний нор�
мативно�правовий акт.

— Бункеровка. У міжнародній практиці використовуєть�
ся в основному морська бункеровка через проблеми обліку
авіа� та автотранспортної бункеровки. В Україні облік цієї
статті потребує значного доопрацювання. Дані зі статистич�
них обстежень не збираються, тому вирішити питання
інформаційного забезпечення можна лише через викорис�
тання адміністративних джерел даних. Зараз важливого
значення набуває питання дослідження потенційних адмі�
ністративних джерел інформації. Існує також необхідність
впровадження методологічних положень щодо нових показ�
ників з урахуванням міжнародних рекомендацій.

— Зміни в залишках. Проблемними є питання обліку
залишків природного газу у газосховищах. Для окремих
видів палива необхідні додаткові обстеження та отримання
адміністративних даних.

— Валове використання первинної енергії та її ек�
вівалентів. У балансах міжнародних організацій використо�
вуються однакові визначення, але різні назви показників.
Так, загальне надходження первинної та рівноцінної їй
енергії мають такі назви: ООН / ЄЕК ООН — "Валові вит�
рати первинної енергії та її еквівалентів", ОЕСD — "Загаль�
не надходження первинної енергії", Євростат — "Валові
внутрішні витрати", WEC — "Загальне надходження первин�
ної енергії". В Україні назву цього показника також не стан�
дартизовано, і тому в різних нормативно�правових актах ви�
користовуються різні його назви.

— Перетворення енергії — всього. Визначення окремих
статей балансу не відповідає визначенням, які використо�
вуються у національній практиці. При сумісному генеру�
ванні тепла і електроенергії необхідно визначити взаємозв�
'язок між витратами енергії і загальним виходом енергії.

— Споживання в процесі перетворення — всього. Для
енергетичних підприємств, які класифікуються за витрата�
ми енергії, також розраховуються окремі показники, які
стосуються основних виробничих процесів та випуску про�
дукції. Виробництво цієї продукції може належати до ос�
новного або другорядного (допоміжного) виду діяльності
цих підприємств.

— Споживання енергії нафтопереробними заводами,
електростанціями загального користування. Проблемне
питання тут полягає у невідповідності між національною і
міжнародною класифікацією нафтопродуктів. Вдоскона�
лення обліку за цією статтею потребує вивчення міжнарод�
ного досвіду та його впровадження у національну практи�
ку. Крім того, для отримання необхідних статистичних да�
них потрібно впровадження нових та удосконалення існу�
ючих статистичних обстежень.

— Кінцеве споживання — всього. Поняття "кінцеве спо�
живання для енергетичних потреб" у міжнародних балан�
сах має різні назви: ООН / ЄЕК ООН — "Загальне кінцеве

споживання", Євростат — "Надходження для кінцевого спо�
живання (включаючи неенергетичні потреби)", "Кінцеве спо�
живання енергії (за винятком неенергетичних потреб)",
ОЕСD — "Загальне кінцеве споживання", WEC — "Загальна
кінцева потреба в енергії". На сьогодні поняття "кінцеве
споживання для енергетичних потреб" у національній ста�
тистичній практиці офіційно ще не впроваджено. Крім того,
для отримання необхідних статистичних даних потрібно
впровадження нових та удосконалення існуючих статистич�
них обстежень.

— Споживання енергії транспортом — всього. Існує
проблема охоплення статистичним обліком усіх витрат па�
лива на транспорті. Статистичні спостереження потребу�
ють доопрацювання з урахуванням міжнародних рекомен�
дацій, а також необхідно впроваджувати нові спостережен�
ня.

Багато інших статей енергобалансу України також по�
требують додаткових досліджень, вивчення та впроваджен�
ня у національну практику міжнародного досвіду, гармоні�
зації національних класифікацій з міжнародними тощо. Для
багатьох статей енергобалансу України повністю або част�
ково відсутні дані, що значно знижує його якість.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок

про такі основні проблеми при формуванні енергобалансу
України:

— наявність різних способів обліку для різних видів
енергоресурсів;

— неповний облік енергоресурсів;
— невідповідність певних видів енергоресурсів міжна�

родним стандартам;
— відсутність деяких показників для регіонального

рівня;
— відмінності між назвами показників, використовува�

них в міжнародних організаціях і в Україні;
— неповне охоплення енергоресурсів;
— невідповідність окремих статей балансу міжнарод�

ним визначенням;
— невідповідність національних класифікацій між�

народним стандартам.
Розроблені автором методологічні питання щодо оці�

нювання критеріїв якості енергетичного балансу дозволять
виконувати моніторинг якості останнього та інформувати
користувачів статистичної інформації енергобалансу Украї�
ни щодо можливих обмежень при використанні цієї інфор�
мації.

Покращення якості показників енергобалансу Украї�
ни є можливим завдяки: доопрацюванню методологічних
положень обліку окремих статей енергобалансу з ураху�
ванням міжнародних рекомендацій, розробленню та впро�
вадженню державних стандартів на окремі енергоресур�
си, впровадженню нових статистичних обстежень, розши�
реному використанню адміністративних джерел даних,
розробленню відповідних нормативно�правових актів та
подальшій гармонізації національних класифікацій з
міжнародними.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — наліз та оцінка гендерних аспектів

лідерства в сфері управління, а також оцінка перспек�
тив подолання гендерної нерівності в сфері управлінні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Порушення прав жінок у сфері управління пов'язані

з історичними традиціями політичної культури, укорі�
неними як в діяльності політичних інститутів, так і в
свідомості людей. У нашій історії відношення між вла�
дою і громадянами в основному характеризувалися або
стабільним протистоянням, або повною відсутністю
взаємодії, але ніяк не конструктивним діалогом. Звідси,
як нам видається, одвічне покладання надії громадян на
сильну владу, як на міцну руку. Тому представити зна�
чущу фігуру жінки�політика в такому контексті досить
складно.

Найбільша ефективність жорсткого, цілеспрямова�
ного, твердого, такого, що виключає сперечання стилю
управління не вимагає доказів. Це і недивно: по�перше,
сама структура більшості організацій припускає струк�
турне (жорстке, реальне, орієнтоване на завдання) уп�
равління. Адже для вирішення цих завдань, власне,
організація і створюється, і саме за це і питають з ме�
неджера. По�друге, через кризове положення в країні
виробничі організації часто опиняються в складних, ек�
стремальних ситуаціях, коли необхідні негайні, вольові
рішення. По�третє, сучасний менеджмент просто не знає
інших підходів. Ніхто серйозно не вивчав, не описував і
не насаджував інший, відмінний від маскулінного, підхід
до управління. Чоловічий менеджмент ефективний хоч
би тому, що ніхто не знає практику іншого.

Існує думка, що працювати під керівництвом жінки
— завдання не з легких. Керівників розрізняють за ста�
тевою ознакою, а ділові якості при цьому залишаються
"за кадром". Функція керівника — об'єднувати людей в
колектив, планувати і координувати їх дії і здійснювати
контроль над виконанням своїх розпоряджень. Для цьо�
го мало бути професіоналом, необхідно стати лідером.
Підлеглі повинні визнавати безперечний авторитет на�
чальника, який здатний бачити далі, уміє брати на себе
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ініціативу, визнається арбітром в міжособових відноси�
нах і не боїться ризику. Багато хто вважає, що все це
мало нагадує жінку — м'яку і опікувану. Та все�таки,
жінки�керівники — це реальність. Їх, згідно сучасним
підходам, можна класифікувати по наступних типах [4].

"Маскулінний підхід" — у жінок цього типу емоцій�
на сфера розвинена недостатньо, і вони намагаються це
компенсувати жорсткістю, підкресленою авторитарні�
стю у відносинах з підлеглими. Вони беруть за зразок
не дуже педантичних у виборі засобів, самовпевнених,
прагматичних колег�чоловіків. Така керівниця веде
своїх підлеглих залізною рукою; вільнодумство, обмін
думками виключаються в корені; від підлеглих, перш за
все, потрібні уміння мовчати і дар переконання. Тут зат�
римуються малокваліфіковані працівники.

"Жіночний підхід" — ця категорія жінок�керівників —
пряма протилежність першої. Особиста чарівливість —
один з головних робочих "інструментів" такого начальни�
ка, все будується на емоціях. Стиль її звернення до підлег�
лих — "хлопчики", "дівчатка", "давайте жити дружно".
"Жіночний" начальник надліберальна, і тому в колективі
панує плутанина. Всі висловлюють свою точку зору, ігно�
руючи думку сусіда, а погоджувати їх і вибрати єдино вірну
нікому: керівник злився з натовпом. Від підлеглих потрібно
якомога яскравіше представляти свої пропозиції, тільки в
цьому випадку начальник вникне в те, про що вони тлума�
чили з таким жаром. Щоб уникнути гніву такого керівни�
ка, досить просто розжалобити її.

"Ситуативний підхід" — тип жінки�керівника при�
микає до попереднього типа, тільки гасло "Давайте жити
дружно" зміняється гаслом "Все для перемоги!". Такий
начальник — ентузіаст: вона буквально горить на ро�
боті, приходить раніше всіх і йде останньою. Робочий
стіл її завалений паперами, де важливі перемішані з не�
важливими. Для підлеглого, що твердо знає свої служ�
бові обов'язки і що уміє спокійно роз'яснити їх, це най�
кращий тип керівництва.

Таким чином, як показує практика та соціально�пси�
хологічний аналіз типів управління, жінка�керівник не
тільки не поступається чоловікові в умінні управляти,
але доволі часто і перевершує його.
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Впровадження гендерних стандартів останнім часом
набуває особливого значення в політичних процесах
нашої держави. Про це свідчить, зокрема, аналітична
доповідь "Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна", ціль
шоста "Забезпечення гендерної рівності", де відзна�
чається, що "недостатнє представництво жінок на ви�
щих рівнях прийняття рішень не лише суперечить прин�
ципам паритетної демократії, а й знижує ефективність
державного управління, спричинює недостатню увагу
до проблем соціальної політики" [4]. Як відомо, в Ук�
раїні європейська інтеграція визначена головним напря�
мом державної політики. Водночас стратегічною метою
України є досягнення європейських стандартів у всіх
сферах життя: політичній, економічній, соціальній, в
тому числі у сфері гендерної рівності.

Так, у сфері праці жінки частіше програють у кон�
курентній боротьбі за "гарне" місце, що дозволяє еко�
номістам і соціологам говорити про існування гендер�
ної сегрегації у сфері професійної зайнятості. Під ген�
дерною професійною сегрегацією за ознакою статі ро�
зуміється тенденція працевлаштування жінок за стро�
го визначеними професіями, галузями зайнятості і по�
садовими категоріями. Розрізняють два види гендерной
сегрегації у сфері зайнятості: горизонтальну й верти�
кальну.

У межах однакових сфер зайнятості чоловіки й
жінки мають зовсім різні перспективи просування, тоб�
то статусні наслідки певних занять різні для чоловіків і
жінок. Особливо це помітно у сфері управління — що
вищий соціальний статус посади, тим менша імовірність,
що її обійматиме жінка. За даним досліджень [5], у сфері
приватного бізнесу підприємств, які працюють під ке�
рівництвом жінок, утричі менше, ніж підприємств, де го�
ловують чоловіки.

До групи суб'єктивних чинників входять: недо�
статній рівень відповідних умінь та навичок управління
колективом; відсутність власної ініціативності робити
кар'єру; не сформованість мотивації успіху.

Суспільство, що перебуває в такій несприятливій об�
становці, у якій є нині Україна, не може не відчувати по�
треби у примноженні внеску жінок у вирішення загаль�
носуспільних проблем. Воно просто вимушене сприяти
ширшому залученню жінок до всіх форм громадської,
соціальної та політичної активності і задля цього пропо�
нуються наступні заходи: усувати будь�які як явні, так і
приховані форми дискримінації жінок — на роботі, в
житті, в політиці; використовувати правові та організац�
ійно�політичні заходи для забезпечення рівного доступу
жінок до процесу прийняття рішень. Адже в конституц�
іях усіх демократичних держав йдеться про створення
рівних можливостей для самореалізації (в усіх сферах,
зокрема й у політиці) кожного індивіда, незалежно від
віку, статі, етнічної, класової чи іншої групової прина�
лежності. Ініціатива та основні зусилля мають виходити
від самих громадян. Це стосується не лише жіночих, а й
усіх громадських організацій, які, наштовхуючись на не�
розуміння влади, мають не обурюватись, а боротись. Для
цього у їхньому розпорядженні є такі канали впливу:

— формування громадської думки через ЗМІ;
— вплив на законодавчий процес через своїх пред�

ставників у парламенті, через лобістські групи та через
масові акції;

— вплив на владні структури в цілому (не зайвою,
наприклад, є спроба мати своїх людей у виконавчих
структурах та в органах місцевого самоврядування);

— поступове формування іншого ставлення до сус�
пільної ролі жінки у школі та в процесі домашнього ви�
ховання.

Також важливо пом'ятати, що нерівність жінок і
чоловіків — це проблема взаємовідносин, і її неможли�
во викорінити, якщо зосереджувати увагу лише на про�
блемах однієї статі. Необхідно застосувати такий підхід,
який сфокусувався б на перегляді практик і структур,
які укорінюють різні види нерівності. Особливо це сто�

сується розподілу праці, доступу до ресурсів та конт�
ролю над ними, а також можливостей брати участь у
прийнятті різноманітних рішень. Тому перегляд гендер�
них ролей і відносин можливий тільки за умови участі у
цьому процесі обох статей. Адже практика довела: по�
ліпшення умов життя однієї статі не вирішує загальних
соціальних проблем, та й навить призводить до дискри�
мінаційного становища іншої. Таким чином, принцип
рівності повинен містити у собі і право на відмінність,
враховувати відмінні риси, характерні для жінок і чо�
ловіків. Адже життя жінок і чоловіків значно відрізня�
ються через репродуктивну функцію жінок. Питання в
тому, що ці відмінності не повинні негативно відбивати�
ся на умовах життя жінок і чоловіків, вести до дискри�
мінації. Навпаки, вони мають відповідним чином врахо�
вуватися, знаходити своє відображення у рівному роз�
поділі економічних, соціальних і політичних можливо�
стей.

ВИСНОВКИ
Зростання якості та обсягів усієї сукупності соціо�

культурних ресурсів створює передумови для трансфор�
мації соціальних статусних позицій і ролей взагалі, та
жіночих і чоловічих зокрема, водночас актуалізуючи
проблему підвищення соціальної ефективності управл�
іння суспільством. Нерівність між жінками й чоловіка�
ми в доступі до інститутів політичної й економічної вла�
ди та лідерства є проявом соціального диспаритету, ген�
дерного дисбалансу. І це, насправді, серйозне соціаль�
не протиріччя, соціальна проблема, котра наразі вима�
гає свого якомога швидшого вирішення.

У результаті аналізу та оцінки гендерних аспектів
лідерства в сфері управління було визначено сутність
категорії "лідерство" та проведено огляд досвіду реалі�
зації жіночого лідерства у західній традиції.

Узагальнюючи, можна сказати, що однією з основ�
них причин того, що проблема гендерної рівності все ще
не набула політичного значення в українському
суспільстві — це є несприйняття її як складової проце�
су демократизації та реалізації прав людини. Незважа�
ючи на тривалу співпрацю в рамках проектів Ради Євро�
пи та проголошений курс на європейську інтеграцію,
наша держава ще не досягла рівня європейських вимог
у сфері гендерної рівності. Гендерні перетворення у
політико�правовій системі і в суспільстві в цілому —
процес складний і тривалий. Водночас забезпечення
рівного доступу до процесу прийняття рішень для чо�
ловіків і жінок є однією з важливих умов сучасної Ук�
раїни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальні параметри розвитку малого підприємницт�

ва в Україні не відповідають можливостям і потребам
української економіки. За кількістю малих підприємств
їхнім внеском до загального обсягу виробництва, зайня�
тістю працівників та іншими показниками Україна знач�
но відстає від розвинених країн світу. Потенціал малого
бізнесу як фактора розвитку економіки не вичерпано,
актуальною є проблема розроблення та удосконалення
системної стратегії розвитку малого підприємництва, яка
повинна будуватися на основі аналізу поточного стану
малих підприємств та їх нагальних проблем [4,c.167]. На
підставі вищенаведеного виникає необхідність докладно�
го вивчення, аналізу й оцінки тенденцій розвитку діяль�
ності малих підприємств як системоутворювальної струк�
турної компоненти малого бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку малого бізнесу розглянуто в на�

укових працях Л. Воротіної, С. Мочерного, М. Доліш�
нього, А. Кисельова, З. Варналія, В. Тирпака, Л. Грицає�
нка та ін. Однак залишаються недостатньо вивченими
особливості діяльності малого бізнесу у регіональному
та секторальному аспектах.

Мета статті полягає у аналізі діяльності малих під�
приємств на основі статистичних методів та виявлення
причин гальмування розвитку малого бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Статистичні спостереження засвідчують, що роль

малого бізнесу за основними параметрами розвитку
регіонів України значно нижче, ніж за кордоном. Так,
за кількістю малих підприємств українські регіони в се�
редньому відстають від США — у 93 рази, від Японії —
у 7,7 рази, від Італії — у 4,7 рази; часткою внеску малих
підприємств у ВВП від Франції — у 5,6 рази, від США —
в 1,7 рази; часткою зайнятих у малому бізнесі відрізня�
ються в меншу сторону від Японії — у 8,1 рази, від Італії
— у 7,6 рази, від США й Франції — у 5,6 рази [3, с. 229].

 Протягом 2006—2010 рр. у діяльності малих
підприємств спостерігається, з одного боку, збільшення
частки кількості малих підприємств у загальній кількості,
підвищення середньомісячної заробітної плати, збільшен�
ня обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг); з іншого
— зменшення кількості найманих працівників, зниження
фінансового результату до оподаткування, що свідчить про
негативну тенденцію щодо ведення господарської діяль�
ності малими підприємствами Харківської області. Однак
варто відзначити певне покращення їхнього фінансового
стану у 2010 р., про що свідчить зниження майже у 2,6 разів
суми збитку, отриманого малими підприємствами у 2009 р.

Проведемо оцінку інтенсивності розвитку малих
підприємств протягом 2006—2010 рр. на основі серед�
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ньорічних темпів росту їх кількості шляхом розрахун�
ку коефіцієнтів випередження та коефіцієнта зростан�
ня, що дозволить здійснити визначення інтенсивності
розвитку обсягів реалізації продукції (табл. 1).

Проведемо оцінку інтенсивності розвитку малих
підприємств на основі середньорічних темпів росту їх
кількості на 10 тис. осіб наявного населення і чисельності
зайнятих на них шляхом зіставлення середньорічних
темпів динаміки кількості малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення чисельності зайнятих на них. Розра�
хунки проводимо на основі коефіцієнта випередження [1]:

зайн

кільк
випер Т

ТК = (1),

де  кількТ  — середня кількість діючих малих підпри�
ємств за досліджуваний період;  зайнТ  — середня чи�
сельність зайнятих на малих підприємствах за аналогі�
чний період.

Таким чином, коефіцієнт випередження у 2006—
2010 рр. становить 1,023, що дозволяє зробити висно�
вок про відносне скорочення зайнятості на малих
підприємствах, оскільки середньорічні темпи зростан�
ня кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного
населення швидші за середньорічні темпи зниження чи�
сельності зайнятих на них.

Для оцінки тенденцій щодо обсягів реалізованої
продукції малими підприємствами здійснимо визначен�
ня інтенсивності розвитку обсягів реалізації продукції,
послуг, робіт у 2006—2008 рр. і 2008—2010 рр. на основі
коефіцієнта зростання [1]:

20082006

20102008

−

−=
Т
ТК зрост (2),

де 20102008−Т  — середній обсяг реалізованої малими
підприємствами продукції 2006—2008 р.;  20082006−Т  —
середній обсяг реалізованої малими підприємствами
продукції 2008—2010 рр.

Спостерігається зниження обсягів реалізації у 2008—
2010 рр. порівняно з 2006—2008 рр., що пов'язано з низь�
кою продуктивністю праці на малих підприємствах.

Подальше дослідження тенденцій розвитку та діяль�
ності малих підприємств передбачає аналіз структури
операційних витрат за реалізованою продукцією (робіт,
послуг) та операційних витрат на одиницю реалізова�
ної продукції у 2006—2010 рр. (табл. 2).

За даними Головного управління статистики у
Харківській області, структура операційних витрат за
реалізованою продукцією (робіт, послуг) та операцій�
них витрат на одиницю реалізованої продукції малих
підприємств протягом 2006—2010 рр. характеризуєть�
ся такими показниками: матеріальні витрати протягом
аналізованого періоду становили 16,0 %; 17,8%; 18,5%;
18,4% і 19,1% відповідно; вартість товарів та послуг,
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придбаних для перепродажу та реалізованих без додат�
кової обробки, — 64,9%; 61,4%; 59,5%; 56,9%; 56,4%
відповідно; амортизація протягом 2006—2010 рр.
збільшилася до 2,4% у 2009 р. і 2,3% у 2010 році; витрати
на оплату праці зросли до 5,6% протягом 2009—2010 р.;
відрахування на соціальні заходи до 1,9%; інші опе�
раційні витрати у 2010 р. становили 14,7%. При цьому
операційні витрати на одиницю реалізованої продукції
у 2006 р. становили 99,8 коп./грн., у 2007 р. знизилися
на 0,7 коп., у 2008—2009 рр. зросли до 101,3 і 102 коп./
грн., а у 2010 році знизилися до 99,2 коп./грн.

Таким чином, найбільшу питому вагу в усіх витра�
тах на виробництво продукції малих підприємств ста�
новлять вартість товарів та послуг, придбаних для пе�
репродажу та реалізованих без додаткової обробки, та
матеріальні витрати, тому на особливу увагу заслуго�
вує пошук і визначення напрямів скорочення цих вит�
рат для подальшого ефективного функціонування ма�
лих підприємств. Зокрема, певні результати були б от�
римані за умови управління змінними витратами, вра�
ховуючи ефективність використання тих статей витрат,
частка яких у собівартості продукції малих підприємств
є найвагомішою.

Варто зауважити і на витратах на оплату праці, пи�
тома вага яких у структурі операційних витрат за реа�
лізованою продукцією (робіт, послуг) почала зростати
лише у 2009—2010 р. Темпи її зростання відповідають

потребам економічних законів розвитку,
проте є недостатніми для стимулювання
платоспроможного попиту населення.

На дрібних приватних підприємствах
застосовується погодинна оплата праці.
Така організація оплати праці призво�
дить до "певної байдужості працівників
до результативності, якості і корисності
праці і стала поширеним явищем. Подаль�
ший розвиток цієї тенденції може мати
негативні наслідки для конкурентоспро�
можності малих підприємств і свідчить
про руйнівне ставлення до праці як до
цінності, про кризу в сфері трудових
відносин, масове відчуження працівників
від самого процесу праці" [2].

Проведений аналіз свідчить, що
фінансове становище малих підприємств
в Україні не є задовільним, оскільки вели�
ка кількість суб'єктів малого бізнесу на
межі банкрутства. Серед труднощів, що
перешкоджають ефективному функціону�
ванню малих підприємств, варто відзначи�
ти недостатність фінансових ресурсів,
низький рівень продуктивності праці пра�
цівників та відсутність інвестування, що
підтверджується досить низьким обсягом
інвестицій у малі підприємства області.

ВИСНОВОК
Мале підприємство як організац�

ійна форма підприємницької діяль�
ності є однією з найбільш ефективних
для країни та членів суспільства фор�
мою виявлення підприємницької ак�
тивності населення, яка розвивається
та набуває поширення в ринкових
умовах. Однак рівень розвитку мало�
го підприємництва залишається вкрай
незадовільним. У сучасних умовах ця
проблема є однією з головних для ук�
раїнської економіки, тому вирішува�
ти її повинна держава шляхом ство�
рення необхідних умов і підтримуючи
вітчизняного малого виробника
[4,с.174]. Особливої актуальності на�
буває впровадження регіональної

політики сприяння розвитку малого підприємництва,
спрямованої на вирішення назрілих проблем розвитку
малого підприємництва в межах повноважень місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування, ос�
кільки саме регіональні та секторальні аспекти потре�
бують посиленої додаткової уваги та підтримки.
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Показники 2006 2007 2008 2009 2010 
Матеріальні витрати 16,0 17,8 18,5 18,4 19,1 
Вартість товарів та послуг, 
придбаних для перепродажу та 
реалізованих без додаткової обробки 

64,9 61,4 59,5 56,9 56,4 

Амортизація 1,6 1,8 1,8 2,4 2,3 
Витрати на оплату праці 4,7 4,8 5,2 5,6 5,6 
Відрахування на соціальні 
заходи 

1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 

Інші операційні витрати 11,2 12,6 13,3 14,8 14,7 
Операційні витрати на одиницю 
реалізованої продукції, коп./грн 

99,8 99,1 101,3 102 99,2 

Таблиця 2. Структура операційних витрат з реалізованої продукції
(робіт, послуг) та операційних витрати на одиницю реалізованої продукції

у 2006—2010 роках*

* (у відсотках до загальної суми операційних витрат).

Таблиця 1. Показники розвитку малих підприємств Харківської області
у 2006—2010 рр.

За даними Головного управління статистики у Харківській області.

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Кількість малих підприємств на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць 75 80 81 83 76 

у % до загальної кількості підприємств – 
суб’єктів підприємницької діяльності 93 93,6 93,5 94,4 94,1 
Кількість зайнятих на малих 
підприємствах, осіб 145770 143935 141915 135711 131262 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, 
послуг), млн грн.) 20977,9 15528,2 28271,4 26141,1 28167,1

у % до загальної реалізації продукції 
(робіт, послуг) по області в цілому 22,3 21 19,2 18,4 19,1 
Фінансовий результат (сальдо) від 
звичайної діяльності до оподаткування, 
млн грн. 766,4 1081,8 -500,8 -1431,3 -557
Прибуток від звичайної діяльності до 
оподаткування, млн грн. 1702,6 2112,9 2093,3 1660,6 1706,7
у % до прибутку від звичайної 
діяльності до оподаткування по області 
в цілому 28,3 29 28,9 27,9 22,3
Збиток від звичайної діяльності до 
оподаткування, млн грн. 936,2 1031,1 2594,1 3091,9 2263,7
Питома вага підприємств, що одержали 
збиток,у % до загальної кількості 39,7 37,4 40,4 43,1 42,8 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

ВСТУП
Ставлення до обслуговування є однією з передумов спо�

живчої поведінки пасажирів залізниць. Утримання наявних
пасажирів і залучення нових здатне збільшити щільність
перевезень і, як наслідок, покращити економічні показники
роботи залізничного транспорту.

У контексті вимірювання якості послуг наземного
транспорту виділялися споживчі та неспоживчі категорії [6].
Згодом концептуалізація складалася з вимірювачів: доступ�
ності, надійності, комфорту, зручності та безпеки [20].
Пізніше були уточнені атрибути, що відображають мету;
визначають місце по відношенню до фізичних об'єктів; об�
ставини [19, c. 261].

Оцінювання ставлення пасажирів залізниць світу до
обслуговування почало цікавити дослідників лише у останні
10—15 років [7; 10; 15; 21]. Одним з підходів до оцінювання
було вимірювання "жорстких" — об'єктивних, кількісних
характеристик, та "м'яких" — якісних [23].

Починаючи з 1988 року, поширеним засобом вимірю�
вання ставлення до сервісу стє шкала SERVQUAL. На залі�
зничному транспорті відомо лише кілька випадків застосо�
вування її модифікацій [7; 9; 21].

Д.Кронін і С.Тейлор зробили висновок, що поточне
враження краще відображає сприйняття споживачем
якості, а оцінка "очікувань" у SERVQUAL є методоло�
гічно некоректною [13, 14], ними була запропонована
нова шкала — SERVPERF. З подальших досліджень вит�
ікало, що найкращим є вимірювання без зважування кри�
теріїв [16].

Проблемою, щодо якої нині ведеться інтенсивна нау�
кова дискусія, є зв'язок між якістю послуг та задоволенням
споживача. Деякі результати досліджень доводять, що
якість справляє прямий вплив на сприйняту цінність [12], а
інші підтверджують помірний зв'язок між якістю та задо�
воленням [17]. Для залізничного транспорту у літературі не
вдалося знайти жодного прикладу фундаментальних досл�
іджень цього напряму, є лише згадка про існування пробле�
ми [15].

Найбільш контроверсійним питанням є зв'язок між за�
доволенням та лояльністю споживачів. Поширеним над�
ійним вимірювачем лояльності є показник SCI (Secure
Customer Index — індекс безпечних споживачів, англ.) [8],
проте на залізничному транспорті його також не викорис�
товували. У 1991 році Ч.Чакрапані висунув тезу, що найб�
ільший внесок у лояльність роблять не основні, а розширені
очікування споживачів [10]. Це викликало спроби покращи�
ти вимірювачі лояльності.

Відомі кілька методів для вимірювання рівня ставлення
споживачів до обслуговування. Проте оцінювання впливу
якості обслуговування на споживчу поведінку пасажирів
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залізниць поки залишається поза увагою дослідників. Вони
переважно обмежуються констатацією факту щільності
зв'язку між двома першими ланками ланцюга "якість — став�
лення — інтенція — намір — повторна покупка".

У статті розділені поняття інтенцій пасажирів та їхніх
намірів щодо покупки. Під "інтенціями" розуміємо думку
споживача щодо майбутньої покупки послуги, яку він вис�
ловлює у процесі поточного обслуговування або зразу по
його закінченні. Намір формується вже безпосередньо пе�
ред наступною покупкою.

Метою досліджень є розробка методики вимірювання
впливу ставлення пасажирів до обслуговування на їхні спо�
живчі інтенції.

Для досягнення мети слід:
— відбірати з прикладного інструментарію ті методи

вимірювання ставлення до обслуговування, які є релевант�
ними до специфіки залізничного транспорту;

— адаптувати інструментарій до господарської ситуації
і умов проведення досліджень на станції або у вагоні;

— поєднати вимірювання ставлення до обслуговування
із оцінкою споживчих інтенцій пасажирів;

— визначити границі та обмеження для практичного
застосування методики.

У статті аналізуються методи досліджень, моделі, вим�
ірювачі ставлення споживачів до обслуговування. Визнача�
ються їхні переваги, вади, границі застосування. Синте�
зується методика вимірювання впливу ставлення пасажирів
до обслуговування на їхні споживчі інтенції.

У якості вимог до інструментарію, що розробляється,
визначені: зрозумілість результатів для управлінців, прак�
тичність, простота, організаційна легкість проведення дос�
ліджень, можливість отримувати валідні результати з неве�
ликими бюджетами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для вимірювання за методикою, що пропонується, ви�

користовується звичний порядок проведення маркетинго�
вих досліджень [4, с. 55]. Після визначення проблеми, вста�
новлення цілей і завдань, розробки пошукових питань пе�
реходять до опитувань. Для наочності пронумеруємо кро�
ки методики.

Крок 1
У табл.1 наведені твердження за шкалою SERVPERF, які

були розширені та адаптовані для залізниць [13; 14].
Таку велику кількість питань задати респонденту без

спеціальних заходів для його утримання практично немож�
ливо. Виходом може бути розділення досліджень за етапа�
ми обслуговування: пошук інформації, покупка квитка,
станція, поїздка.

Відповіді пасажирів вимірюються за чотириступеневою
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шкалою Лайкерта. Результат опитування
респондента х

і
 за цією шкалою є первин�

ною оцінкою; і змінюється від 1 до N
(кількість респондентів).

Крок 2
Визначається величина вибірки, як

показано, наприклад, у [4, с.477, 481].
Крок 3
Основними вимогами до психодіаг�

ностичних методик є стандартизо�
ваність, надійність та валідність [2,
с.108]. Виділяють надійність тесту в часі
(сталість), надійність паралельних
форм тесту (еквівалентна надійність);
надійнйсть як гомогенність, надійність
окремих пунктів.

З досліджень відомо, що шкала
SERPERF дає сталі в часі результати [13;
14; 16]. Еквівалентна надійність розрахо�
вується, як коефіцієнт кореляції між дво�
ма паралельним частинами тесту.
Надійність, як гомогенність тесту, розра�
ховують за коефіцієнтом альфа Кронба�
ха (1):

)(
1 2

1

22

σ

σσ
α

∑
=

−

−
=

k

i
i

p
p

(1),

де α — коефіцієнт альфа Кронбаха
[11];

p — кількість інтервалів шкали;
k — кількість питань тесту;
σі2  — дисперсія і�го питання тесту;
σ2  — дисперсія цілого тесту.
У літературі зустрічаються й інші

назви критеріїв надійності, за якими
оцінюють тести. Це можна пояснити
вадами перекладу, традиціями різних
галузей знань (психометрія, маркетин�
гові дослідження, соціологія), що не
міняє суті вимірювачів [4 с. 362—367; 2
с. 108].

Крок 4
Для обробки даних здійснюємо

штучне перетворення результатів тесту�
вання (стандартизацію, кодування) у
вид, що дозволяє аналізувати за певни�
ми ознаками емпіричний розподіл рес�
пондентів у вибірці. Вибір пасажира ко�
дується таким чином: "згоден" — 4;
"скоріше згоден" — 3, "скоріше незго�
ден" — 2, "не згоден" — 1. Позначимо
стандартизовані оцінки — d

4
; d

3
; d

2
; d

1
.

Крок 5
Розраховуємо за формулою (2) середню оцінку відпов�

ідей респондентів за k�м критерієм якості,  pk ,1= :
 

N

d
D

N

i
k

k

∑
== 1 (2),

де d — стандартизована оцінка i�
го респондента;

N — кількість респондентів.
Чим більшою є оцінка, тим мен�

ше обслуговування відрізняється
від ідеального. Визначаємо вибірко�
ву дисперсію та довірчий інтервал

kD .
Аналогічно діємо для усіх р кри�

теріїв якості обслуговування, отри�
муємо вектор оцінок )...( 1 pDD .

Зауважимо, що, незважаючи на
математичну некоректність такої
обробки відповідей, які отримані за
шкалою Лайкерта, такий підхід є по�
ширеним допущенням, про що
свідчать численні роботи [7; 9; 13; 14;
18].

Крок 6
За формулою (3) визначається агрегований показник

ставлення пасажирів до якості обслуговування як евкл�
ідова відстань [2, с.67] від "ідеальних" параметрів послу�
ги. Ними є найвищі оцінки за усіма р критеріями (4;4....4).

Таблиця 1. Адаптація шкали SERVPERF  для пасажирських перевезень
залізничним транспортом

Джерело: власна розробка на основі шкали SERVPERF [13; 14].

№ 
з/п 

Критерії за шкалою 
SERVPERF 
і додаткові 

Складові критеріїв 

1 Відчутні елементи Чистота на станціях (включно з туалетами) 
2  Зовінішній вигляд залів очікувань та платформ 
3  Зовнішній вигляд працівників станції 
4  Зовнішній вигляд працівників у поїзді 
5  Чистота у поїзді (включно з туалетами) 
6  Вигляд інтер’єру вагона 
7  Якість харчування у поїзді (якщо пропонується) 
8 Комфорт Зручність залів очікування 
9  Зручність сидінь у поїзді 
10  Температурний режим повітря у поїзді 
11 Доступність Легкість покупки квитка (один з варіантів: у касі або через 

Internet) 
12  Доступ до інформації на етапі планування подорожі 
13  Доступність зручностей на станції (камера схову, 

харчування, ескалатор, ліфт) – кількість питань за 
елементами 

14 Надійність надання Бажання персоналу станції допомагати пасажиру
15 послуги Бажання персоналу у поїзді допомагати пасажиру
16  Вчасне надання послуг на станції 
17  Вчасне надання послуг у вагоні 
18  Відповідне надання послуг на станції 
19  Відповідне надання послуг у вагоні 
20 Вчасність відправлення поїзду 
21 Вчасність прибуття поїзду 
22  Швидкість надання послуг на станції 
23  Швидкість надання послуг у вагоні 
24 Моторність реакції Швидке розв’язання персоналом проблем на станції 
25  Швидке розв’язання персоналом проблем у вагоні 
26 Співчуття Побудова дружніх відносин з пасажиром з боку персоналу 

станції 
27  Побудова дружніх відносин з пасажиром з боку персоналу 

поїзду 
28  Приділення уваги специфічним потребам пасажира з боку 

персоналу станції 
29  Приділення уваги специфічним потребам пасажира з боку 

персоналу поїзду 
30 Певність щодо інших Ввічливість персоналу станції 
31 характеристик Ввічливість персоналу поїзду 
32 обслуговування Персональна безпека пасажира на станції 
33  Персональна безпека пасажира у вагоні 
34  Майнова безпека пасажира на станції 
35  Майнова безпека пасажира у вагоні 
36  На станції персонал компетентний 
37  У вагоні персонал компетентний  

Таблиця 2. Шкала вимірювання безпеки переходу пасажира на обслуговування
іншим видом транспорту

Джерело: розроблено на основі [8; 10].

Оцінка рівня 
обслуговування 
пасажиром 

Безпечний 
пасажир, 
код=4 

Пасажир, що 
віддає перевагу, 

код=3 

Пасажир, що не 
віддає перевагу, 

код=2 

Ризиковий 
пасажир, 
код=1 

1. Задоволений 
обслуговуванням;  
2. У майбутньому 
буду користуватись 
саме цією послугою;  
3. Якщо мене 
запитають, буду 
рекомендувати 
послугу іншим; 
4. Послуги 
«Укрзалізниці» є 
важливими у моєму 
житті 

Усі оцінки 
знаходяться в 
інтервалах  
«Згоден» та  
«Скоріше 
згоден» 

Дає хоча б за 
одним з 
критеріїв оцінку 
«Скоріше не 
згоден» 

Дає хоча б за 
одним з 
критеріїв оцінку 
«Не згоден» 
 

Дає хоча б за 
одним з 
критеріїв оцінку 
«Скоріше не 
згоден» та за 
іншим «Не 
згоден» 
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де kD  — значення середньої стандартизованої оцінки за
k�м критерієм;

idealD  — значення ідеальної оцінки за k�м критерієм.
Крок 7
Розраховується показник SCI [8]. Додано оцінку "По�

слуги "Укрзалізниці" є важливими у моєму житті" [10] (табл.
2).

Кодуємо значення безпеки переходу пасажира, як заз�
начено у табл. 2.

Крок 8
Розраховуємо структури відповідей респондентів за

інтервалами шкали Лайкерта за кожним k�м критерієм, що
дає можливість порівнювати їх між собою за допомогою
критерію χ2 [5, c. 879].

Розкид відповідей за
певним критерієм, які от�
римуються для різних мо�
ментів часу, означає, що у
цьому місці сервісного про�
цесу наявне розходження,
яке не зміг зменшити нада�
вач послуги.

Крок 9
Ставлення до обслуго�

вування окремого пасажира
визначається як середня
його оцінок якості послуг за
кожним критерієм (4):

p

d
D

p

k
i

i

∑
== 1 (4),

де d — стандартизована
оцінка, що її давав i�респон�
дент за k�м критерієм.

Крок 10
Розраховується ко�

ефіцієнт кореляції між став�
ленням до обслуговування
пасажирів iD  (крок 9) та мо�
дифікованим показником
SCI їхніх споживчих
інтенцій (крок 7).

Крок 11
Для визначення ваги W

k
для k�го критерію якості ви�
користаємо співвідношення
між середньою вагою, що її
визначали споживачі за k�м
критерієм, до суми усіх се�
редніх оцінок ваги кожного
з р�критеріїв (5):

∑
=

= p

k
k

k
k

I

IW

1

(5).

Вага критеріїв якості
визначається виключно для
привертання уваги менед�
жерів до найважливіших зон
обслуговування, вона не
приймає подальшої участі у
розрахунках.

Наведемо результати
пілотної перевірки методи�
ки для етапу сервісного про�
цесу "поїздка", що викону�
валася 11.01.2012 р. на на�
прямі Київ�Харків. Анкету�
вання було проведено у
поїзді №162 "Столичний ек�
спрес", час у дорозі — 5 год
50 хв. Кількість опитаних па�
сажирів — 31. Середній час
анкетування одного паса�
жира склав близько 50 хви�
лин.

Критерії якості обслу�
говування, структури відповідей респондентів та їхні середні
оцінки за кожним з атрибутів представлені у табл.3. Для по�
легшення порівняння середні оцінки за кожним критерієм
ранжовані.

Було виявлено, що найбільше роздратування викликає
недостатня доступність квитків у касах (середня оцінка 1,6;
ранг — 20); чистота у поїзді, включно з туалетами (оцінка
2,1; ранг — 18); доступність інформації на етапі планування
подорожі (оцінка 2,1; ранг — 18). Персональну безпеку у
вагоні пасажири оцінювали як низьку (2,6; ранг — 13), а май�
нову — як ще нижчу (2,4; ранг — 16).

Персонал у вагоні, з одного боку, був ввічливим (2,9;
ранг — 4); компетентним (3,0; ранг — 3); гарно вдягненим
(3,4; ранг — 1); швидко надавав стандартні послуги (2,8; ранг
— 7); з іншого — не приділяв достатню увагу специфічним
потребам пасажирів (2,4; ранг — 17), повільно розв'язував
проблеми (2,5; ранг — 15) та не намагався створити дружні

Таблиця 3. Ставлення пасажирів до обслуговування у поїзді №162
"Столичний експрес" (Київ5Харків): реакція пасажира на твердження

"Послуга за цим критерієм є ідеальною"

Джерело: власна розробка.

№ 
з/п 

Критерії за 
шкалою 

SERVPERF 
та додаткові 

Складові критеріїв 

Структуравідповідей 
Середня 
оцінка Ранг Згоден Скоріше 

згоден 
Скоріше 
не згоден 

Не 
згоден

1 Відчутні елементи Зовнішній вигляд 
працівників у поїзді 0,61 0,26 0,03 0,10 3,4 1

2  Чистота у поїзді 
(включно з 
туалетами) 0,10 0,26 0,26 0,39 2,1 18

3  Вигляд інтер’єру 
вагону 0,39 0,39 0,19 0,03 3,1 2 

4 Комфорт Зручність сидінь у 
поїзді 0,29 0,32 0,16 0,23 2,7 10 

5  Температурний 
режим повітря у 
поїзді 0,29 0,32 0,23 0,16 2,7 9 

6 Доступність Легкість покупки 
квитка у касі  0,06 0,10 0,23 0,61 1,6 20 

7  Доступність 
інформації на етапі 
планування 
подорожі 0,10 0,23 0,32 0,35 2,1 18

8 Надійність надання  Бажання персоналу 
у поїзді допомагати 
пасажиру 0,16 0,48 0,32 0,03 2,8 7 

9 послуги Вчасне надання 
послуг у вагоні 0,13 0,45 0,39 0,03 2,7 10 

10  Відповідне 
стандарту надання 
послуг у вагоні 0,10 0,48 0,35 0,06 2,6 13 

11  Вчасність 
відправлення поїзду 0,39 0,19 0,35 0,06 2,9 4 

12  Вчасність прибуття 
поїзду 0,26 0,45 0,19 0,10 2,9 6 

13  Швидкість надання 
послуг у вагоні 0,19 0,45 0,29 0,06 2,8 7 

14 Моторність реакції Швидке розв’язання 
персоналом 
проблем у вагоні 0,06 0,45 0,42 0,06 2,5 15 

15 Співчуття Побудова дружніх 
відносин з 
пасажиром з боку 
персоналу поїзду 0,13 0,45 0,35 0,06 2,6 12 

16  Приділення уваги 
специфічним 
потребам пасажира 
з боку персоналу 
поїзду 0,13 0,29 0,42 0,16 2,4 17 

17 Певність щодо 
інших 

Ввічливість 
персоналу поїзду 0,19 0,52 0,29 0,00 2,9 4

18 характеристик Персональна 
безпека пасажира у 
вагоні 0,16 0,35 0,42 0,06 2,6 13 

19 обслуговування Майнова безпека 
пасажира у вагоні 0,06 0,45 0,32 0,16 2,4 16 

20  У вагоні персонал 
компетентний 0,32 0,39 0,23 0,06 3,0 3 
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відносини з пасажирами (2,6; ранг — 12). Зробимо висно�
вок, що ставлення до потреб пасажирів з боку персоналу
було дещо формальним.

Інтер'єр вагону здобув високі оцінки (3,1; ранг — 2), а
зручність сидінь розцінювалася як посередня (2,7; ранг —
10). Ймовірно, споживачів не задовольняє ергономіка
сидінь, відстані між ними або їхня форма і розміри не при�
стосовані для поїздок такої тривалості, вібрації, прискорен�
ня та гальмування.

У табл.4 наведені результати вимірювання показника
SCI.

У зоні ризику опинилися 42% пасажирів, хоча рівень
якості послуг, що надається у поїзді №162, можна вважати
найвищим на українських залізницях. Для порівняння по�
казники безпеки переходу пасажирів на залізницях Вели�
кої Британії сягають 70—80% [22].

Коефіцієнт кореляції між показником SCI та сумарни�
ми оцінками якості сервісу пасажирами склав 0,63, що
свідчить про помірний зв'язок між лояльністю пасажира та
якістю послуг.

Перевірка надійності анкети за показником альфа
Кронбаха показала, що спрямованість тесту на вивчення
одного об'єкта є сумнівною (0,61). Було виконано проце�
дуру підбору композиції критеріїв, що дає найвищі значен�
ня альфи Кронбаха. Серед отриманих кращим виявився
варіант із видаленням атрибуту "Легкість покупки квитка
у касі". В цьому випадку надійність тесту стала достатньою
(0,73).

ВИСНОВКИ
Пілотне випробовування показало, що методика задо�

вольняє встановлені вимоги. До її вад належать: тривалий
час анкетування одного пасажира; неможливість визначи�
ти зону толерантності споживачів.

Переваги методики: запропонований набор критеріїв
є надійним тестом; результати кореспондують з даними
інших наших досліджень [1]; її можна використовувати для
вимірювання як окремих критеріїв, так і загального рівня
задоволення у динаміці (шкала SERVQUAL не придатна
для цього); результати дослідження у термінах довірчих
інтервалів та ймовірності потрапляння у них вибіркових
оцінок дозволяють робити статистичні висновки; існує
можливість виявляти дисонанси у обслуговуванні. Введн�
ня у вимірювання показника SCI додаткового питання
щодо важливості послуги підвищує надійність оцінки
інтенцій пасажира.

Вперше для залізничного транспорту було проведено
вимірювання впливу ставлення пасажирів до обслуговуван�
ня на їхні споживчі інтенції: зв'язок виявився помірним.
Запропоновані відповідні показники та спосіб їх вимірюван�
ня.

Базою для оцінок пасажирів визначено вектор кри�
теріїв "ідеальної" послуги, що дає можливість застосува�
ти наступний прийом для прогнозування споживчих ре�
акцій на оновлення послуг. Створюється ілюстрований
опис "ідеальної" послуги або такої, що буде надаватися,
наприклад, у перспективних видах пасажирського рухо�
мого складу. Пасажиру пропонують оцінити різницю між
поточним рівнем обслуговування й тим, опис якого нада�
но.

Перспективним напрямом досліджень є створення ком�
плексного підходу до вимірювання споживчої цінності
транспортних послуг, частиною якого стане методика, що
пропонується.
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ВСТУП
Період становлення ринкових відносин на підпри�

ємствах залізничного транспорту України (далі — ПЗТ),
супроводжується поспішними, найчастіше економічно, юри�
дично та організаційно не підготовленими рішеннями, що
не дають результатів, які планували отримати. Тому для
реструктуризації доцільно визначити основні наукові та
практичні рекомендації та конкретні дії для виконання ком�
плексу робіт з цього приводу.

Автори робіт [1; 2; 3] відмічають стратегічний характер
реструктуризації, яка "направлена на підвищення ефектив�
ності функціонування і пов'язана з розвитком діючого
підприємства, включає зростання вартості власного капіта�
лу, підвищення конкурентоздатності, оптимізацію органі�
заційної структури і ін.".

Аналогічний підхід висвітлюється в роботі А.Г. Грязно�
вої [3], яка визначає процес реструктуризації як забезпе�
чення ефективного використання виробничих ресурсів, що
приводить до росту вартості бізнесуа. А.А. Алпатов у ро�
боті [2] також визначає аспект фінансового оздоровлення.

Проведений теоретичний аналіз складових процеса ре�
структуризації дозволив розробити складний комплекс пе�
ретворень у вигляді єдиної системи [4]. Але використання
механізму реструктуризації на практиці в умовах залізнич�
ного транспорту потребує вирішення ряду проблем управ�
ління і розробки єдиної концепції управління процесом ре�
структуризації з урахуванням специфіки галузі.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ ТА ЗАВДАНЬ
Метою даної статті є розробка ключових положень кон�

цепції управління процесами реструктуризації, розробка
основних складових методичного апарату, визначення ал�
горитму формування управлінських дій.

УДК 331.101:338.47

Г. Ю. Олійник,
к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту",
Державний економіко8технологічний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Розглянуто сутність та особливості запропонованої концепції управління процесами реструктури?

зації як основним елементом стратегії, що визначає стан і позиції підприємств залізничного транспорту в

перспективі, забезпечує системність, послідовність і прогнозованість.

The essence and features of the proposed concept of the restructuring process as a key element of strategy

that defines the status and position of rail transport in the future, providing systematic, consistency and

predictability.

Ключові слова: система, управління, реструктуризація, організаційно!економічний механізм.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток підприємств на основі процесів реструктури�

зації можливий за наявності методів, підходів і механізмів
управління самою реструктуризацією. Сукупність вказаних
елементів складає єдину концептуальну базу управління ре�
структуризацією, яка забезпечує достатній рівень управлі�
ння і контролю над процесом реструктуризації і призводить
до досягнення цільових результатів при заданому обсязі ре�
сурсного забезпечення.

Управління процесами реструктуризації як базисний
елемент стратегії визначає стан і позиції підприємства в
перспективі, забезпечує системність, послідовність і прогно�
зованість його розвитку. Власне, управління процесами ре�
структуризації — це здатність здійснювати зміни і регулю�
вати рівень динаміки, ефективності і стійкості прогресу
підприємства.

Специфіка управління процесами реструктуризації по�
лягає в такій організації процесів перетворень, яка забез�
печувала б оптимальну траєкторію розвитку в умовах висо�
кої мінливості зовнішнього середовища.

Для розробки Концепції управління реструктуризацією
приймаються наступні ключові положення:

1) основними складовими концепції є:
— формування початкових положень розробки механ�

ізму управління реструктуризацією, особливо дуже важли�
во, саме на даній стадії, визначитись з підготовкою
підприємств до цього процесу;

— методологія формування організаційно�еконо�
мічного механізму управління системними перетвореннями;

2) оптимальним співвідношенням базисних критеріїв
процесів реструктуризації приймається максимізація ди�
наміки розвитку за умови забезпечення запланованого
рівня ефективності і стійкості. По кожному критерію роз�
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витку потрібна розробка відповідного
механізму управління реструктуриза�
цією;

3) основним критерієм у концепції
управління реструктуризацією прий�
мається стійкість підприємства в процесі
радикальних перетворень. Вибір кри�
теріїв стійкості в якості базового зумов�
лений значним зниженням збалансова�
ності підприємства і високою вірогідні�
стю кризи в процесі реструктуризації,
що викликане наступними передумова�
ми:

— безповоротністю змін, що прово�
дяться які служать виявленням комплек�
сності і взаємопроникненні, зв'язків між
підсистемами ПЗТ, навіть часткове пере�
творення яких створює нову конфігура�
цію взаємодій і нездатність системи пе�
рейти до первинного вигляду навіть у разі
проведення обернено�симетричних пере�
творень. Реалізація необоротного проце�
су має на увазі категоричність кінцевого
результату: або кризовий стан, або
стійкий стан на якісно новому рівні роз�
витку. Саме неможливість проміжного
результату в умовах невизначеності є од�
ним із основних недоліків механізму рес�
труктуризації. Властивість безповорот�
ності проявляється тим виразніше, чим
більш фундаментальні та комплексні
зміни, які зумовлені залученням до про�
цесу реструктуризації значної кількості учасників зв'язків
і взаємодій;

— незбалансованістю перехідних станів ПЗТ, які є про�
відниками змін і являють собою незакінчений стан системи,
базисні елементи якої не досягли взаємної гармонії;

— підвищеними ризиками ПЗТ, пов'язаними з низьким
рівнем прогнозованості сценаріїв розвитку в процесі рест�
руктуризації;

— зміною пріоритетів від поточних напрямів розвитку
до нових стратегічних напрямів, що приводить до форму�
вання нової стратегічної інерції, що прагне подолати мину�
лу інерційність розвитку і тим самим забезпечує внутрішню
нестабільність системи;

— зростанням ймовірності втрати стійкості через не�
здатність ПЗТ залучити необхідне зовнішнє фінансування,
а також перевищення запланованого обсягу інвестиційних
витрат в умовах невизначеності зовнішнього середовища,
що призводить до припинення активного розвитку в незба�
лансованому стані.

Прийнятий критерій є базисним при розробці механіз�
му управління реструктуризацією, який спрямований на
зниження дестабілізуючих наслідків системних перетворень
і збережень стійкості на прийнятному рівні;

4) при розробці концепції встановлюються наступні
обмеження:

— досліджуються тільки показники фінансової
стійкості та збалансованості базисних підсистем;

— предметом аналізу виступають виключно технологі�
чна, процесна структурна підсистеми;

— в дослідженні не враховується
вплив людського фактора на процеси
реструктуризації, а розробка механіз�
му будується на раціональних принци�
пах;

— запропонований організаційно�
економічний механізм вимагає здійснен�
ня конкретних заходів і повинен мати
оптимальну послідовність елементарних
дій;

— управління стійкістю направлене
на зниження ризиків, пов'язаних з пла�
тоспроможністю підприємства та із
здібністю фінансувати програму розвит�
ку. Інші види ризиків у концепції деталь�
но не досліджуються;

— концепція зумовлює необхідність
розробки механізмів управління динамі�
кою і ефективністю, проте в даній роботі
вказані механізми детально не розробля�
ються;

— об'єктом використання положень дослідження вис�
тупають виключно підприємства залізничного транспорту;

— концепція може бути застосована виключно на фінан�
сово стійких підприємствах�залізницях;

— положення концепції можуть бути застосовані тільки
в рамках революційного шляху розвитку.

Сформульовані концептуальні положення дозволили
розробити комплекс управління розвитком ПЗТ як систе�
мою і визначити місце концепції в системі управління рест�
руктуризацією (рис. 1).

Методичним інструментарієм реалізації розробленої
концепції управління реструктуризацією є механізм управ�
ління за критерієм стійкості розвитку, що включає наступні
основні складові:

— організаційний механізм реструктуризації на основі
опціонного підходу;

— методику формування управлінських дій на процес
реструктуризації за критерієм стійкового розвитку;

— методику забезпечення запасу фінансової міцності в
процесі реструктуризації.

Вказані складові механізму мають внутрішній взаємоз�
в'язок і представляють собою закінчений методичний ком�
плекс управління стійкістю в процесі реструктуризації.

Розглянемо основні складові розробленого методично�
го апарату більш детально.

1. Організаційний механізм реструктуризації на основі
опціонного підходу. В концепції управління реструктури�
зацією передбачено опціонний підхід, при якому можливо
після закінчення одного або декількох етапів тимчасово чи

Рис. 1. Місце концепції в системі управління реструктуризацією
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Рис. 2. Умовний мережевий графік станів системи в процесі
реструктуризації на основі опціонного підходу

Умовні позначення:
- роботи щодо перетворення системи;
- перехідний тимчасовий стан; 
- перехідний збалансований час 
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остаточно припинити процес реструктуризації, забезпечу�
ючи дострокове досягнення стійкого стану підприємства і
скорочуючи час його перебування в нестабільному стані. Оп�
ціонний підхід дозволяє зберегти стійкість і цілісність сис�
теми при неефективному сценарії розвитку ситуації в пе�
рехідний період.

Можливість дострокового завершення реструктури�
зації у випадку її неефективності з мінімальними витрата�
ми має важливе значення, яке зумовлене стратегічним ха�
рактером і значною інвестиційною ємкістю процесу транс�
формації системи.

Принциповий підхід до органі�
зації опціонного механізму може
бути представлений у вигляді умов�
ного мережевого графіка станів у
процесі реструктуризації (рис. 2) як
сукупності робіт  і перехідних
станів. Перехідні стани виступають
провідниками змін від початкового
стану до кінцевого збалансованого
стану. Незбалансованість пере�
хідних станів є віддзеркаленням
суті дестабілізуючої функції будь�
якої зміни.

Концептуальним положенням
опціонного підходу є виділення двох
основних типів проміжних станів: пе�
рехідного збалансованого і пере�
хідного тимчасового.

Саме розроблена для кожного
типового стану система гарантує
успіх при реструктуризації.  Це
підтверджують проведені автором
дослідження та запропонований
комплекс робіт щодо формування
статутного капіталу компанії на
стадії підготовки до реструктури�
зації [4], а також система підготов�
ки, затвердження та проходження
документів по кожному ПЗТ, яке
входить в програму реструктури�
зації для створення компанії, тому
що саме ці блоки є основою подаль�
шого вирішення питання їх капіта�
лізації і програми підвищення вар�
тості компанії, направленої на

збільшення ефективності реструктуризаці, зображене на
рис. 3.

У кожному збалансованому стані процес реструктури�
зації може бути зупинений з можливістю поновлення про�
цесу перетворень в майбутньому. На етапі зупинки реструк�
туризації аналізуються сценарії подальшого розвитку з ура�
хуванням зовнішніх і внутрішніх чинників і обмежень, а
потім приймається рішення про продовження чи припинен�
ня процесу реструктуризації, у зв'язку з чим виникає ефект
управлінського опціону.

Відмінними характеристиками перехідних збалансова�
них станів є:

— можливість функціонування ПЗТ
без додаткових перетворень;

— розробка конкурентних дій при
підготовці ПЗТ до реструктуризації;

— відсутність паралельних робіт;
— гармонійність взаємодії базисних

підсистем підприємства;
— стійкість стану підприємства.
Рівень забезпечуваної стійкості при

реалізації запропонованої методики виз�
начається частотою і рівномірністю орган�
ізації перехідних збалансованих станів.

За підсумками моделювання на при�
кладі ПЗТ опціонний підхід до побудови
процесу реструктуризації безпосередньо
впливає на базисні показники розвитку
(рис. 4, 5).

За підсумками аналізу наступного ета�
пу розвитку перехідний часовий стан ха�
рактеризується наступною системою не�
рівності:
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де α  — показник рівня стійкості;
δ  — показник рівня ефективності роз�

витку;
β  — показник динаміки розвитку.
Таким чином, опціонних підхід дозво�

ляє так організувати систему перехідних

Рис. 3. Програма підвищення вартості компанії направлена на зростання
ефективності реструктуризації

Розробка концепції (ген. директор УЗ, заступник ген. директора – 
керівник проекту; керівники главків; науковий розробник) Впровадження та підтримка 

За
да
чі

 

1 Аналіз стану компанії 
 
• Вихідна ситуація: 
– ринок і конкуренція; 
– прибуток і витрати. 
• Бенчмаркетинг: 
– внутрішній; 
– зовнішній; 
– динаміка. 
• Первісне визначення 
потенціалу ефективності. 
• Визначення дій для 
реалізації потенціалу 
зниження витрат 

2 Визначення дій 
 
• Детальні цілі для кожного 
главку та ПЗТ щодо 
досягнення ефективності / 
економії: 
– тип витрат; 
– період реалізації. 
• Визначення плану дій 
щодо реалізації програми. 
• Розробка детального 
бізнес-плану. 
• Визначення відповідних 
заходів, наприклад види 
послуг / види витрат 

3 Впровадження 
 
• Контроль за 
впровадженням: 
• Підтримка при реалізації; 
• Організація програм 
навчання 

Ре
зу
ль
та
т 

• Цілі «зверху вниз» для 
вищого керівництва і ПЗТ в 
цілому 

• План впровадження • Затвердження програм і 
термінів реалізації 

У
ча
сн
ик

и • Невелика змішана 
команда, що працює в 
умовах суворої 
конфіденційності (макс. 6-8 
чол.) 

• Команда фахівців з різних 
ПЗТ та главків 

• Організація програми 
реструктуризації з 
персоналом з усіх главків та 
ПЗТ; 
• Навчання керівників 
главків, ПЗТ та виконавців з 
питань розробленої 
програми 

Рис. 4. Криві рівнів стійкості і ефективності розвитку при опціонній системі
побудови процесу реструктуризації
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Умовні позначення: 

α – показник рівня стійкості розвитку; 
δ – показник рівня ефективності розвитку; 

– крива рівня стійкості або ефективності при еволюційному шляху розвитку; 
– крива рівня стійкості або ефективності розвитку в процесі реструктуризації при

застосуванні опціонного підходу; 

– крива рівня стійкості або ефективності розвитку при позитивному сценарії
реструктуризації без застосування опціонного підходу; 

– крива рівня стійкості або ефективності розвитку при негативному сценарії
реструктуризації без застосування опціонного підходу; 

 – початковий або остаточний стан; 
  – перехідний збалансований стан. 
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станів, що в кожному з них показни�
ки стійкості й ефективності розвит�
ку перевищують мінімально допусти�
мий рівень, а рівень динаміки розвит�
ку перевищує аналогічний при ево�
люційному шляху розвитку. В ре�
зультаті умови збалансованості роз�
витку повністю дотримується.

За підсумками аналізу процесу
розвитку перехідний збалансований
стан характеризується наступною
системою нерівностей:

При опціонному підході згідно
системи нерівностей, рівні стій�
кості й ефективності розвитку пе�
ревищують нормальний рівень,
відповідний еволюційному шляху
розвитку, а рівень динаміки роз�
витку знижується до мінімально
допустимого, тобто підприємство
переходить на новий рівень еволю�
ційного розвитку.

Негативним наслідком опціонного методу реструктури�
зації є зниження швидкості й ефективності проведення пе�
ретворень, оскільки потрібні відмова від паралельних робіт
і додаткового часу на приведення структури, процесів і тех�
нологій до закінченого полягання в кожному перехідному
збалансованому стані.

Тому на стадії підготовки до реструктуризації пропо�
нується чітко визначити організаційно�економічний ме�
ханізм державного регулювання управління майном як ос�
нови формування статутного капіталу компанії.

2. Методика формування управлінський дій у процесі
реструктуризації за критерієм стійкості розвитку.

В умовах довгострокової і динамічної зміни внутрішнь�
ого середовища і високої невизначеності зовнішнього ото�
чення виникають ризики відхилення від запланованої трає�
кторії розвитку. У зв'язку з цим потрібно вводити корегу�
ючі дії, які дозволяють довести ПЗТ до запланованого трен�
да розвитку.

Специфіка управління корегуючими діями полягає в
правильній ідентифікації стану підприємства за критерієм
стійкості розвитку і порівнянні отриманих значень з плано�
вими параметрами. Оптимальна різниця значень зістав�
ляється з рівнем допустимого відхилення, який визначаєть�
ся початково, і у разі перевищення служить об'єктом уп�
равлінських дій. Чим більше показників, що аналізуються, і
частота аналізу, що проводиться, тим якісніші отримувані
результати і точніші подальші дії. Проте високі частоти і де�
талізація аналізу знижують динаміку основних перетворень
у рамках реструктуризації.

Алгоритм формування управлінських дій наведений на
рис. 6.

Розглянемо детально кожен етап управління в рамках
показаного алгоритму.

Етап визначення планового рівня за основними показ�
никам стійкості. На даному етапі визначаються базисні на�
прями і показники аналізу рівня стійкості в перехідних ста�
нах. У процесі аналізу задається граничний рівень відхилень,
перевищення якого вимагає управлінських дій. Встановле�
не значення планового рівня має бути узгоджене з плано�
вими показниками за критеріями динаміки і ефективності
розвитку.

З сукупності можливих показників стійкості системи
виділяються наступні групи показників, які необхідно дос�
ліджувати в перехідних станах:

— фінансової стійкості, яка характеризує поточний
фінансовий стан підприємства. Концентрація уваги на
аналізі даної групи показників зумовлена тим, що фінансо�
ва стійкість є інтегральним показником збалансованості
стану підприємства;

— запасу фінансової стабільності, що відображає
поточні і  перспективні можливості п ідприємства
здійснювати незаплановані витрати, зокрема викорис�
товуючи зовнішні джерела фінансування. На відміну від
показників фінансової стійкості, показники запасу
фінансової стабільності враховують елементи планова�
ного руху грошових коштів, такі як майбутнє залучення
зовнішнього фінансування, дострокове погашення зобо�
в'язань, коливання виручки в перспективі та ін. Розра�
хунок показників фінансової міцності не характерний
для сучасних наукових підходів до аналізу стійкості.
Проте використання даних показників обгрунтоване ви�
сокою невизначеністю зовнішнього і внутрішнього сере�
довища підприємства і стохастичним характером само�
го процесу реструктуризації, який потребує обліку май�
бутнього обліку грошових коштів і збереження необхі�
дного запасу фінансової стабільності на випадок непе�

Рис. 5. Крива рівня динаміки розвитку при опціонній системи побудови процесу
реструктуризації

Рис. 6. Алгоритм формування управлінських дій
за критерієм стійкості розвитку
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редбачених обставин або управ�
лінських помилок в процесі ра�
дикальних перетворень;

— збалансованого стану, які
дозволяють оцінити якість взає�
модії функціональних підсистем
підприємства відносно один одно�
го та із зовнішнім середовищем.
Дана група показників також не
розкрита в наукових джерелах, ос�
кільки обслуговує запропонова�
ний в даній роботі опціонних підхід
до процесу реструктуризації.
Аналіз вказаних показників по�
трібний для визначення рівня
стійкості системи в перехідних
тимчасовому і збалансованому
станах. Відсутність подібного ана�
лізу не дозволяє достовірно визна�
чити статус поточного стану
підприємства і ухвалити рішення
про продовження реструктури�
зації або переходу на еволюційний
шлях розвитку. Помилкове визна�
чення стану збалансованим приве�
де до повного завершення перетво�
рень в умовах відсутності гармон�
ійної взаємодії підсистем з зов�
нішнім середовищем, внаслідок
чого система може втратити стій�
кість.

Етап здійснення заходу в рам�
ках процесу реструктуризації. На
даному етапі проводиться процес
реструктуризації і змінюються не
тільки базисні підсистеми підпри�
ємства, але і співвідношення по�
казників за основними критерія�
ми розвитку. Під заходом у дано�
му випадку розуміється окрема
дія або комплекс дій, які приво�
дять до наступного перехідного
стану. Особлива увага конкрет�
ним заходам в рамках реструкту�
ризації не приділяється, оскільки
їх характер багато в чому зале�
жить від галузі застосування і
визначається, виходячи з поточ�
ної ситуації на підприємстві і в
зовнішньому середовищі.

Етап моніторингу фактичних
показників стійкості. На даному
етапі проводиться аналіз стійкості
і моніторинг відхилень від заплано�
ваних значень.

Специфіка опціонного підходу
до управління реструктуризацією
вимагає окремих методик аналізу
стійкості в перехідних станах —
тимчасовому і збалансованому.

1. Моніторинг стійкості в пере�
хідних тимчасових станах.

Оскільки кожен перехідний
тимчасовий стан характеризується
незначним періодом існування, по�
трібна система оперативного визна�
чення стійкості в розрізі кожного
тимчасового стану для проведення
термінових управлінських дій. При
цьому період короткострокового
аналізу дорівнює трьом місяцям.
Вибір саме цього періоду аналізу
обгрунтований високою динамікою
змін і відхилень від планових зна�
чень у процесі реструктуризації,
тому більш тривалий період не доз�
волить отримувати адекватні показ�
ники.

Перехідні тимчасові стани не є
збалансованими, у зв'язку з цим
рівень стійкості досліджується за
показниками фінансової стійкості і

Таблиця 1. Коефіцієнт стійкості в перехідному часовому стані

*Ф №1 — баланс; ? — різниця між рядками; р. — рядки балансу.

Показник Опис Алгоритм  
розрахунку * Формула для розрахунку 

Рекомендо-
ване 

значення, 
тенденції 
змін 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

Визначає рівень 
платоспромож-
ності 
підприємства у 
поточний 
момент 

620.
240220.?

1

*
1

рФ
рФ

№

№ −−  
Грошові кошти і їх 
еквіваленти 
Поточні зобов’язання 

0,2-0,35 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 

Визначає рівень 
платоспромож-
ності 
підприємства в 
короткостроков
ій перспективі 

620.
250150.?

1

*
1

рФ
рФ

№

№ −−
 

Грошові кошти,  
короткострокові фінансові 
вклади, дебіторська 
заборгованість 
Поточні зобов’язання 

0,7-2 

Коефіцієнт 
фінансової 
стабільності 

Визначає 
фінансові 
можливості 
підприємства 
продовжувати 
реструктуриза-
цію в коротко-
строковій 
перспективі 

620480.
380.?

1

*
1

+
−
рФ

рФ

№

№  Власний капітал 
Позиковий капітал >0,8 

Таблиця 2. Коефіцієнти рівня збалансованості підприємства

Коефіцієнт Опис Формула 
Збалансованості 
технологічних 
підсистем ( .збК ) 

Відображає рівень внутрішньої стійкості 
технологічної підсистеми 21. ТТзб ККК +=  

Оновлення основних 
засобів ( 1ТК ) 

Відображає кількість нових і 
модернізованих одиниць обладнання  
( ф

обК . ) по відношенню до планової 

кількості ( п
обК . ) і характеризує ступінь 

закінченості реструктуризації за даним 
критерієм. 

п
об

ф
обТ ККК ..1 /=  

Гармонічності 
основних засобів  
( 2ТК ) 

Відображає кількість помилок взаємодії 
обладнання старої і новоїформації ( ПК ) 
в єдиному технологічному ланцюжку 
відносно планового рівня ( ЛК ) 

ЛПТ ККК /2 =  

Збалансованості 
процесної 
підсистеми ( TЗК ) 

Відображає рівень внутрішньої стійкості 
процесної підсистеми 21 ЗЗTЗ ККК +=  

Оновлення процесів  
( прК ) 

Відображає кількість нових і 
модернізованих процесів ( фактпрК . ) 
по відношенню до планової кількості  
( планпрК . ) і характеризує ступінь 
закінченості реструктуризації за даним 
критерієм 

планпрфактпрпр ККК ..
1 /=  

Гармонічності 
процесів ( гК ) 

Відображає кількість внутрішніх 
затримок, збоїв, помилок в роботі 
процесної підсистеми ( ф

пК ) по 

відношенню до планового рівня ( п
пК ) 

п
п

ф
ппр ККК /2 =  

Збалансованості 
структурної 
підсистеми ( стК ) 

Відображає рівень внутрішньої стійкості 
структурної підсистеми ( стК ) 21 −− += стстст ККК  

Оновлення 
структури ( ..онстрК ) 

Відображає кількість нових і 
модернізованих структурних елементів 
 ( ..фстК ) по відношенню до планової 

кількості ( ..плстрК ) і характеризує 
ступінь закінченості реструктуризації за 
даним критерієм 

....1. / плстфстст ККК =  

Гармонічності 
структури ( 2стК ) 

Відображає кількість внутрішніх 
затримок, збоїв, помилок в роботі 
структурної підсистеми ( ... фстпомК ) по 
відношенню до планового рівня  
( ... плстпомК ) 

......2. / плстпомфстпомст ККК =  
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запасу фінансової стабільності, а
рівень збалансованості не аналі�
зується.

У табл. 1. визначені основні
коефіцієнти стійкості, які дозво�
ляють виявити грубі невідповід�
ності нормам допустимості із за�
даним рівнем точності в мінімальні
терміни [5].

Короткостроковість аналізу в
тимчасових станах компенсується
частотою досліджень, які прово�
дяться, і дозволяє в перехідний пе�
ріод ефективно управляти стійкіс�
тю.

2. Моніторинг стійкості в пере�
хідних збалансованих станах.

У перехідному збалансованому стані проводиться
глибокий аналіз стійкості системи з метою підвищення
точності визначення її рівня, прогнозу його зміни в дов�
гостроковому періоді і застосування необхідних управ�
лінських дій.

Аналізуються:
— фінансова стійкість у повному обсязі, включаючи

дослідження показників ліквідності, коефіцієнтів фінансо�
вої стійкості, оборотності;

— запас фінансової стабільності, виходячи з поточного
стану і можливостей залучення зовнішнього фінансування
в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій
перспективах;

— рівень збалансованості, при цьому визначаються:
рівень взаємної збалансованості технологічної, процесної і
структурної підсистем. Системи коефіцієнтів рівня збалан�
сованості підприємства представлена в табл. 2.

— рівень взаємної відповідності базисних підсистем
(табл. 3.);

— рівень адаптації базисних підсистем вимогам зовні�
шнього середовища.

Розрахунок вказаних коефіцієнтів дозволяє визначити
рівень стійкості підприємства в збалансованому перехідно�
му стані.

Етап формування матриці відхилень. Матриця відхилень
включає повний масив розбіжностей по всіх напрямах ана�
лізу в розрізі кожної функціональної підсистеми.

Етап розробки сукупності управлінських дій. За резуль�
татами контролінгу формуються управлінські дії по критич�
ним відхиленням.

Етап визначення послідовності управлінських дій. По�
слідовність управлінських дій в рамках кожної підсистеми
встановлюється за прийнятимих критеріями.

Етап реалізації управлінських дій.Найбільш ефективни�
ми діями, що управляють, виступають:

— залучення додаткового фінансування і реалізація до�
даткових перетворень;

— перерозподіл фінансування з метою збільшення ак�
тивності перетворень на окремих ділянках реструктури�
зації;

— зміна послідовності і напрямів перетворення;
— внесення коректив до змісту перетворень.
Реалізація коректуючих дій забезпечує повноту вико�

ристання системи управління процесом реструктуризації з
позиції пріоритету стійкості.

Методика забезпечення запасу фінансової міцності в
процесі реструктуризації.Взаємодія процесу перетворень
і процесу фінансування складає єдину систему управлін�
ня рівнем стійкості підприємства в умовах реструктури�
зації.

Зростання рівнів динаміки і ефективності розвитку
призводить до зниження рівня стійкості розвитку в
умовах обмеженості ресурсів. Залучення зовнішнього
фінансування дозволяє зберегти необхідний рівень
стійкості розвитку при запланованому зростанні рівнів
динаміки і ефективності розвитку в умовах великої
інвестиційної ємкості і довгострокового процесу рест�
руктуризації.

У дослідженні [4] показано, що розвиток кожної базо�
вої технології характеризується S�подібною логістичною
кривою (рис. 7). Нахил кривої і переломної точки розвитку
в кожний період відображують ефективність технології і
ступінь використання технологічного потенціалу. У міру на�
ближення до їх межі подальше вдосконалення даної техно�
логії економічно недоцільне. Знання меж використовуваної

технології дозволяє уникнути зайвих витрат і своєчасно
підготуватися до нового технологічного рішення. При пе�
реході від базової технології до нової відбувається техно�
логічний розрив, або зрушення. Це критичний період для
підприємства, який тягне за собою реструктуризацію внут�
рішнього середовища і системи взаємодії із зовнішнім ото�
ченням.

Динаміка розвитку технології по S�подібній кривій
залежить від накопиченого з часом досвіду, тобто тех�
нологічне зрушення відбувається кумулятивно, хоча і
номає імовірнісний характер, оскільки кожна технолог�
ічна новаціє характеризується достатнім ступенем не�
визначеності, зменшуваної у міру освоєння виробничих
процесів.

Проведення реструктуризації привносить додатко�
ве внутрішнє джерело нестабільності за рахунок зрос�
тання динаміки змін внутрішнього середовища і перетво�
рень процесів взаємодій із зовнішнім середовищем.

    К 

 

 

 
                                             T1          T2           T3                            T 
Умовні позначення: 
К – рівень технологічного розвитку; 
T1 – початок підготовки до реструктуризації; 
Т2– початок реструктуризації; 
Т3 – закінчення реструктуризації; 
- – технологічний розрив. 

Рис. 7. Крива технологічного розриву підприємства

Таблиця 3. Коефіцієнт рівня взаємної відповідності базисних підсистем

Коефіцієнт Опис Формула 
Взаємної відповідності підсистем 
 ( ..псК ) 

Визначається методом попарного 
порівняння підсистем  21.. ККК пс +=  

Обсягу взаємодій підсистем ( 1К ) Представляє співвідношення 
фактичної ( ..фвК ) і планової  
( ..пвК ) кількості взаємодій 
елементів підсистем 

....1 / пвфв ККК =  

Якості взаємодій підсистем  
( 2К ) 

Відображає кількість фактичних 
помилок ( ... фвпК ) взаємодій в 
загальній кількості запланованих  
( ... пвпК ) 

......2 / пвпфвп ККК =  

Рис. 8. Фінансові потоки при переході на нові технології
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Умовні позначення: 
CF1 – кумулятивний грошовий потік  від поточних технологій;
CF2  – кумулятивний грошовий потік від нових технологій ; 
T1 – початок підготовки до реструктуризації; 
Т2 – початок реструктуризації; 
Т3 – закінчення реструктуризації. 
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Умовні позначення: 
T1 – початок підготовки до реструктуризації; 
T2 – початок реструктуризації;     
T3 – закінчення реструктуризації; 
Fmin– мінімально допустимий рівень фінансової стійкості; 
Fnorm– рівень фінансової стійкості з запасом міцності; 
        – крива фінансової стійкості підприємства при еволюційному шляху розвитку;
        – крива фінансової стійкості підприємства при реструктуризації. 

Рис. 9. Криві рівня стійкості підприємства в період розвитку

Особливість підготовки і проведення реструктуризації
полягає в перерозподілі ресурсів від поточних техно�
логій до нових напрямів розвитку. При цьому грошовий
потік від налагоджених технологій знижується, а вируч�
ка від нових технологій ще не вийшла на запланований
рівень (рис. 8).

Таким чином, стійкість підприємства (рис. 9) безпосе�
редньо в процесі реструктуризації знижується в порівнянні
зі стійкістю при еволюційному шляху розвитку. Проте ре�
зультатом ефективної реструктуризації є зростання
стійкості в довгостроковій перспективі у зв'язку з перехо�
дом на новий рівень розвитку.

Базисним елементом ресурсного забезпечення як осно�
ви системи стійкості підприємства традиційно є фінансові
ресурси, які характеризуються здатністю оперативно пере�
творюватися в інший вид ресурсу. В даних умовах особли�
вого значення набувають управління запасом фінансової
міцності підприємства, основою якого служить організація
залучення зовнішнього фінансування.

Основні принципи формування інвестиційного фінан�
сування процесів реструктуризації включають:

— запобіжний характер формування фінансового по�
тенціалу з метою забезпечення запасу часу для формуван�
ня і реалізації всієї послідовності функціональних складо�
вих потенціалу;

— забезпечення відповідності обсягу залучаємих інве�
стиційних ресурсів обсягу фінансових потреб реструктури�
зації та їх синхронізацію за часом;

— забезпечення оптимальної структури інвестиційних
ресурсів з позицій потреб процесу реструктуризації;

— мінімізацію вартості ресурсів трансакційних витрат
при формуванні інвестиційних коштів;

Реалізація зазначених принципів дозволяє збалансова�
но керувати формуванням інвестиційних ресурсів підприє�
мства і відповідно забезпечувати запас фінансової міцності.

Для цілей формування запасу фінансової міцності,
підприємству необхідно визначити відомий потенційний
обсяг фінансування, який може бути залучений із зов�
нішнього середовища. Дослідження є основою економіко�
математичного моделювання.

Можливий обсяг фінансування, який може залучити
підприємство, може бути розрахований на основі по�
рівняння з результатами залучення фінансування анало�
гічними підприємствами в минулому. Але підприємства за�
лізничного транспорту мають свою специфіку і по таким
підприємствам неможливо провести пряме порівняння,
тому що фінансові показники підприємств значно різнять�
ся.

Для вирішення зазначеної проблеми розроблена спе�
ціальна модель, в якій розрахунок параметра "обсяг
фінансування" здійснюється з використанням методів
лінійної алгебри.

Інформаційною базою для моделювання служить бух�

галтерська звітність підприємств, які в ми�
нулому залучали зовнішнє фінансування.
Включення окремих підприємств у загаль�
ну систему обгрунтоване однорідністю їх
виду діяльності і галузі. Достатність кіль�
кості використовуваних для розрахунків
коефіцієнтів визначається необхідним
ступенем точності результатів розра�
хунків.

Параметр"обсяг фінансування"за ок�
ремим видом фінансування розраховуєть�
ся виходячи з наступної математичної мо�
делі.

Крок 1. Формування переліку заліз�
ниць, які залучали фінансування із обрано�
го джерела в минулому.

Крок 2. Ідентифікація кожного фінан�
сового параметра .

Крок 3. Формування системи рівнянь.
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де S
i
 — обсяг фінансування, залучено�

го конкретним підприємством, i=1…n;
a

i
 — вага окремого фінансового параметра, i=1…n;

b
ij
 — значення фінансового параметра, i=1…n, j=1…n;

 — середнєзначення залучених інвестицій.

Крок 4. Підстановка в систему рівнянь фінансових па�
раметрів залізниць, що здійснили залучення інвестицій по
даному джерелу фінансування і відповідних сум залучення
грошових коштів.

Крок 5. Вирішення системи рівнянь відносно невизна�
ченого параметра a

1
.

Крок 6. Виведення рівняння, що описує відповідний вид
фінансування по параметру "обсяг фінансування".

де S — потенційний обсяг фінансування по даному дже�
релу (невідома величина, що розраховується на основі
підставки параметрів  , по конкретній залізниці);

b — фінансовий параметр конкретної залізниці, i=1…n;
a — вага фінансового параметра конкретної залізниці,

i=1…n.
Крок 7. Розрахунок потенційного обсягу фінансування

шляхом підстановки і рівняння показників досліджуваного
ПЗТ.
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Визначення потенційного обсягу фінансування програ�

ми розвитку дозволить скорегувати інвестиційні витрат так,
щоб сформувати мінімально необхідний запас фінансової
міцності.

Реалізація розробленого організаційно�економічно�
го механізму управління реструктуризацією дозволить
забезпечити стійкість ПЗТ в процесі перетворень, мак�
симально понизивши вірогідність настання кризової си�
туації.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання забезпечити

конкурентоспроможність економіки можливо лише за
рахунок інноваційного розвитку вітчизняного вироб�
ництва. Об'єктивна необхідність посилення інновацій�
ного характеру виробничої діяльності в нових умовах
господарювання зумовлює осбливу знучущість пробле�
ми активізації творчої праці робітників у розв'язанні
питань інноваційного розвитку промислових підпри�
ємств. Таким чином, важливим для активізації іннова�
ційної діяльності підприємств є формування і запровад�
ження дієвої системи стимулювання праці суб'єктів
інноваційного процесу, яка повинна відповідати цілям
роботодавців та сприяти вирішенню основних його зав�
дань. Отже, в сучасних умовах особливої уваги набува�
ють проблеми відновлення винахідницької та раціонал�
ізаторської діяльності на промислових підприємствах,
створення відповідних стимулів для розвитку іннова�
ційної праці.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ І ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ДОСІ ПРОБЛЕМ

Проблема стимулювання інноваційної діяльності
підприємств доволі широко розглядається в роботах
О.І. Амоші, В.П. Антонюка, В.М. Геєця, В.П. Семино�
женка та інших [1—2; 5]. Також значний внесок у вив�
чення питань розвитку інноваційної праці в системі еко�
номіки знань здійснили: Д.П. Богиня, А. М. Колот, П. Са�
муельсон, М.В. Семикіна, І. Шумпетер [3—4; 12—14;
18—19; 26].

Незважаючи на значну кількість робіт з проблем
інноваційної діяльності підприємств, мотивації та сти�
мулювання інноваційної праці, існуюча складна ситуа�
ція в інноваційній діяльності потребує подальшого роз�
витку та поглиблення досліджень в цьому напрямі.
Здійснення інноваційних перетворень на підприємствах
вимагає від персоналу активного включення до цього
процесу, що потребує розробки відповідних заходів з
забезпечення у трудових колективах підвищення пре�
стижу працівників�інноваторів. У свою чергу, це й зу�
мовило мету роботи — визначення концептуальних
підходів до сутності стимулювання інноваційної актив�
ності працівників.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Сучасний економічний стан промислових підпри�

ємств України не відповідає необхідності створення кон�

УДК 331:1

І. А. Попова,
к. е. н., вчений секретар,
Луганська філія Інституту економіко8правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

ПРАЦІВНИКІВ

Розглянуто підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників. Визначено

сутність понять "інновація", "інноваційна праця", "інноваційна активність працівників" та "стимулюван?

ня інноваційної активності робітників". Наведено чинники впливу на інноваційну активність працівників.

The approaches to the essence of stimulating innovative activity of employees. The essence of concepts

innovation, innovative work, the innovation activity of employees, promotion of innovative activity of employees.

Shows the factors that influence the innovation activity of employees.

Ключові слова: інновація, інноваційна праця, інноваційна активність, стимулювання, чинники.
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курентної економіки та підвищення рейтингу конкурен�
тоспроможності. Натомість, ефективна сучасна бізне�
сова діяльність все більше пов'язана з розробкою, впро�
вадженням та використанням інновацій.

Розглядаючи сутність інновацій, слід зазначити, що
існує декілька підходів до їх визначення. Вперше термін
"інновація" з'явився в працях Й. Шумпетера у першому
десятилітті ХХ ст., автор дав повний опис інноваційно�
му процесу [26]. Згідно зі стандартами звітності з нау�
кових досліджень та розробок, під інновацією розумі�
ють кінцевий результат інноваційної діяльності, що от�
римав втілення у вигляді нового вдосконаленого про�
дукту, впровадженого на ринку, нового вдосконалено�
го технологічного процесу, використовуваного в прак�
тичній діяльності [21].

Згідно з Законом України "Про інноваційну діяль�
ність" під інновацією розуміються новостворені (засто�
совані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техно�
логії, продукція або послуги, а також організаційно�
технічні рішення виробничого, адміністративного, ко�
мерційного або іншого характеру, що істотно поліпшу�
ють структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери [10].

Під інновацією, А.М. Колот розуміє " ... нові знання
у вигляді досконаліших чи принципово нових ідей, про�
ектів, результатів наукових досліджень тощо; це зміни
творчого характеру, дещо нове у сфері діяльності лю�
дини; це новизна певних властивостей того, що вироб�
ляється чи продукується; це результат творчого проце�
су у вигляді нових споживчих властивостей; це різно�
манітні вдосконалення, які забезпечують економію вит�
рат, створюють умови для такої економії або задово�
лення нових потреб споживачів; це процес реалізації
нових ідей у діяльності людини, який сприяє задоволен�
ню потреб і приносить економічну вигоду тим, хто ці ідеї
продукує, поширює та запроваджує" [12, с. 6]. Ряд ав�
торів, визначають інновацію як нововведення в техніці,
які мають новизну технологічних ідей, винахідів та
відповідають потребам ринку [6].

Узагальнюючи вищенаведене, слід зазначити, що
існує два підходи до розуміння інновації. Перший підхід
полягає у тому, що під інновацією розуміються бідь�які
зміни, упровадження нових, або вдосконалених рішень
у техніку, організацію, процес постачання та збуту про�
дукції [10; 12; 6]. Другий полягає у процессі впрова�
дження суттєво нових виробів та технологій, підходів,
елементів, принципів замість існуючих [15;21].
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Виходячи з сутності інновації, необхідно визначи�
тися з їх видами. Так, Й. Шумпетер запропонував п'ять
типів інновацій: впровадження в обіг нових продуктів;
нових методів виробництва; відкриття нових ринків; ос�
воєння нових джерел постачання матеріалами; створен�
ня нових ринкових структур для тієї чи іншої галузі ви�
робництва [26].

Згідно з Законом України "Про інноваційну діяль�
ність" виділяють наступні: виробничі, організаційні, уп�
равлінські, маркетингові, інформаційні інновації.
Сутність виробничої інновації полягає у безпосередній
генерації нових ідей, знань, заходів; розробці нових тех�
нологічних процесів, продукції та послуг; удосконаленні
існуючих технологічних процесів з виробництва про�
дукції; удосконаленні якісних характеристик виробленої
продукції та послуг. Під організаційними інноваціями
слід розуміти забезпечення розробки та впровадження
організаційних заходів, спрямованих на удосконалення
функціональної, організаційної, адміністративної струк�
тури з метою підвищення ефективності виробничо�гос�
подарської діяльності підприємства. Інформаційні інно�
вації пов'язані з використанням сучасних інформаційних
технологій забезпечення господарчої діяльності з метою
економії часу на отримання необхідної інформації, зде�
шевлення інформаційних ресурсів та розробки власної
інформаційної бази підприємства. Управлінські інновації
спрямовані на створення та використання прогресивних
сучасних форм організації та управління персоналом на
підприємстві з метою підвищення продуктивності праці.
Маркетингові інновації зумовлені необхідністю створен�
ня та підтримки активної збутової політики підприємства,
яка забезпечувала б терміновий збут виробленої про�
дукції або послуг за необхідними обсягами з метою от�
римання прибутку [10]. Проаналізувавши види інновацій,
можна стверджувати, що організаційні та управлінські
інновації дублюють одна одну, тому, на нашу думку, їх
необхідно об'єднати.

Згідно з рекомендаціями Осло виділяють продук�
тові, процесні (технологічні), організаційні, маркетин�
гові інновації [17]. На наш погляд, саме це групування
інновацій є найбільш сприйнятливим для подальшого
дослідження.

Визначившись з сутністю та видами інновацій, слід
зазначити, що рівень впровадження інновацій в Україні
надзвичайно низький, наслідком чого є:

— нестача коштів для розвитку інноваційної діяль�
ності;

— недостатня фінансова підтримка з боку держави;
— значний обсяг витрат на нововведення;
— недосконалість законодавчої бази інноваційного

розвитку;
— високий економічний ризик впровадження інно�

вацій;
— тривалий термін окупності інновацій;
— нестача кваліфікованих кадрів, здатних сприйма�

ти інновації;

— низький платоспроможний
попит на нову продукцію;

— гальмування розвитку висо�
котехнологічних галузей промис�
ловості;

— зниження рівня конкурен�
тоспроможності економіки Украї�
ни.

З метою уникнення цих
наслідків необхідно запровадити
комплексну систему заходів, спря�
мованих на стимулювання до підви�
щення інноваційної активності як
підприємств, так і робітників. Що
стосується працівників, то необхі�
дно основну увагу приділити їх
творчій участі у реалізації стратег�
ічних задач інноваційного розвитку

виробництва, спонукання до інноваційної праці та інно�
ваційної активності працюючих.

Сутність поняття "інноваійна праця" у терії та прак�
тиці поки що є неоднозначним (табл. 1).

Розглянувши точки зору щодо поняття "інноваційна
праця", слід зазначити, що з визначенням, яке запропо�
новане В. Черненко, не можна погоджуватися, оскіль�
ки сферою прикладання інноваційної праці є процес не
тільки створення новинок, а й їх упровадження та ви�
користання, який має специфіку в порівнянні з іншими
сферами прикладання праці. Найбільш обгрунтовани�
ми з теретитчних позицій є поняття запропоноване
А.Колотом, під яким він розуміє трудову діяльність, для
якої характерною є висока частка знанєвої, інтелекту�
альної, творчої компоненти і яка здатна задовольнити
суспільні потреби з найбільшим корисним ефектом.

При характеристиці інноваційної діяльності на рівні
підприємств використовується поняття "інноваційна
активність підприємств" [20].

Щодо категорії "інноваційна активність праців�
ників", то серед фахівців нема єдиної точки зору. Мож�
на виділити декілька підходів, а саме:

— розуміння інноваційної активності як прояву
творчості у трудовому процесі (Друкер П., Слезингер
Г., Твисс Б., Самуельсон П., Хекхаузен Х.);

— сприйняття інноваційної активності як діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності щодо створення
нововведень у будь�якій сфері (Мочерний С.В.);

— визначення інноваційної активності як однієї з
важливих складових характеристик трудового потен�
ціалу або людського потенціалу загалом, реалізація
яких дає змогу створювати різноманітні нововведення
в процесі трудової діяльності, здійснювати інноваційну
працю (Грішнова О.А., Лісогор Л.С., Семикіна М.В., Ша�
ульська Л.В.).

Серед недоліків першого підходу є, треба зазначити,
те, що він обмежується мікроекономічним рівнем та не
враховує вплив зовнішньоекономічного середовища, ко�
ливань ринкового попиту, необхідність державного ре�
гулювання інноваційної активності найманих працівників.

Представники другого підходу під інноваційною
активністю розуміють цілеспрямовану діяльність
суб'єктів підприємницької діяльності щодо конструю�
вання, створення, освоєння та виробництва якісно но�
вих видів техніки, предметів праці, об'єктів інтелекту�
альної власності, технологій, а також впровадження
досконаліших форм організації праці й управління ви�
робництвом [8, с. 655]. Запропонований підхід не акцен�
тує уваги на трудовій діяльності розробників інновацій.

Третій підхід розглядає трудову діяльності найманих
працівників. Загальна позиція їх ідей полягає в уявленні
якісної та кількісної структури трудового потенціалу,
умов їх реалізації на всіх економічних рівнях у ринково�
му середовищі. Здатність найманих працівників до гене�
рації нових ідей, розробки нововведень у будь�якій сфері
людської діяльності, прояву творчості, розглядається як

Визначення Автор 
Трудова діяльність творчого змісту, яка спрямовується на використання результатів 
наукових досліджень і проведення розробок нових ідей для поширення та оновлення 
номенклатури, поліпшення якості продукції (товарів, послуг), удосконалення технології 
їх виготовлення з наступним запровадженням у виробництво та ефективною реалізацією 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

[11] 

Це трудова діяльність, для якої характерною є висока частка знанєвої, інтелектуальної, 
творчої компоненти і яка здатна задовольнити суспільні потреби з найбільшим корисним 
ефектом. 

[13] 

Сукупність інтелектуальних та професійних властивостей специфічного товару робочої 
сили, які характеризують відмінності від інших якісних характеристик робочої сили 
залежно від певної сфери знань і трудової діяльності, кінцевим результатом якої є новий 
продукт, який матеріалізує ідеї інноваторів 

[4] 

Діяльність, за якої працівник зайнятий лише створенням нового в науці, техніці, 
мистецтві, економіці та інших сферах, яка передбачає постійний невовторний пошук 
нових рішень, підходів, нового ставлення до наявних проблем, активного розвитку 
самостійності й ініціативности 

[24] 

Таблиця 1. Сутність поняття "інноваційна праця"
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важливий компонент трудового потенціалу сус�
пільства, що створює умови для ефективної праці.
При цьому інноваційна активність розглядаєть�
ся як одним із проявів трудової активності, по�
в'язаної з реалізацією набутих знань, творчих
здібностей, професіоналізму. Лісогор Л.С.
підкреслює, що за умов формування конкурент�
ного середовища саме знання, творчі здібності,
розвинуті інформаційні потреби, здатність до
навчання та перенавчання, мотивація саморозвит�
ку визначають можливість інноваційної актив�
ності працівників, врешті�решт — їх конкурентні
переваги на ринку праці [16,  с. 74—78]. Семикіна
М.В. виокремлює інноваційну складову у струк�
турі трудового потенціалу окремого працівника,
колективу працівників, розуміючи під нею
"здатність до розробки і впровадження інновацій,
прояву творчості у праці незалежно від сфери
трудової діяльності" [18, с. 20].

Третій підхід слід вважати більш доцільним і обгрун�
тованим, але детальної уваги потребують визначеність
сфери інноваційної діяльності та наявність її цілеспря�
мованості.

Сучасна наукова думка відображає інноваційну ак�
тивність як здатність та активне прагнення найманих пра�
цівників до розробки і впровадження інновацій у відпов�
ідності з ринковим попитом на основі набуття новітніх
знань, професійного вдосконалення та саморозвитку.

Інноваційна активність працівника залежить від на�
ступних складових його трудового потенціалу (рис. 1)

Інноваційна активність працівника виступає внут�
рішнім чинником, але її формування та прояв значною
мірою знаходиться під впливом зовнішнього середови�
ща. Тому завжди існує ймовірність, що ці обидва чин�
ники діють незалежно один від одного або всупереч
один одному. Специфіка інноваційної активності поля�
гає в тому, що вона не може бути однаковою у різних
людей, оскільки різним людям притаманні різні рівні мо�
тивації, різні відмінності творчих та інтелектуальних
здібностей, різна швидкість розумових процесів. Тому
інноваційна активність важко піддається регламентації.

Специфічні особливості інноваційної активності
працівників полягають у наступному:

— інноваційна активність вимагає творчих та інте�
лектуальних здібностей і не може бути притаманна усім
працівникам однаковою мірою;

— час на розробку інновацій не піддається регла�
ментації, тому не може мати чітко визначених меж
інтенсивності праці;

— суб'єкт інноваційної активності сам визначає
складність завдань;

— кінцевий результат та ефект інноваційної актив�
ності слабо прогнозуються;

— вдосконалення якості результату інноваційної ак�
тивності не має меж.

При цьому ризиковий характер, непередбачуваність
побічних ефектів та кінцевих результатів інноваційної
діяльності вносить психологічну напругу в діяльність
інноваторів, що відображає тенденцію до спаду іннова�
ційної активності.

Необхідною умовою розвитку інноваційної діяль�
ності є розвиток людських ресурсів, формування ново�
го трудового менталітету в умовах розробки і впрова�
дження інновацій, освоєння професійних знань, нового
відношення до економічної діяльності. Сучасні тенденції
у виробництві, пов'язані з науково�технічним прогре�
сом і посиленням конкуренції, призводять до підвищен�
ня вимог до професіоналізму працівників, їх інтелекту�
ального рівня, якості їх праці.

Для активізації інноваційної активності велике зна�
чення має інвестування в персонал, його навчання, ма�
теріальне стимулювання за якісні показники праці, а
також створення сприятливих умов праці. Навчання і
мотивація працівників спрямовані на формування актив�

ного і кваліфікованого персоналу, який поряд з мате�
ріальною базою і організацією робіт є одним з основних
чинників якості праці. Тому для досягнення ефектив�
ної діяльності підприємства необхідно запровадити про�
цес постійного підвищення кваліфікації і перепідготов�
ки працівників за всіма необхідними напрямами, у тому
числі з управління якістю продукції, вивчення нових
властивостей інноваційної продукції, методів забезпе�
чення її використання та надійності.

Як було з'ясовано раніше, для активізації інновац�
ійної діяльності робітників необхідна розродка діючої
системи стимулювання. Під стимулювання слід розумі�
ти процес формування та використання конкретних сти�
мулів. Так, Швець І.Б. та Чумаченко Є.В. під стимулю�
ванням розуміють "тип опосередкованого управлінсь�
кого впливу на поведінку суб'єкта через вплив на умови
його життєдіяльності та зовнішні по відношенню до ньо�
го обставини, що породжують визначені інтереси
та потреби" [25, с. 32] Дороніна М.С., Є.Г. Наумик,
О.В. Соловйов вважають, що стимули діють на зовнішні
обставини, а не на особистість, тим самим спонукаючи
працівників до певних результатів [7, с. 17]. А.М. Колот
визначає, що стимулювання — це процес зовнішнього
впливу на людину для спонукання її до конкретних дій
або процес, який спрямовано на усвідомлене пробуд�
ження в неї певних мотивів та цілеспрямованих дій [14,
с. 14]. Таким чином, стимулювання є одним із заходів,
за допомогою якого може здійснюватися мотивування
діяльноті, у тому числі й інноваційної.

Під стимулюванням інноваційної діяльності підпри�
ємств розуміється процес зовнішнього впливу на інтереси
суб'єктів господарювання та їхніх працівників, інших учас�
ників інноваційного процесу, передусім суб'єктів фінансу�
вання інновацій, для прояви у них спонукального мотиву у
здійсненні інноваційної діяльності [9, с. 364].

Стимулювання до інноваційної активності є дуже
складним процесом через специфіку цього виду діяльності.
Специфіка полягає в тому, що, по�перше, необхідно до�
могтися підвищення розумової активності, стимулювати
пошук нестандартних рішень, створити і підтримувати ат�
мосферу творчості. По�друге, сама по собі інноваційна
діяльність у ринкових умовах не виступає кінцевим резуль�
татом, а тільки її комерційний результат, якого взагалі
може не бути. В той же час головною передумовою впро�
вадження результатів наукових досліджень та їх комерц�
іалізації є сприятливе інноваційне середовище та розви�
неність реального сектора економіки.

Таким чином, під стимулюванням інноваційної
діяльності підприємств слід розуміти процес зовнішнь�
ого впливу на інтереси роботодавців, робітників, суб'єк�
тів фінансування інновацій для появи в них спонукаль�
ного мотиву у здійсненні інноваційної діяльності та
підвищенні її ефективності.

Основними напрямами стимулювання інноваційної
активності вважаються наступні: пошук, відбір та підго�
товка висококваліфікованих фахівців; формування по�

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ 
ПРАЦІВНИКІВ 

Творчий 
потенціал 

Освіта, 
професіоналізм 

Здоров'я 

Мотивація трудових 
досягнень 

Здатність до 
навчання та 
перенавчання 

Розвинуті 
інформаційні потреби

Моральність 

Рис. 1. Чинники вплину на інноваційну активність працівників
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зитивного сприйняття інновацій; привабливість ново�
введень для творчих людей; активна участь у розробці і
впровадженні інновацій; формування іміджу органі�
зації, яка активно підтримує інновації, цінує творчих
людей; формування колективу творчих працівників; на�
копичення і розвиток інноваційного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Розглянувши концептуальні підходи до визначення

сутності системи стимулювання інноваційної активності
працівників, було визначено:

— підходи щодо визначення сутності інновацій.
Сутність першого підгоду полягає у зміні, упровадженні
нових або вдосконалених рішень у техніку, організацію,
процес постачання та збуту продукції. Другий — у про�
цессі впровадження суттєво нових виробів та техно�
логій, підходів, елементів, принципів замість існуючих;

— види інновацій: продуктові, процесні (техно�
логічні), організаційні, маркетингові інновації;

— сутність поняття "інноваційнва праця", під якою
розуміється трудова діяльність, для якої характерна ви�
сока частка знанєвої, інтелектуальної, творчої компо�
ненти і яка здатна задовольнити суспільні потреби з
найбільшим корисним ефектом;

— три підходи до визначення інноваційної актив�
ності працівників, а саме: розуміння інноваційної актив�
ності як прояву творчості у трудовому процесі; сприй�
няття інноваційної активності як діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності щодо створення нововве�
день у будь�якій сфері; визначення інноваційної актив�
ності як однієї з важливих складових характеристик
трудового потенціалу або людського потенціалу зага�
лом, реалізація яких дає змогу створювати різноманітні
нововведення в процесі трудової діяльності, здійсню�
вати інноваційну працю;

— чинники впливу на інноваційну активність: твор�
чий потенціал, освіта, професіоналізм, здоровя, моти�
вація трудових досягнень тощо;

— сутність стимулювання інноваційної діяльності
підприємств, під яким розуміється процес зовнішнього
впливу на інтереси роботодавців, робітників, суб'єктів
фінансування інновацій для поряви в них спонукально�
го мотиву у здійсненні інноваційної діяльності та підви�
щенні її ефективності. Стимулювання інноваційної ак�
тивності на підприємстві суттєво вимагає охоплення
двох основних напрямів: підвищення економічної віддачі
інновацій: зростанні прибутку, зниження витрат, підви�
щення якості продукції та ін.; стимулювання творчої
активності працівників, створення умов для її розвит�
ку.
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ВСТУП
Упродовж останніх років соціально�культурне середо�

вище набуває все більшого значення для економічно розви�
нутих країн світу. Розвиток соціально�культурної сфери є
життєво необхідною умовою задоволення потреб людини.
Соціально�культурна сфера є одним з найважливіших дже�
рел утворення робочих місць. Це одна з небагатьох галузей
економіки, де залучення нових технологій не призводить до
стрімкого скорочення персоналу. В Україні активний роз�
виток соціально�культурної сфери повинен стати джерелом
досягнення високого рівня зайнятості населення, що, в свою
чергу, сприятиме підвищенню рівня життя всіх громадян Ук�
раїни.

Кінцевою метою розвитку будь�якого суспільства є
створення сприятливих умов для життя людей. Економіко�
статистичний огляд економічної активності та зайнятості
населення в соціально�культурному середовищі дозволить
створити належну інформаційну базу при впровадженні
відповідної державної політики для досягнення цієї мети.
Тому проведення економіко�статистичних досліджень еко�
номічної активності та зайнятості населення соціально�
культурного середовища є надзвичайно актуальним питан�
ням.

Питання розвитку соціально�культурної сфери знахо�
дять відображення в роботах спеціалістів різних галузей
знань — філософії, культурології, педагогіки, медицини,
економіки. Вагомий внесок у розробку окремих аспектів
даної проблеми зробили такі вчені: В. Базилевич, В. Бу�
гас, О. Гальчинський, О. Грішнова, С. Дзюбик, Б. Дікон,
С. Дорогунцов, Г. Задорожний, Д. Коваленко, В. Куценко,
Н. Недашківська, П. Пуцентейло, О. Ривак, Є. Сахно, В. Се�
мененко, П. Станс, М. Халс та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає у дослідженні стану економічної

активності та зайнятості населення у соціально�культурно�
му середовищі в Україні. Для досягнення мети поставлені
наступні завдання: провести економіко�статистичний огляд
рівня зайнятості у соціально�культурній сфері, виявити про�
блеми та визначити напрями вирішення проблем зайнятості
у соціально�культурній сфері. В роботі здебільшого аналі�
зуються офіційні показники за 2011 р. На наш погляд, заз�
начені питання є лише невеликою частиною тих нагальних
проблем сучасного розвитку соціально�культурного сере�
довища, які потребують детального аналізу та дослідження
у спеціальних роботах науковців.
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ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У

СОЦІАЛЬНО?КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання економічної активності та зайнятості населення у соціально?культурно?

му середовищі в Україні. Досліджено статистичні показники зайнятості працівників соціально?культур?

ного середовища в Україні. Проаналізовані головні проблеми зайнятості населення у зазначеній сфері.

In article the questions of economic activity and population employment in the social and cultural environment

in Ukraine are considered. Statistics of employment of workers of the social and cultural environment in Ukraine

are investigated. The main problems of employment of the population in the specified sphere are analysed.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Соціально�культурна сфера — сукупність галузей,

підприємства, установи та організації яких виробляють то�
вари та послуги, необхідні для задоволення соціально�куль�
турних потреб людини [15]. Розвиток світової цивілізації,
впровадження нових технологій, електронної техніки зу�
мовлює збільшення вільного часу людини і, а відповідно,
сприяє розвиткові соціально�культурної сфери. Саме фор�
мування інформаційного суспільства та підвищення інтелек�
туального змісту праці зумовлюють зростання вимог до
якості робочої сили [7, с. 414]. У відповідності з цим вини�
кає потреба у залученні якомога більш професійного пер�
соналу, що, в свою чергу, позитивно впливає на зайнятість
населення в Україні [13].

Зайнятість розглядається як сукупність економічних,
правових, соціальних, національних та інших відносин, по�
в'язаних із забезпеченням працездатних індивідів робочи�
ми місцями та їхньою діяльністю з метою одержання дохо�
ду [7, с. 403]. Зайнятість розкриває один з найважливіших
аспектів соціально�економічного життя людини, пов'язаний
із задоволенням її потреб у сфері праці. Таким чином, зай�
нятість — це трудова діяльність громадян, пов'язана із за�
доволенням особистих і суспільних потреб, що не супере�
чить законодавству і, як правило, приносить заробіток [2,
с. 93].

Проблеми зайнятості населення потребують розробки
на державному рівні низки захисних заходів: забезпечення
гарантій зайнятості при зміні власника, приватизації та бан�
крутстві підприємства, удосконалення системи виплат у
зв'язку з безробіттям та створення страхової системи,
організації і проведення громадських робіт, договірного
регулювання зовнішньої трудової міграції та захисту прав
та інтересів співвітчизників за кордоном тощо [2, с. 212].

Державним органом, який забезпечує додержання на�
даних державою громадянам гарантій зайнятості та соціаль�
ного захисту від безробіття, є державна служба зайнятості
[2, с. 110]. Основна увага зазвичай приділяється найменш
конкурентоспроможним групам населення на ринку праці:
молоді, жінкам, які мають дітей, особам предпенсійного і
пенсійного віку [2, с. 212].

За даними офіційної статистики, середньооблікова
кількість штатних працівників за всіма видами економічної
діяльності в Україні загалом має тенденцію до зменшення:
з 13678 тис. осіб у 2000 р. до 10758 тис осіб у 2010 р. Проте у
сфері освіти вона дещо зросла: з 1551 тис. осіб у 2000 р. до
1640 тис. осіб у 2010 р. У сфері охорони здоров'я та надання
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соціальної допомоги спостерігається зниження: з 1304 тис.
осіб у 2000 р. до 1268 тис. осіб у 2010 р. У сфері надання
комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері
культури та спорту — також дещо знизилась: з 398 тис. осіб
у 2000 р. до 369 тис. осіб у 2010 р., з них діяльність у сфері
культури та спорту, відпочинку та розваг також знизилась
відповідно з 269 тис. осіб до 262 тис. осіб [10]. Жіноча праця
більш поширена у сфері освіти, охорони здоров'я та соц�
іальної допомоги, де питома вага жінок у 2010 р. становила
відповідно 76,4% та 81,5% [10].

У рамках розгляду структури освіти працівників соц�
іально�культурної сфери на кінець 2010 р. кількість праців�
ників, які мають повну, базову або неповну вищу освіту, ста�
новила 6,2 млн працівників, що складає більше половини
працюючих (56,6%). Серед них 103,2 тис. осіб мали науко�
вий ступінь. Високий освітній рівень кадрів спостерігався в
галузі освіти — 53,2%, діяльності у сфері культури та спорту,
відпочинку та розваг — 39,0%. Розподіл працівників за
рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 груд�
ня 2010 р. склався наступним чином, облікова кількість штат�
них працівників усього склала 10993,4 тис. осіб, з них ма�
ють вищу освіту за освітніми рівнями: неповна та базова
вища освіта — 2637,9 тис. осіб, повна вища освіта — 3583,8
тис. осіб [16].

Станом на 1 липня 2011 р. середньооблікова кількість
працівників на обстежених організаціях та підприємствах
сфери послуг склала 1710,2 тис. осіб, із яких 1590,2 тис. —
штатні, 120,0 тис. — позаштатні працівники (працюючі за
договорами та зовнішні сумісники). Порівняно з І півріччям
2010 р. їхня кількість збільшилась на 40,1 тис., або на 2,4%;
збільшення відбулось за кількістю як штатних, так і позаш�
татних працівників (відповідно на 2,1% та 6,8%): 3,5% — пра�
цювали у сфері освіти; 2,8% — діяли у сфері культури та
спорту, відпочинку та розваг [5].

Кожний шостий з усіх працюючих був зайнятий на
підприємствах м. Києва, кожний десятий — на підпри�
ємствах Донецької області, 8,1% — на підприємствах
Дніпропетровської області, 7,6% — Одеської області, по
6,3% — Харківської та Львівської областей, 5,6% — на
підприємствах Автономної Республіки Крим [5].

Будь�яка країна світу стикається з таким явищем, як
безробіття. Безробіття — це складна економічна, соціальна
та психологічна проблема. Безробіття робить економіку
неефективною, а соціальні відносини — напруженими. Крім
того, людина, що стала безробітною, зазнає надзвичайного
психологічного навантаження, втрачає можливість реалізу�
вати свої потенційні творчі здібності працівника, відчуває
непотрібність, нездатність утримувати себе та свою сім'ю,
впадає в депресію тощо [5, с. 319]. Тобто безробітні — це ті,
хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб по�
вернутися на попереднє місце роботи [3, с. 242].

Економічні втрати від безробіття, виміряні як ВВП�роз�
рив, — це товари і послуги, які суспільство втратило внасл�
ідок того, що частина його ресурсів не використовується [3,
с. 253]. Тому безробіття має значний вплив на економіку
всієї країни.

Аналізуючи ситуацію з безробіттям в Україні, можна
зробити наступні висновки: у сфері освіти безробітне насе�
лення у віці 15—70 р. у 2009 р. — 3,6 тис. осіб, у 2010 р. — 4,5
тис. осіб, у сфері охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги безробітне населення у віці 15—70 р. у 2009 р. —
2,2 тис. осіб, у 2010 р. — 3,0 тис. осіб, у сфері надання кому�
нальних та індивідуальних послуг безробітне населення у
віці 15—70 р. у 2009 р. — 2,9 тис. осіб, у 2010 р. — 3,0 тис.
осіб [12].

Діяльність у соціально�культурній сфері здійснюється
організаціями, установами, підприємствами різної відомчої
приналежності (державними, муніципальними, приватними,
громадськими організаціями) та форми власності, а також
приватними особами. Це — діяльність щодо збереження й
зміцнення здоров'я людей, задоволення їх інтелектуальних,
естетичних та інших духовних потреб, їх соціальний захист,
формування особи,  навчання й виховання, підготовка й пе�
репідготовка кадрів для народного господарства тощо. Ре�
зультатом діяльності соціально�культурних закладів і уста�
нов є створення духовних цінностей, соціально�культурних
і побутових послуг у формі нематеріальних благ і послуг
галузями освіти, науки, культури, мистецтва, охорони здо�
ров'я тощо. Законодавство у цій сфері покликано забезпе�
чити естетичне й моральне виховання людини, її навчання,
охорону здоров'я, задоволення соціально�культурних по�
треб [15].

Звернемось до аналізу зайнятості населення у сфері
освіти. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал є ак�
тивними і дуже важливими чинниками людського розвит�
ку з багатьох причин. Це, з одного боку, могутній фак�
тор вирішення важливих соціальних завдань, пов'язаних
з досягненням ефективної самореалізації населення в усіх
аспектах людської життєдіяльності — трудовій, гро�
мадській, особистій. З іншого боку, ці сфери набувають
першочергового значення у забезпеченні економічного
зростання (за рахунок підвищення продуктивної праці),
справедливому розподілі національного доходу, змен�
шенні злочинності, зростанні рівня культури виробницт�
ва і споживання, підвищенні якості життя, розширенні
можливостей виробу. У зв'язку з цим освіта, професійна
підготовка, культура, інтелектуальний потенціал мають
посісти провідне місце в системі суспільних пріоритетів.
Саме ці сфери є засобом безпосереднього державного
сприяння людському розвитку.

Освіта — процес формування знань, духовного облич�
чя людини під впливом інтелектуальних надбань, мораль�
них і духовних цінностей, процес виховання і самовихо�
вання [13]. Могутнім стимулом розвитку освіти та про�
фесійної підготовки в усьому світі стало визнання і по�
ширення теорії людського капіталу, в результаті чого ос�
віта перестала сприйматись як один з видів не виробни�
чого споживання, а стала трактуватися як інвестиції в
людський капітал, що не лише приносять прямі економічні
та зовнішні соціальні вигоди, а й стимулюють економічне
зростання [2, с. 359]. Загальновизнано, що висококвалі�
фіковані кадри є найдинамічнішим елементом виробни�
чої системи: вони продукують нові ідеї, сприяють найш�
видшому впровадженню в практику наукових відкриттів,
тобто темпи науково�технічного прогресу багато в чому
залежать саме від них. Одним із найважливіших стимулів
розвитку освіти стало її трактування як виробника людсь�
кого капіталу і чинника соціально�економічного зростан�
ня. Підвищення рівня освіти працівників призводить до
зростання їх заробітків і таким чином теж впливає на
збільшення національного доходу країни та можливості
людського розвитку. Вихідною передумовою аналізу ме�
ханізму, що пов'язує освіту і продуктивність, є положен�
ня про те, що підвищення рівня освітньої підготовки не�
минуче призводить до зростання продуктивності праці.
Освіта робить внесок в економічне зростання за такими
напрямами: вона наділяє робочу силу продуктивними
знаннями, сприяє нарощуванню нових знань людини, сти�
мулює процес продукування нових ідей.

Підвищення рівня освіти позитивно впливає на ви�
рішення проблеми занятості населення. Освіта забезпечує
людей такими загальними інтелектуальними інструмента�
ми, які дають їм можливість швидко оволодіти необхідни�
ми професійними знаннями і легко адаптуватись до змінних
вимог трудового професійного і суспільного життя. Люди з
вищим рівнем освіти мають більші можливості реалізації у
сфері праці. Рівень освіти є одним з основних чинників кон�
курентоспроможності працівника на ринку праці. Його
вплив на можливості ефективної зайнятості населення дуже
суттєвий.

Нині розвиток освіти та професійної підготовки
сприяє вирішенню таких важливих завдань соціально�еко�
номічного розвитку, як прискорення темпів економічного
зростання, пом'якшення нерівності в розподілі особистих
доходів, підвищення якості національної робочої сили (а
отже, конкурентоспроможності економіки), безпосереднє
зменшення безробіття і запобігання йому в майбутньому
[2, с. 360].

Вирішальну роль у забезпеченні якості освітніх послуг
відіграють викладачі, які безпосередньо можуть відстежи�
ти реакцію споживчого ринку (студентів), гнучко присто�
совуватися до його запитів. Тому одним із важливих ре�
сурсів забезпечення конкурентоспроможності освітніх по�
слуг є підготовка і підвищення кваліфікації професорсько�
викладацького складу, представники якого є і своєрідними
маркетологами, оскільки сприяють збагаченню взаємовід�
носин із покупцями освітніх послуг.

За даними офіційної статистики, кількість найманих
працівників у сфері освіти склала: у 2008 р. — 1691,0 тис.
осіб, у 2009 р. — 1687,5 тис. осіб, у 2010 р. — 1676,8 тис.
осіб [12]. Тобто спостерігається негативна динаміка щодо
чисельності зайнятого населення в сфері освіти. Геогра�
фія кількості працюючих у сфері освіти склалась наступ�
ним чином, найбільша кількість у м. Києві, Донецькій та
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Дніпропетровській області, а найменша кількість осіб у Во�
линській, Кіровоградській та Закарпатській області та м.
Севастополь [10]. Кількість штатних працівників на 31 груд�
ня 2010 р. у сфері освіти склала 1726,5 тис. осіб, з них ма�
ють вищу освіту за освітніми рівнями: неповна та базова
вища освіта — 330,6 тис. осіб, повна вища освіта — 917,9
тис. осіб [16].

Кількість працівників за всіма видами економічної діяль�
ності, які працювали у режимі неповного робочого дня (тиж�
ня) з економічних причин, за вересень 2011 р. склала усього
292,9 тис. осіб, з них у сфері освіти 1,3 тис. осіб [8]. Усього
за видами економічної діяльності у 2010 р. вибуло 3019,2 тис.
осіб, з причин плинності кадрів — 2652,4 тис. осіб, з причин
скорочення штатів — 152,2 тис. осіб, з них у сфері освіти
усього у 2010 р. вибуло 218,3 тис. осіб, з причин плинності
кадрів — 206,1 тис. осіб, з причин скорочення штатів — 3,9
тис. осіб [10].

Облікова кількість найманих працівників за всіма вида�
ми економічної діяльності у віці 15—34 років на 31 грудня
2010 р. усього склала 3 490,1 тис. осіб, з них у сфері освіти
411,5 тис. осіб [10]. Кількість працівників передпенсійного
віку на 31 грудня 2010 р. усього склала 1362,8 тис. осіб, з
них у сфері освіти 224,3 тис. осіб [10]. Попит на робочу силу
загалом у 2010 р. (63,9 тис.) у порівнянні з 2009 р. (65,8 тис.)
зменшився, проте у сфері освіти у 2010 р. (1,5 тис.) у по�
рівнянні з 2009 р. (1,6 тис.) дещо збільшився [12].

З інтелектуалізацією виробництва невпинно зростає
попит на наукові відкриття. Наука стає безпосередньою
продуктивною силою, джерелом формування економіки
знань. Загалом науково�технічні послуги забезпечують взає�
мозв'язок між науково�дослідними, дослідно�конструк�
торськими розробками і процесом безпосереднього вироб�
ництва. У світовій економічній практиці вони зарекоменду�
вали себе як потужні інноваційні системи, які перетворю�
ють наукові ідеї на конкурентоспроможну, унікальну нау�
ково�технічну продукцію. Зазвичай діють вони у найпотуж�
ніших індустріальних регіонах [13].

В Україні у січні�червні 2011 р. виконанням наукових та
науково�технічних робіт у 1200 організаціях займались 136,4
тис. працівників (без урахування сумісників), що на 4,3%
менше порівняно з відповідним періодом попереднього року
[1].

Звернемось до аналізу зайнятості населення в сфері
охорони здоров'я. Кожна людина володіє природним не�
від'ємним і непорушним правом на охорону здоров'я, що є
одним із пріоритетних напрямів державної політики. Охо�
рона здоров'я охоплює систему заходів, спрямованих на
забезпечення, збереження і розвиток фізіологічних і пси�
хологічних функцій, оптимальної працездатності, соціаль�
ної активності людини за максимальної біологічно можли�
вої індивідуальної тривалості життя. Розгалужена мережа
закладів охорони здоров'я, потребує великої кількості пер�
соналу [13].

У сфері охорони здоров'я та надання соціальної допо�
моги кількість найманих працівників підприємств, установ,
організацій у 2008 р. становила 1330,9 тис. осіб, у 2009 р. —
1322,0 тис. осіб, у 2010 р. — 1309,9 тис. осіб. Станом на 31
грудня 2010 р. у сфері охорони здоров'я та надання соціаль�
ної допомоги облікова кількість штатних працівників скла�
ла 1332,1 тис. осіб, з них мають вищу освіту за освітніми
рівнями: неповна та базова вища освіта — 566,3 тис. осіб,
повна вища освіта — 288,9 тис. осіб [16]. Кількість лікарів
усіх спеціальностей з 2008 р. має позитивну тенденцію до
зростання; так, у 2008 р. кількість лікарів склала 222 тис.
осіб, у 2009 р. — 225 тис. осіб, у 2010 р. — 225 тис. осіб.
Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10000 населення
мала також позитивну тенденцію до зростання, починаючи
з 2008 р.; так у 2008 р. складала 48,3; у 2009 р. — 49,1; у 2010
р. — 49,3. Кількість всього середнього медичного персона�
лу впродовж 2008 р. також зростала і у 2008 р. склала 465
тис. осіб, у 2009 р. — 467 тис. осіб, у 2010 р. — 467 тис. осіб.
Це, в свою чергу, збільшило кількість середнього медично�
го персоналу на 10000 населення і у 2008 р. склала 101,1; у
2009 р. — 102,0; у 2010 р. — 102,4 [9].

Географія кількості працюючих у сфері охорони здо�
ров'я та надання соціальної допомоги склалась наступним
чином: найбільша кількість у Донецькій, Харківській та
Дніпропетровській області та м. Києві, а найменша кількість
осіб у Чернівецька, Кіровоградській та Херсонській області
[12].

Кількість працівників, які працювали у режимі непов�
ного робочого дня (тижня) з економічних причин, за вере�

сень 2011 р. у сфері охорони здоров'я та надання соціаль�
ної допомоги становила 2,9 тис. осіб [8]. У сфері охорони
здоров'я та надання соціальної допомоги усього у 2010 р.
вибуло 179,0 тис. осіб, з причин плинності кадрів — 161,7
тис. осіб, з причин скорочення штатів — 9,3 тис. осіб [12].
Кількість найманих працівників за видами економічної
діяльності у вересні 2011 р. у розрізі середньооблікової
кількості штатних працівників у сфері охорони здоров'я та
надання соціальної допомоги склала 1253,0 тис. осіб [8].
Облікова кількість найманих працівників у віці 15—34 років
на 31 грудня 2010 р. у сфері охорони здоров'я та надання
соціальної допомоги склала 349,8 тис. осіб [10]. Кількість
працівників передпенсійного віку на 31 грудня 2010 р. у сфері
охорони здоров'я та надання соціальної допомоги склала
170,7 тис. осіб [10].

Попит на робочу силу у сфері охорони здоров'я та на�
дання соціальної допомоги у 2010 р. (6,2 тис.) у порівнянні з
2009 р. (6,3 тис.) знизився [10].

Звернемось до аналізу зайнятості населення у сфері
культури. Діяльністю у сфері культури є створення, роз�
повсюдження і популяризація творів літератури і мистец�
тва; збереження і використання культурних цінностей; ес�
тетичне виховання, організування спеціальної освіти,
відпочинку і дозвілля громадян [13]. Фізична культура є
складовою загальної культури суспільства, засобом
зміцнення здоров'я, розвитку фізичних, морально�вольо�
вих, інтелектуальних здібностей і гармонійного формуван�
ня особистості людини. Масові оздоровчі, фізкультурні і
спортивні послуги спрямовані на широке залучення насе�
лення [13].

Динаміка кількості працівників у сфері надання кому�
нальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері куль�
тури та спорту виглядає наступним чином: у 2008 р. — 529,9
тис. осіб, у 2009 р. — 467,0 тис. осіб, у 2010 р. — 458,3 тис.
осіб [12]. Географія кількості працюючих у сфері надання
комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері
культури та спорту склалась наступним чином: найбільша
кількість у АР Крим, Донецькій та Дніпропетровській об�
ласті, а найменша кількість осіб у Закарпатська, Волинська,
Кіровоградській, Миколаївській та Чернівецька області [12].

На кінець 2010 р. облікова кількість штатних працівників
у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльності у сфері культури та спорту усього склала 374,0
тис. осіб, з них наймані працівники з неповною та базовою
вищою освітою — 105,9 тис. осіб, з повною вищою освітою
— 125,4 тис. осіб [10].

Кількість працівників, які працювали у режимі непов�
ного робочого дня (тижня) з економічних причин, за вере�
сень 2011 р. склала усього 292,9 тис. осіб, з них діяльність у
сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 2,3 тис. осіб
[8]. У сфері культури та спорту, відпочинку та розваг усьо�
го у 2010 р. вибуло 50,5 тис. осіб, з причин плинності кадрів
— 47,7 тис. осіб, з причин скорочення штатів — 1,9 тис. осіб
[10]. Кількість найманих працівників у вересні 2011 р. у сфері
культури та спорту, відпочинку та розваг склала 249,8 тис.
осіб [8]. Облікова кількість найманих працівників у віці 15—
34 років на 31 грудня 2010 р. у сфері культури та спорту,
відпочинку та розваг склала 73,7 тис. осіб [12]. Кількість
працівників передпенсійного віку на 31 грудня 2010 р. у сфері
культури та спорту, відпочинку та розваг склала 36,7 тис.
осіб [12].

Попит на робочу силу у сфері надання комунальних та
індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та
спорту у 2010 р. (2,4 тис.) у порівнянні з 2009 р. (2,2 тис.)
збільшився [12].

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю
громадян у сфері надання комунальних та індивідуальних
послуг, діяльності у сфері культури та спорту у 2010 р. ска�
ло 21,2 тис., що свідчить про збільшення у порівнянні з 2009
р., коли вона складала 19,4 тис. [10].

Виробництво та реалізацію культурних послуг здійсню�
ють: клуби, бібліотеки, музеї, парки, центри відпочинку,
виставкові зали; театри, концертні організації, цирки, ди�
тячі музичні, художні, хореографічні школи, школи мис�
тецтв, консерваторії, інститути культури, кінематографії,
хореографічні училища, кінотеатри та ін. [4].

Облікова кількість штатних працівників музеїв на кінець
2010 р. склала 14962 осіб, у тому числі наукових співробіт�
ників та екскурсоводів склала 5086 осіб, із них мають вищу
освіту 4745 осіб, у тому числі спеціальну — 3162 осіб.
Кількість фахівців, залучених на громадських засадах, скла�
дає 918 осіб. Найбільша облікова кількість штатних праців�
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ників музеїв на кінець 2010 р. географічно склалась наступ�
ним чином: найбільша кількість працівників музеїв у Авто�
номній Республiці Крим, Львiвській, Черкаській та
Чернiгiвській області, а найменша у Чернiвецькій,
Кiровоградській та Херсонській області [6].

Середньооблікова кількість штатних працівників те�
атрів у 2010 р. склала 17311 осіб, з них художній та артис�
тичний персонал — 8646 осіб. Середня кількість позаштат�
них працівників театрів у 2010 р. склала 2625 осіб, з них
художній та артистичний персонал — 937 осіб. Найбільша
середньооблікова кількість штатних працівників театрів на
кінець 2010 р. географічно склалась наступним чином: най�
більша кількість працівників театрів у Днiпропетровській,
Донецькій, Львiвській, Одеській та Харкiвській області, а
найменша у Житомирській, Чернiвецькій, Черкаській та
Київській області [6]. Середньооблікова кількість штатних
працівників концертних організацій та професійних твор�
чих колективів у 2010 р. склала 7422 осіб, з них художній
та артистичний персонал — 5140 осіб. Середня кількість
позаштатних працівників концертних організацій та про�
фесійних творчих колективів у 2010 р. склала 1 524 осіб, з
них художній та артистичний персонал — 1176 осіб.
Кількість постійних колективів усього складає 235 одиниць.
Найбільша середньооблікова кількість штатних праців�
ників концертних організацій та професійних творчих ко�
лективів на кінець 2010 р. географічно склалась наступним
чином: найбільша кількість працівників театрів у
Львiвській, Донецькій, Одеській та Харкiвській області, а
найменша у Київській, Кiровоградській, Рiвненській та
Херсонській області [6].

Чисельність вчителів у школах естетичного виховання,
які перебувають у сфері управління Міністерства культури
і туризму України, на початок 2010/11 навчального року
становила 39397 осіб, з них штатних — 34588 осіб та ті, що
мають вищу освіту, — 22667, у тому числі у міських посе�
леннях — 35521 осіб та у сільській місцевості — 3876 осіб.
Найбільша чисельність вчителів у школах естетичного ви�
ховання, які перебувають у сфері управління Міністерства
культури і туризму України, на початок 2010—2011 навчаль�
ного року географічно склалась наступним чином: найбіль�
ша кількість працівників театрів у Львiвській,
Днiпропетровській, Донецькій, Одеській та Харкiвській об�
ласті, а найменша у Волинській, Кiровоградській, Мико�
лаївській, Сумській та Херсонській області [6].

ВИСНОВКИ
Упродовж останніх років спостерігається активний роз�

виток соціально�культурної сфери в економічно розвину�
тих країнах світу. Освіта, культура, інтелектуальний потен�
ціал є фундаментом людського розвитку та прогресу сусп�
ільства. Особливо зростає їх значення нині, коли на зміну
індустріальному типу економічного зростання приходить
гуманітарний, рушійними силами якого стають наукові знан�
ня, творчі та інтелектуальні здібності людини. Соціально�
економічні перетворення що відбуваються в нашій країні,
зумовлюють реформування всієї соціально�культурної сфе�
ри, яке повною мірою сприяло б формуванню самостійного
мислення, посиленню індивідуального підходу до розвитку
творчих здібностей, докорінному покращенню професійної
і загальноосвітньої підготовки спеціалістів, здатних працю�
вати в нових умовах, орієнтованих на розвиток.

Така ситуація повинна вести до зростання кількості
робочих місць та збільшення кількості працівників даної
сфери. Проте в Україні склалась негативна ситуація у со�
ціально�культурному середовищі.

За результатами проведеного економіко�статистично�
го аналізу можна чітко окреслити основні негативні момен�
ти функціонування ринку праці в Україні: питома вага соц�
іально�культурної сфери у загальному обсязі видів еконо�
мічної діяльності має недостатню чисельність; наведені дані
свідчать про несталу динаміку збільшення кількості праців�
ників даної сфери, що, в свою чергу, характеризує ситуа�
цію в даній галузі як нестабільну.

Проте, позитивна економічна динаміка, яка спостері�
гається в деяких сферах соціально�культурного середови�
ща, сприяла певному поліпшенню ситуації. Також актуаль�
ною залишається проблема забезпечення кваліфікованими
кадрами підприємств соціально�культурної сфери, а її ви�
рішення можливе лише в рамках державної кадрової по�
літики, спрямованої на удосконалення підготовки кадрів.

Отже, лише за держаної підтримки можливий пропор�
ційний розвиток соціально�культурної сфери, зростання

зайнятості та продуктивності праці в цій сфері. Це сприя�
тиме появі нових висококваліфікованих та конкурентоздат�
них працівників в даній галузі. Отже, необхідно активізува�
ти втілення державної стратегії ефективного використан�
ня найманої праці, створення розвинутого ринку праці, ос�
новними компонентами якого мають бути: проведення пол�
ітики забезпечення ефективного відтворення найманої праці
шляхом гарантії основних соціальних показників і норма�
тивів; відновлення відтворювальної і стимулюючої функцій
заробітної плати; формування раціональної структури гро�
шових доходів і витрат населення в результаті змін в опо�
даткуванні особистих доходів і легалізації тіньової еконо�
міки; проведення політики стимулювання й підтримки зай�
нятості в державному і приватному секторах економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналізуючи доступні наукові джерела, ми не спро�

моглися знайти серед попередників узгодженої думки
стосовно термінів "продукт", "виріб", "послуга" та їхніх
комбінацій. Це пояснюється тим, що поряд з уречевле�
ними об'єктами завжди існує певна кількість товарів, які
продуценти пропонують споживачам у вигляді послуг. На
підтвердження цієї гіпотези розглянемо діаграми, наве�
дені на рис. 1. Як бачимо, внаслідок структурних зрушень
частка сфери послуг у ВВП країни збільшилася у 2010 р.
(порівняно з 2002 р.) на 4 % і складає тепер 27 % [1].

Аналогічні події (хоча з інтенсивнішою динамікою)
відбувалися у сегменті освіти: протягом останнього де�
сятиріччя (за винятком минулого навчального року)
кількість ВНЗ збільшувалася із середньорічними темпа�
ми приросту у 2,3 % і з 2000—2001 н.р. по 2010—2011
н.р. зросла на 10,79 % (табл. 1).

На тлі цієї тенденції майже не звернув на себе увагу
факт зникнення з освітнього простору двох приватних
навчальних закладів у 2010—2011 н.р. Тим більше, що
одночасно державні продовжували надолужати втраче�
не у 2005—2006 н.р., наростивши свою кількість на оди�
ницю у порівнянні з 2009—2010 н.р. і на 20, якщо зістави�
ти з тепер вже далеким 2000—2001 н.р. Окреслений тренд
— своєрідна реакція на стрімкий сплеск попиту на вищу
освіту, про який свідчать відомості, наведені у табл. 2.

Очевидно, що у тих з них, які належать державі та місце�
вим територіальним громадам, згаданий показник збільшив�
ся у 2010—2011 н.р. порівняно із 1995—1996 н.р. у 1,7 рази. А
в приватних навчальних закладах — в 4,8 рази. Хоча останнім
часом даються в знаки наслідки демографічної кризи. Так,
скажімо, загальна кількість студентів, що припадає на 10 тис.
населення у 2010—2011 н.р., зменшилася у порівнянні з ре�
кордним 2007—2008 н.р. — на 10,2 %.

Нарощування потужностей "індустрії
освіти" висуває на порядок денний питан�
ня щодо якості створюваних нею продуктів.
Тим більше, що Україна має з цього приво�
ду певні зобов'язання як учасник Болонсь�
кого процесу. Між тим, аби перевести спра�
ву з площини порожніх гасел у координа�
ти практичних дій, вважаємо за потрібне
з'ясувати природу освітніх послуг та їхні
особливості як специфічного товару. У цьо�
му полягає мета цієї статті.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВІТНІХ

ПОСЛУГ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ТОВАРУ

Поширення ринкових відносин на невиробничу сферу і, зокрема, на ту її частину, яка пов'язана із

наданням освітніх послуг, викликало жваву дискусію щодо перспектив застосування методів управлін?

ня їхньою якістю. Однак перш ніж по?справжньому братися до відповідної справи, доцільно визначити

зміст та специфіку цього надзвичайно специфічного товару.

The spread of market relations in non?productive sphere, particularly on the part associated with the provision

of educational services, led a lively discussion on the prospects of applying management techniques to their

quality. However, before really taken into the matter, it is advisable to determine the content and specificity of

this specific commodity.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ Й ПУБЛІКАЦІЙ
Іванов Н.Н. розглядає "послугу" у інтеграції з по�

няттями "потреба" (відчуття необхідності чогось) та
"благо" (те, що задовольняє потребу). Тож послуга виз�
начається як діяльність, спрямована на задоволення по�
треби шляхом виробництва (надання) благ матеріально�
го та нематеріального характеру, адекватних цій потребі
[3]. У контексті результату живої праці, послуга трак�
тується і як такий його різновид, за якого досягнення
корисного ефекту збігається в часі із споживанням [4;
5, с. 10—11]. Павлова Н.М., навпаки, вважає, що "по�
слуга — це продукт праці, що виражається в матері�
альній формі, корисному ефекті або задоволенні, який
є об'єктом купівлі�продажу" [6]. Як бачимо, на відміну
від попереднього, це визначення наголошує, зокрема,
на уречевленій формі результату, отриманого завдяки
наданій послузі. Наведені дефініції, як і велика кількість
інших, засвідчують, що це поняття включає: а) взаємо�
дію виконавця та замовника; б) процес виконання пев�
ної роботи; в) результат послуги, запропонований на�
давачем споживачеві в обмін на гроші або інші засоби
платежу.

Диференціація послуг безперервно поглиблюється.
Наприклад, в межах Світової Організації Торгівлі по�
ширена класифікація, яка містить 12 секторів (зокрема,
бізнес�послуги з включенням професійних та комп'ю�
терних, послуги зв'язку, будівельні та інженерні, дист�
риб'юторські, екологічні, фінансові, у т.ч. банківські;
страхові, медичні, послуги в галузі туризму та подоро�
жей, рекреаційні, культурні та спортивні, транспортні,
освітні), поділених, у свою чергу, на 155 підсекторів [7].
Як бачимо, є серед них і освітня послуга, з приводу виз�
начення якої теж точаться запеклі дискусії. Розпочне�
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Рис. 1. Послуги у структурі валового внутрішнього продукту України



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

55www.economy.in.ua

мо рух до формування власної по�
зиції з цього приводу через визна�
чення сутності освіти як такої.

У рішеннях 20�ї сесії Гене�
ральної конференції ЮНЕСКО
під освітою розуміють процес і ре�
зультат удосконалювання здібно�
стей і поведінки особистості, при
якому вона досягає соціальної
зрілості та індивідуального зрос�
тання [8]. У статті 42 Закону Ук�
раїни "Про освіту" знаходимо іншу деф�
ініцію: процес, який "забезпечує фунда�
ментальну, професійну та практичну
підготовку, здобуття громадянами осві�
тньо�кваліфікаційних рівнів відповідно
до їх покликань, інтересів і здібностей,�
удосконалення наукової та професійної
підготовки, перепідготовки та підвищен�
ня їх кваліфікації" [9].

Водночас освіта як галузь складається з закладів,
установ, організацій, діяльність яких спрямована на за�
доволення різноманітних потреб громадян у отриманні
знань та умінь; має кінцевим завданням відтворення і
розвиток кадрового потенціалу суспільства на якісно
новому рівні. Її призначення полягає у підвищенні ролі
людини як цілісної особистості, компетентного праців�
ника, законослухняного громадянина. Виконання цієї
функції в умовах панування товарно�грошових відно�
син відбувається через надання освітніх послуг. Части�
на професійних дослідників характеризують їх як "сис�
тему знань, інформації, умінь і навичок, які використо�
вуються з метою задоволення різноманітних потреб
людини, суспільства і держави" [10].

Згідно іншого підходу, послуга освіти в процесі спо�
живання трансформується в робочу силу, якість якої
залежить ще й від особистої праці, зусиль, витрачених
студентом під час навчання; здібностей, ступеня їх реа�
лізації та інших суб'єктивних чинників. Слід відрізняти,
— вважають його прихильники, — сукупність знань,
умінь, навичок, яка є продуктом спільної праці викла�
дача і особи, що навчається, від освітніх послуг, які скла�
дають продукт праці викладачів. Таким чином, "саме
освітні послуги (тобто сукупність праці викладачів), а
не знання, уміння, навички, як це часто стверджується
в літературі, можуть розглядатися як товарна продук�
ція навчального закладу" [11].

Конкретизує наведене положення Сагінова А.В.
[12], яка, посилаючись на маркетингове визначення
товару, називає продуктом ВНЗ освітню програму,
розроблену для задоволення потреби в освіті, про�
фесійній підготовці, навчанні або перепідготовці, —
тобто досягненні певного соціального ефекту. Чен�
цова О.А. навіть виділяє категорію "освітній продукт",
визначаючи його як результат науково�педагогічної
праці. У той же час, на думку автора, освітній про�
дукт є частиною (поряд з науковим та інженерним)
інтелектуального продукту, адаптованого до відпов�
ідного сегменту ринку освітніх послуг [13]. Скрипак
Є.І., вважає, що економічна категорія "освітні послу�
ги", яка включає в себе умову, бажання, основу та
відповідальність за їх виробництво і споживання еко�
номічними суб'єктами, підміняється більш вузьким по�
няттям "платні освітні послуги" [14]. І от з яких при�
чин:

— відсутність суб'єктів, по�справжньому зацікавле�
них інвестувати в людський капітал, та механізмів реа�
лізації економічної відповідальності за його формуван�
ня та накопичення;

— нестабільність фінансового ринку і процедур кре�
дитування осіб, які мають талант, здібності та бажання
навчатися, але позбавлені такої "дрібниці", як гроші;

— скорочення бюджетних витрат на освіту без пе�
регляду соціальних зобов'язань держави.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на узагальнення наведених та інших

думок, пропонуємо ще одну дефініцію: освітня послуга
— це сукупність корисних властивостей, які повинні
задовольнити потреби споживачів, пов'язані з одержан�
ням омріяного рівня кваліфікації. Серед них: особис�
тості (студенти, слухачі програм з підвищення кваліфі�
кації); корпорації�роботодавці; суспільство (держава,
місцеві територіальні громади) (рис 2). Зважаючи на ви�
явлену тривимірність, деталізуємо сформульоване вище
визначення за кожним з актуальних його аспектів:

— з позиції особистості — процес отримання сис�
тематизованих знань, умінь та навичок, здатності до ко�
мунікацій, набуття автономності та відповідальності
професійного змісту, які необхідні для задоволення її
особистих потреб щодо отримання професії, а також
самовдосконалення та самоствердження. У наведеному
контексті слушно навіть говорити про нарощування (у
порівнянні із рівнем абітурієнту) трудового потенціалу
випускника ВНЗ, яке здійснюється відповідно до вста�
новленої програми та за певною формою (стаціонарна,
заочна або дистанційна);

— з позицій корпорацій — процес фахової підготов�
ки (підвищення кваліфікації або перепідготовки) персона�
лу, які необхідні для підтримання конкурентної спромож�
ності структури та її подальшого посилення у дедалі аг�
ресивнішому ринковому середовищі через реалізацію на�
копиченого (модернізованого) трудового потенціалу. Що�
річно великі західні корпорації витрачають від 2 до 5 %
власного бюджету на навчання та розвиток своїх співро�
бітників. Не пасуть задніх і українці. Один із головних
принципів діяльності миколаївського підприємства
"MDEM" — постійне вдосконалення персоналу. Як на�
слідок, біля 10 % робочого часу інженерів витрачається на
участь у освітніх заходах. Керівники — не виняток: топ�
менеджери теж активно залучається до тренінгів, семі�
нарів, сертифікаційних програм. Тож досвід найуспішні�
ших вітчизняних та закордонних фірм переконливо засві�
дчує: інвестиції в "людський капітал", створення умов для
професійного зростання робітників, службовців, менед�
жменту, підвищення їхньої готовності братися до вирішен�
ня проблеми, які виникають, мають наслідком швидке і сут�
тєво збільшення ефективності вкладених коштів;

— з позицій держави — процес, який забезпечує
розширене відтворення сукупного інтелектуального по�
тенціалу суспільства, сприяє прогресу економіки на
інноваційних засадах та укріпленню соціального парт�
нерства, яке унеможливлює руйнівні конфлікти, налаш�
товує громади на розвиток та піднесення власної краї�
ни.

Оскільки нормативна класифікація освітніх послуг
не визначена, про�понуємо власні пропозиції з цього
приводу (рис. 3). Перше, що звертає на себе увагу, —
частина послуг є обов'язковою. Йдеться про норматив�
ний фрагмент змісту освіти, який визначається за обся�

Показники Навчальні роки 
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Кількість закладів всього,  
в тому числі за формами власності
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Державні та комунальні 223 235 232 236 240 242 243 
Частка до загальної кількості,% 70,8 69,3 67,2 67,4 68,0 69,1 69,6
Приватні 92 104 113 114 113 108 106 
Частка до загальної кількості,% 29,2 30,7 32,8 32,6 32,0 30,9 30,4 

Таблиця 1. Кількість ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації [2], од.

ВНЗ за формою власності Навчальні роки 
1995/96 2005/06 2007/08 2009/10 2010/2011 

Державні та комунальні 286 493 513 488 477 
Приватні 14 85 93 78 67 
Разом 300 578 606 566 544 

Таблиця 2. Чисельність студентів у розрахунку на 10 тис. населення
у ВНЗ І—ІV рівнів акредитації, осіб [2]
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гом та структурою державним стандартом (освітньо�
професійна програма підготовки) та напряму підготов�
ки (спеціальності) і складає гарантований мінімум до
відповідного освітньо�кваліфікаційного рівня.

Вибіркові освітні послуги пропонуються вищим на�
вчальним закладом у формі спеціальних навчальних
курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундамен�
тальної і фахової (теоретичної і практичної) підготов�
ки з метою найповнішого задоволення кваліфікаційних
потреб споживачів та з огляду на їх власне бачення пер�
спектив професійного зростання, раціональне викори�
стання наукових здобутків ВНЗ, потреб підприємств та
організацій певного регіональну. Професійні — орієн�
товані на попит, який склався на ринку праці і пов'язані
із відтворенням робочої сили; соціальні — асоціюються
з розвитком організаційних та колективних спільнот;

соціально�культурні — орієнтовані на
потреби розвитку особистості.

Ще одна важлива особливість —
обов'язкове державне ліцензування на�
давачів освітніх послуг. Зокрема, підго�
товки фахівців різних освітньо�кваліф�
ікаційних рівнів за спеціальностями;
військової підготовки студентів за про�
грамою офіцерів запасу; перепідготов�
ки, спеціалізації, підвищення кваліфі�
кації (включаючи закордонних грома�
дян); підготовки до вступу у вищі на�

вчальні заклади.
Послугам властиві чотири унікальні характеристи�

ки, які відрізняють їх від інших товарів. Подивимось, як
вони реалізуються в освітній сфері (рис. 4).

Перша — невідчутність — зумовлена її абстрактні�
стю. Ні у процесі, ні на момент остаточного отримання
її неможливо ідентифікувати органоліптично. Відтак,
перед надавачами постає вимога щодо візуалізації ос�
вітніх послуг для потенційних клієнтів.

З цією метою заклади вищої освіти застосовують такі
матеріальні носії відповідних відомостей, як ліцензія,
свідоцтво про акредитацію, сертифікати, дипломи про
освіту, навчально�методичні матеріали (підручники, по�
сібники, освітні програми, навчальні плани, освітньо�ква�
ліфікаційні характеристики тощо), а також інформаційні
матеріали про методи, форми та умови надання послуг.

Специфіка полягає у тому, що жоден з
них і навіть усі вони разом не є гаран�
тією якості. Добре відомо, що деякі
"ділки від освіти" отримали у розпоряд�
ження безліч офіційних документів,
прагнучи справити враження на абі�
турієнтів та їхніх батьків напередодні
вступних кампаній, але від цього товар
не стає кращим з точки зору реальних
знань та умінь, які студенти отримують
в обмін на чималі гроші.

Невіддільність від джерел. Полягає
у неможливості виокремити послугу
від безпосереднього джерела знань —
викладача або від умов, в яких вона
здійснюється (лабораторного облад�
нання, внутрішньо вузівської інформа�
ційної системи). Ситуація не змінюєть�
ся навіть тоді, коли існує можливість
скористатися підручником, збірником
практичних завдань чи навіть ауді�,
відіокурсом, що набувають дедалі
більшої популярності. Ніщо не здатне
замінити спілкування з талановитою,
обізнаною людиною, відчути вплив її
аури та задоволення від спільного по�
шуку істини. З іншого боку, впродовж
надання послуги завжди присутній її
первинний споживач — студент. При�
родно, що здатність викладача досяг�
ти взаєморозуміння зі своїми візаві
впливає на їхню успішність. Поведінка
ментора, як і його фаховість, сприяють
й позитивним і негативним змінам у
процесі та результаті навчання і, як на�
слідок, впливають на попит. Специфі�
ка невіддільності освітньої послуги по�
лягає у присутності інших споживачів,
інтегрованих у академічні групи. З ог�
ляду на це, носій знань, умінь, навичок
і зрештою компетенцій повинен орган�
ізувати навчальний процес так, щоб
одні споживачі не перешкоджали здо�
буттю якісної освіти іншим (наприклад
через застосування диференційовано�
го підходу до своїх вихованців).
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Мінливість якості освітньої послуги
зумовлена її нестандартністю і різнома�
ніттю, здатністю до істотних змін, залеж�
но від того, хто, коли, як і де її надає. З
огляду на це, набуває актуальності роз�
робка ефективних систем управління як�
істю освітньої послуги та її результату.
Для цього вдаються, зокрема, до систе�
матичної перевірки отриманих знань, з
одного боку, а з іншого, — до опитуван�
ня студентів, аби перевірити ступінь їх за�
доволення від перебування у альма�ма�
тер.

Вважаємо за доцільне послатися на
ще одну рису характеристики, яка розглядається:
мінливість результату "на виході" — виявлення справ�
жньої цінності освітньої послуги лише після отриман�
ня випускником ВНЗ диплому, під час його кар'єрного
або професійного зростання. До того ж і постачальни�
ки послуг не однаковою мірою здібні й талановиті,
відрізняються ретельністю виконання своїх повсякден�
них обов'язків. Хоча початково кожен має ставитись до
студента з повагою, вчасно надавати робочі навчальні
програми та критерії оцінювання знань на екзаменах та
заліках, дисципліновано починати та завершувати
"пари", пропонувати аудиторії сучасний матеріал, зас�
тосовувати ефективні методи викладання предмету. Ось
чому так важливо здійснювати доцільну ротацію вик�
ладацьких кадрів через залучення нових спеціалістів,
підвищувати кваліфікацію тих, хто працює.

Недовговічність освітньої послуги означає, що її не�
можна накопичувати. Ця характеристика має два аспек�
ти. З одного боку, неможливо формувати товарні запаси
освітніх послуг в очікуванні підвищення попиту, хоча,
звичайно, сам інструментарій для забезпечення освітнь�
ого процесу (підручники, монографії, програмні продук�
ти, організаційна техніка тощо) зберігають в собі інфор�
мацію, протягом тривалого часу. З іншого боку, харак�
теристика, яка розглядається, зумовлена здатністю лю�
дини забувати отримані знання, а також їх моральним
зношуванням на тлі незупинного науково�технічного
прогресу. Згадані виклики сприяють популяризації та�
кого явища, як безперервна освіта впродовж усього жит�
тя. Не дивно, що бурхливого розвитку набув сектор
бізнес�освіти (програми MBA, спеціалізовані тренінги та
семінари, які можна вважати підвищенням кваліфікації).

До наведених вище характеристик не зайве додати,
на нашу думку, ще й такі особливості:

— тривале виконання — здобуття диплома про вищу
освіту триває щонайменше 4 роки (бакалаврат) чи 5 з
половиною, якщо на меті — здобуття кваліфікації ма�
гістра. За цей час на ринку праці відбуваються зміни у
попиті на фахівців тих чи інших спеціальностей. Тож
спонукальним чинником до обрання того чи іншого фа�
культету є поінформованість про потреби роботодавців,
актуальні тенденції, які відбуваються у його структурі;

— залежність якості освітньої послуги від місця їх от�
римання. Ця особливість створює подекуди сприятливе
підгрунтя для зловживань з боку операторів ринку, які не
здатні забезпечити якість освіти на належному рівні, але
вибудовують свої конкурентні переваги на основі створен�
ня нібито "комфортних умов" для навчання студентів (на�
приклад, максимальне наближення послуги "впритул до
споживача" через мережу навчально�консультаційних
пунктів, запровадження демпінгових цін тощо).

ВИСНОВКИ
1. Разом із поширенням дії ринкових механізмів на

невиробничу сферу, для вищих навчальних закладів
настали часи, коли їхня діяльність розглядається заці�
кавленими суб'єктами з позицій платоспроможних за�
мовників освітніх послуг з відповідними очікуваннями,
а від так й вимогами.

2. Носієм знань є особистість, і від неї великою мірою

залежить, наскільки ефективно компетенції, отримані
впродовж навчання, будуть використані протягом жит�
тя для досягнення поставлених цілей та вирішення зав�
дань, які повсякчасно виникають. На ринку праці люди�
на з вищою освітою у конкурентній боротьбі за бажане
робоче місце завжди залишається незмінним "дистри�
б'ютором" навчального закладу, результатами своєї праці
презентуючи "гатунок" отриманих знань та навичок.

3. З перших кроків студента навчальними аудиторія�
ми його потрібно сприймати як партнера, оточуючи ува�
гою, створюючи атмосферу, у якій може і повинен розк�
ритися креативний потенціал особистості. Така співпра�
ця з викладачем можлива, безперечно, але тільки за умов,
якщо освітня послуга, що пропонується, буде якісною.

Література:
1. Статистична інформація [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Основні показники діяльності вищих навчальних

закладів України на початок 2010/11 навчального року.
Статистичний бюлетень [Електронній ресурс]. — Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Иванов Н.Н. Сфера услуг как обьект исследования
и управления / Н.Н. Иванов. — СПб., 2000. — С. 23—31.

4. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних
установах [Електронній ресурс]. — Режим доступу:
http://fingal.com.ua/content/view/728/35/1/2/.

5. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок
послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. — К.: ЦНЛ,
2006. — С. 10—11.

6. Павлoвa Н.М. Особливості послуги і її маркетин�
гу [Електронній ресурс]. — Режим доступу: http://
www.apr.kiev.ua/osoblyvosti�poslugy�i�jiji�marke�
tyngu.php.

7. Лебедєва О.А. Послуги: сутність і класифікація
[Електронній ресурс]. — Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/
2008_4/22%20.pdf.

8. Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері:
концептуальні засади // Персонал. — 2006. — № 10
[Електронній ресурс]. — Режим доступу: http://
www.personal.in.ua/article.php?ida=381.

9. Закон України "Про освіту" [Електронній ресурс].
— Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/
law_00/.

10. Щетинин В.П. Своеобразие российского рынка
образовательных услуг / В.П. Щетинин // Мировая эко�
номика и международные отношения.— 1997. — № 11.

11. Попов Е.Н. Услуги образования и рынок. / Е.Н. По�
пов // Российский экономический журнал. — 1992. — № 6.

12. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных ус�
луг / О.В. Сагинова // Маркетинг в России и за рубе�
жом. — 1999. — № 1.

13. Ченцов А.А. Инновационные стратегии на рын�
ке образовательных услуг: автореферат диссертации /
А.А. Ченцов. — Москва, 1998 г.

14. Скрипак Е.И. К вопросу о понятии "образова�
тельная услуга" [Електронній ресурс]. — Режим досту�
пу: www.history.k.
Стаття надійшла до редакції 11.04.2012 р.

Характеристики послуг вищої освіти 

Незбережуваність Непостійність Невіддільність Невідчутність 

Старіння  
знань

Здатність людини 
забувати певні знання

Неможливість 
накопичувати запаси

Якість послуг 
залежи за від 
викладача

Якість послуг 
залежить від 
студента

Неможливо 
відділити 

послугу від носія 

Неможливо 
сприймати 
послугу на 
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ВСТУП
В економіці кожної країни ринок нерухомості є важли�

вою складовою, оскільки він прямо пов'язаний із галуззю
будівництва та створенням нових матеріальних активів.
Особлива роль належить сектору будівництва об'єктів жит�
лової нерухомості, оскільки він є частиною соціально�еко�
номічної стратегії розвитку держави. Проте нарощування
обсягів житлового будівництва прямо залежить від рівня
його фінансування, а також від участі у цьому процесі при�
ватних інвесторів.

В ході еволюції вітчизняного фінансового ринку було
розроблено широкий арсенал інструментів формування
позичкових фінансових ресурсів через емісію боргових
цінних паперів. Для фінансування інвестиційних проектів у
галузі житлового будівництва застосовуються специфічний
різновид цінних паперів — цільові облігації.

В Україні питання сутності цільових облігацій, норма�
тивно�правового регулювання порядку їх емісії та обігу
досліджували такі вчені�фахівці, як Л. Ковтун [1], Л. Дач�
ник [2], Н. Доценко�Білоус [3; 4], Л. Гавриш [5], І. Курафє�
єва [6] та інші. Однак ці дослідження були здійснені в ме�
жах публікацій, які містили лише огляд змін до вітчизняно�
го законодавства, що стосувалися цільових облігацій, або
ж коротку характеристику сутності даного цінного паперу
та особливостей його використання.

Таким чином, обрана тема є актуальною з тієї позиції,
що існує необхідність поглибленого дослідження змісту
цільових облігацій саме як інструменту фінансування інве�
стиційних проектів у галузі житлового будівництва. Також,
зважаючи на соціально�економічну значущість будівельної
галузі, що виражається у постійному інтересі юридичних та
фізичних осіб до операцій купівлі�продажу нерухомості,
виникає потреба у формулюванні переваг та недоліків цільо�
вих облігацій для емітентів та інвесторів. Розуміння того,
що слід очікувати від використання даного фінансового
інструменту, озброїть необхідною інформацією цих учас�
ників і допоможе їм у подальшому прийняти раціональне
фінансове рішення.
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ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

В УКРАЇНІ

У статті досліджено сутність поняття цільових облігацій, визначено правове поле функціонування

ринку цільових облігацій в Україні, охарактеризовано порядок їх емісії, обігу та погашення, а також сфор?

мульовано переваги та недоліки використання цільових облігацій як інструменту фінансування житло?

вого будівництва.

The article is devoted to the research of essence of target bonds, the determination of law condition of target

bonds market functioning in Ukraine, the specification of their issue, circulation and redemption and the naming

advantages and disadvantages of the target bonds usage for housing construction financing.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою написання статті є розкриття змісту цільових

облігацій як інструменту формування інвестиційних ре�
сурсів для фінансування будівництва об'єктів житлової не�
рухомості. Для цього слід дослідити нормативно�правові та
економічні аспекти, що характеризують порядок емісії, об�
ігу та погашення цільових облігацій, а також розкрити по�
зитивні та негативні сторони використання цього інструмен�
ту.

РЕЗУЛЬТАТИ
У чинному законодавстві України цільові облігації виз�

начені як "облігації, виконання зобов'язань за якими доз�
воляється товарами та/або послугами відповідно до вимог,
встановлених умовами розміщення таких облігацій" [7]. В
той же час в Росії даний термін має дещо інший зміст і ха�
рактеризує цінні папери, що випускаються для фінансуван�
ня переважно приватних підприємств; підприємці в резуль�
таті отримують дохід за рахунок нижчої відсоткової став�
ки у порівнянні з банківським відсотком, а власник облігації
отримує вигоду за рахунок зниженого оподаткування сво�
го доходу [8]. Останнє визначення жодним чином не пояс�
нює, чим відрізняється цільова облігація від процентної чи
дисконтної, в той час як за вітчизняним законодавством це
цілком очевидно.

Сьогодні єдиною галуззю, де цільові облігації набули
широкого застосування, є будівництво. Так, за Законом
України "Про цінні папери та фондовий ринок" емітентами
цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забез�
печується одиницею житлової нерухомості, можуть бути:

1) юридичні особи, що мають право власності, оренди
чи постійного користування земельною ділянкою, на якій
буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким за�
безпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими об�
лігаціями;

2) юридичні особи, що уклали договір участі у будів�
ництві житла з органами виконавчої влади, органами місце�
вого самоврядування, що мають право власності, оренди чи
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постійного користування земельною ділянкою, на якій буде
розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпе�
чуватиметься виконання зобов'язань за цільовими обліга�
ціями.

При цьому, якщо мова йде про оренду земельної ділян�
ки під забудову, строк такої оренди має бути не менше, ніж
строк виконання будівельних робіт згідно з проектною до�
кументацією та здачі об'єкта житлового будівництва в екс�
плуатацію [9].

Механізм фінансування проектів у галузі будівництва
на основі емісії цільових облігацій полягає в тому, що забу�
довник випускає цільові облігації, а особи, що їх купили,
після настання терміну погашення облігацій одержують
право обміняти їх на об'єкт інвестування (квартиру, нежит�
лове приміщення).

Учасниками такого механізму фінансування є:
1) емітент — це юридична особа, яка від свого імені роз�

міщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання
щодо них перед їх власниками. Функцію емітента зазвичай
виконує забудовник.

2) торговець — це юридична особа, яка здійснює опе�
рації з цінними паперами від імені і за рахунок клієнтів на
підставі письмових доручень або угод про комісію (бро�
керська діяльність), а також здійснюють операції з цінними
паперами від свого імені та за свій рахунок з метою пере�
продажу їх третім особам (дилерська діяльність). Торговець
також може виконувати функції зберігача.

3) зберігач — комерційний банк або торговець цінними
паперами, який має ліцензію на зберігання та обслуговуван�
ня обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними папе�
рами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних па�
перів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з
договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

4) покупець цільових облігацій — особа, яка за догово�
ром купівлі�продажу набуває у власність цільові облігації з
метою їх погашення, тобто обміну на гроші або майно.

Взаємовідносини цих учасників побудовані за такою
схемою. Між забудовником та інвестором укладається до�
говір, яким забудовник резервує за інвестором об'єкт неру�
хомості. Оскільки, відповідно до закону, забудовник не
може "прямо" продати пакет облігацій, цю функцію вико�
нує торговець. Отже, інвестор купує у торговця пакет об�
лігацій. Слід пам'ятати, що на цьому етапі інвестор вже ук�
лав договір резервування об'єкта нерухомості з забудовни�
ком, таким чином, інвестор може бути впевненим, що отри�
має саме те житло, на яке розраховує. У встановлений строк
інвестор пред'являє до погашення пакет облігацій шляхом
обміну їх на об'єкт нерухомості, зазначений в договорі ре�
зервування.

Із появою в Україні такого інструменту фондового рину,
як цільові облігації, практика фінансування будівництва за
рахунок коштів, залучених від емісії даного виду цінного
паперу, щороку розширювалась з ряду причин.

По�перше, 15 грудня 2005 р. ВР України прийняла по�
правку до Закону України "Про інвестиційну діяльність", яка
забороняє фінансування будівництва житла інакше, ніж
через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з
нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні
пенсійні фонди і випуск цільових облігацій.

По�друге, залучення коштів для фінансування проектів
у будівництві має ряд переваг для забудовників:

1) емісія цінних паперів є одним із законних і водночас
простих механізмів фінансування будівництва (на протива�
гу договорам пайової участі чи сумісної діяльності);

2) мобілізація позичкових коштів має нижчу вартість за
рахунок прямого запозичення в інвесторів;

3) доступними є значно більші обсяги фінансування, ніж
може дозволити окремо взятий банк або група банків
(цільові облігації розміщуються на ринку серед широкого
кола інвесторів);

4) існує можливість запозичення траншами через випуск
облігацій серіями;

5) можливими є запозичення в необхідному обсязі на
весь строк будівництва без надання застави та без сплати
відсотків;

6) забудовник має змогу зменшити податкове наванта�
ження в рамках чинного законодавства (згідно із нормами
нового Податкового кодексу України, для визначення об'єк�
та оподаткування не враховується номінальна вартість взя�
тих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів,
які засвідчують відносини позики, а також платіжних до�
кументів, емітованих (виданих) боржником на користь (на

ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження
заборгованості такого боржника перед зазначеним платни�
ком податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейсь�
ких зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів,
чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних пла�
тіжних документів) [10];

7) випуск облігацій не є торгівлею цінними паперами,
не має ознак фінансової послуги і не вимагає ліцензування;

8) в разі своєчасного погашення зобов'язань за цільо�
вими облігаціями забудовник може розраховувати на ство�
рення позитивної публічної кредитної історії, що дасть
можливість зменшити вартість запозичення у майбутньо�
му.

По�третє, придбання нерухомості через інвестування у
цільові облігації має свої переваги і для інвесторів, оскільки
на сьогоднішній день це є найбільш прийнятний спосіб
купівлі недобудованого житла на первинному ринку. Так,
інвестори захищені наступним чином.

1. Для реєстрації випуску цільових облігацій ДКЦПФР
вимагає від забудовника правовстановлюючий документ на
земельну ділянку (державний акт на право власності або
право постійного користування, або договір оренди), дозвіл
на будівництво, дозвіл на виконання будівельних робіт, до�
говір підряду, проектно�кошторисна документація і рішен�
ня про її затвердження, ліцензія на будівельні роботи.

2. Реєстрація емісії цільових облігацій припускає
здійснення ДКЦПФР моніторингу можливості виконання
емітентом своїх зобов'язань, що нині виражено у вимогах
до емітентів надавати стандартний пакет дозвільної доку�
ментації і проектної по цільовому об'єкту, а з моменту на�
буття чинності нового положення про випуск облігацій —
щоквартального моніторингу стану будівельних проектів і
фінансового положення емітентів.

3. Проспект емісії, зареєстрований ДКЦПФР, за
змістом є публічною офертою, умови якої залишаються не�
змінними, що дає повну стабільність і прозорість умов
співпраці з продавцем житла.

4. Проспект емісії дозволяє покупцеві отримати достат�
ню інформацію про можливість будівельної компанії вико�
нати свої зобов'язання зі зведення об'єкта нерухомості.

5. Законодавство передбачає можливість розміщення
таких облігацій, як облігації з додатковим забезпеченням у
вигляді поруки, гарантії або страхування ризиків непога�
шення основної суми боргу. Вид і розмір забезпечення вка�
зуються емітентом у рішенні про розміщення облігацій.

6. Покупець, що використовує кредити банків під зас�
таву облігацій, перекладає практично весь ризик на банк. У
схемі з'являється новий "гарант" — банк, що зацікавлений
у якісній перевірці емітента. Тож якщо із забудовником пра�
цює серйозний банк, то йому певною мірою можна довіря�
ти.

7. Загальна сума випуску облігацій не може перевищу�
вати вартість об'єкта будівництва згідно із затвердженою
проектною документацією. При цьому за Законом України
"Про цінні папери та фондовий ринок" емітент може роз�
міщувати облігації на суму, яка не перевищує триразового
розміру власного капіталу або розміру забезпечення, яке
надається йому з цією метою третіми особами.

8. У емітента немає можливості продажу одного і того
ж об'єкта більше одного разу.

Також для інвесторів привабливим є той факт, що цільо�
ва облігація є цінним папером, а тому може бути продана,
подарована, передана в заставу, передана у вигляді внеску
учасника в статутний фонд господарського товариства
тощо.

Однак, для цільових облігацій характерним є набір ри�
зиків, що є загрозою для покупців нерухомості.

1. Пакетність облігацій — означає, що цільові облігації
продаються єдиним пакетом, який викуповується із розст�
рочкою платежу. До моменту повного викупу покупець не
може ним розпоряджатися, зокрема, продати іншій особі.

2. Облігація відповідно до цивільного законодавства
України є майном, що має особливий режим звернення.
Відповідно, умови його купівлі�продажу і порядок погашен�
ня повинні бути детально обумовлені в договорі купівлі�про�
дажу.

3. Облігація має точний період погашення, по закінченні
якого емітент зобов'язаний повернути покупцеві або квар�
тиру, або гроші протягом не більше як один рік. Не перед�
бачена можливість продовження періоду погашення.

4. Відсутній прописаний законодавчо механізм пога�
шення облігацій квартирою і реєстрації права власності на
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таку квартиру. Ті договори, які пропонувались і нині про�
понуються емітентами, мають вади, які можуть стати підста�
вою для визнання їх недійсними або за змістом не потрап�
ляють в законодавчо визначений перелік документів, що
встановлюють право, на підставі яких проводиться реєст�
рація права власності на нерухоме майно. Чимало юристів
й наразі не мають чіткого уявлення, як реєструвати право
власності на квартиру власників облігацій.

5. Емітент не зобов'язаний викуповувати облігації,
якщо умовами розміщення облігацій не передбачені випад�
ки викупу. Цей обов'язок емітента повинен бути вказаний у
договорі купівлі�продажу облігацій.

6. Облігації погашаються емітентом протягом терміну
погашення, встановленого рішенням емітента про розміщен�
ня облігацій. Забудовники в своїх проспектах емісій можуть
указувати, що облігації погашаються квартирою протягом
певного терміну. Якщо в цей термін покупець не пред'явить
облігації для погашення, забудовник звільняється від яких�
небудь зобов'язань.

7. Відсутня гарантія здачі будинку до закінчення пері�
оду погашення облігації і умови відповідальності емітента
за прострочення невиконання своїх зобов'язань.

Як бачимо, цільові облігації не є абсолютно надійним
інструментом фінансування та набуття права власності на
об'єкти на рухомості для інвесторів.

ВИСНОВКИ
Отже, дослідження сутності та специфіки використан�

ня цільових облігацій показало, що цей інструмент залучен�
ня коштів у галузь будівництва потенційно сильний, однак
механізм його використання в Україні недосконалий. При�
чини недовіри до даного цінного паперу абсолютно виправ�
дані і зумовлені рядом хиб нормативно�правого забезпечен�
ня їх емісії та використання.

Так, оформити право власності на квартиру, що була
придбана у забудовника через купівлю цільових облігацій,
практично не можливо, оскільки договору купівлі�продажу
цільових облігацій просто немає в переліку документів на
отримання права власності на нерухомість. Також інвес�
торів турбує той факт, що в цінних паперах невказується
конкретна адреса житла, що придбавається. Аби вирішити
це питання, забудовник укладає із покупцем житла договір
резервування окремої квартири, однак така угода не перед�
бачена за жодним нормативно�правовим актом. В таких
умовах гостро постає проблема довіри та добросовісності
сторін угоди.

Говорячи про перспективи подальшого розвитку ринку
цільових облігацій, маємо констатувати невтішний прогноз.
Насамперед, це пов'язано з тим, що з 1 січня 2012 року в дію
вступив новий закон №3461 від 2 липня 2011 року, що спричи�
нить обтяження прав інвесторів та розширення можливостей
емітентів для зловживань. Новий закон передбачає наступне:

— емісія цільових облігацій не буде забезпечена неру�
хомістю, що будується (хоча й до цього такі облігації не були
забезпеченими нерухомістю, однак декларативно така нор�
ма була присутня у Законі України "Про інвестиційну
діяльність");

— цільові облігації можна буде погашати грошовими
коштами (таким чином, за відсутності у забудовника зведе�
ного об'єкта, він може повернути інвестору номінальну
вартість облігацій, при цьому сам інвестор вже може не роз�
раховувати на отримання омріяних квадратних метрів);

— емітентом цільових облігацій може бути особа, що
не має права власності на земельну ділянку, а лише договір
на довгострокову оренду (відповідно, в разі скасування до�
говору оренди емітент втратить права на об'єкт будівницт�
ва і не зможе погасити облігації шляхом передачі відповід�
ного товару) [12].

Решта норм даного закону, що стосуються відповідаль�
ності емітента в розмірі 1700 грн. та формування в місцевих
бюджетах фондів для відшкодування збитків власникам
облігацій, є законодавчою бутафорією, покликаною прихо�
вати злочинний потенціал даного інструменту.

Також на вітчизняний ринок цільових облігацій вплине
постанова Кабінету Міністрів України №37 від 25 січня 2012
року "Про затвердження Порядку визначення розміру
збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом пе�
редачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, та
їх відшкодування".

У пункті 4 цієї постанови вказано, що розмір відшкоду�
вання дорівнює:

— номінальній вартості облігацій;
— сумі доходів, які власники облігацій могли отримати,

здійснивши альтернативну придбанню облігацій інвестицію,
що визначається, виходячи з рівня облікової ставки Націо�
нального банку за період з дати придбання облігацій до мо�
менту здійснення відшкодування [13].

У дійсності відбуватиметься наступне. Облікова ставки
НБУ, що нині складає 7,5%, менша від річного темпу
інфляції, тож доходи за облігаціями просто "з'їсть" інфля�
ція. Щодо номінальної вартості, то як правило, за проспек�
том емісії облігацій номінальна і ринкова вартість облігацій
різна, звичайно, що друга вища за першу. Емітент облігації
здійснює їх продаж за ринковою, а не номінальною варті�
стю. Відтак, для інвесторів є ризик втрати коштів у розмірі
різниці між ринковою та номінальною вартістю облігацій.

Таким чином, дослідження особливостей регулювання
емісії, обігу та погашення цільових облігацій як інструмен�
ту фінансування об'єктів будівництва, дозволяє стверджу�
вати, що інвестиції у цільові облігації українських компаній
є зоною високого ризику. Головна причина цьому —
відсутність дієвого механізму реалізації нерухомості через
емісію цільових облігацій, що є наслідком нормативно�пра�
вових колізій та відсутності надійного законодавчого захи�
сту інтересів інвесторів.

Однак, сьогодні в Україні чи не єдиною альтернативою
цільовим облігаціям є ФФБ, тож якщо інвестори все ж зва�
жились на купівлю нерухомості через механізм цільових
облігацій, їм треба пам'ятати, що перш ніж ухвалювати таке
рішення, необхідно звернутись до забудовника з проханням
надати свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій і рішен�
ня уповноваженого ДКЦПФР рейтингового агентства про
присвоєння рейтингу даній компанії�забудовнику. Також
слід звернути увагу на правомірність використання ділянки
під забудову, наявність у будівельної компанії ліцензій, доз�
волів, а також позитивного досвіду із завершення будівниц�
тва.
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ВСТУП
Поняття ліквідності та платоспроможності ко�

мерційного банку так чи інакше означають мож�
ливість банку своєчасно і повно забезпечувати ви�
конання своїх боргових і фінансових зобов'язань
перед усіма контрагентами, що визначається наявн�
істю достатнього власного капіталу банку, опти�
мальним розміщенням і величиною коштів за стат�
тями активу і пасиву балансу з урахуванням відпов�
ідних термінів.

Ліквідність комерційного банку базується на пос�
тійній підтримці об'єктивно необхідного співвідно�
шення між трьома її складовими — власним капіта�
лом банку, залученими і розміщеними ним коштами
шляхом оперативного керування їх структурними
елементами.

УДК 336.71

О. Г. Дяченко,
ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, норматив, інтегральна оцінка.

Безпосередній вплив на ліквідність і платоспро�
можність комерційного банку чинять наступні фак�
тори. По�перше, комерційні банки, насамперед, відчу�
вають на собі наслідки рестрикційної політики НБУ,
яка проводиться в рамках монетарної політики. По�
друге, фіскальна політика держави в банківській
сфері.

Крім того, на ліквідність, платоспроможність та
фінансову стійкість комерційного банку впливають
мікроекономічні фактори, з яких до числа основних
можна віднести: ресурсну базу комерційного банку,
якість вкладень, рівень менеджменту, функціональну
структуру, мотивацію діяльності банку.

Питання ліквідності комерційних банків розгляда�
ли у своїх роботах Волошин І.В., Карчева Г.Т., Любунь
В.С., Любунь О.С., Міщенко В.І., Пернарівський О.В.,
але залишається значне коло задач, що потребують по�
дальшого дослідження та вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — провести статистичне оцінювання

діяльності комерційного банку на основі інтегральних
показників ліквідності та платоспроможності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для узагальнення показників ліквідності застосо�

вується формула інтегрованого показника ліквідності:

(1),
де v

i
 — ваговий коефіцієнт;

y
j
 — відповідне значення показника ліквідності.

У статті досліджено питання статистичного оцінювання діяльності комерційного банку на основі інтег?

ральних показників ліквідності та платоспроможності.

In the article investigational a questions of statistical evaluation by commercial bank activity on the basis of

integral indexes by liquidity and solvency.

Таблиця 1. Вагові коефіцієнти показників ліквідності
та платоспроможності банку
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Аналогічно для показників платоспроможності за�
стосовується інтегрований показник платоспромож�
ності, який розраховується за формулою:

 ∑ ⋅= ji zuIP (2),
де u

i 
— ваговий коефіцієнт;

z
j
 — відповідне значення показника платоспромож�

ності.
Для розрахунку загального інтегрованого показни�

ка оцінювання діяльності банку на основі інтегрованих
показників ліквідності та платоспроможності застосо�
вується наступна формула:

IPWILWZIL ⋅+⋅= 21 (3),
де W

1
 — ваговий коефіцієнт для інтегрованого по�

казника ліквідності (IL), W
1
 = 0,6;

W
2
 — ваговий коефіцієнт для інтегрованого показ�

ника платоспроможності (IP), W
2
 = 0,4.

Вагові коефіцієнти для показників ліквідності (v
i
) та

платоспроможності (u
i
) наведено нижче (табл. 1).

Отже, на основі вищеперерахованих даних для
оцінювання та аналізу діяльності комерційного бан�
ку та прийняття рішень щодо її покращення можна
запропонувати наступну алгоритмічну модель (рис.
1).

Розрахуємо коефіцієнти ліквідності банку, вхідні
дані для розрахунку представлені в табл. 2.

Визначимо коефіцієнт миттєвої ліквідності для бан�
ку:

— у 2006 році:
КМЛ = 114189/1030289 = 0,11, або 11 % (4);
— у 2007 році:
КМЛ = 154421/1606434 = 0,096; або 9,6 % (5).
Нормативне значення коефіцієнта миттєвої лік�

відності має бути не менше, ніж 20 %. Миттєва ліквід�

ність банку "Форум" упродовж 2006—2007 років менше
нормативу і має тенденцію до погіршення.

Для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності
враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим
строком погашення до 31 дня (включно).

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як
співвідношення активів первинної та вторинної
ліквідності до зобов'язань банку з відповідними стро�
ками виконання:

— у 2006 році:
КПЛ = (114189+28343+733280)/1030289 = 0,85,

або 85 % (6)
— у 2007 році:
КПЛ = (154421+10420+1213037+52)/1606434 = 0,86,

або 86 % (7)
Нормативне значення коефіцієнта поточної лік�

відності має бути не менше, ніж 40 %. Поточна ліквід�
ність банку "Форум" упродовж 2006—2007 років вдвічі
краще, ніж значення нормативу, і упродовж року по�
кращилося на 1 %.

Коефіцієнт короткострокової ліквідності визна�
чається як співвідношення ліквідних активів до корот�
кострокових зобов'язань.

До розрахунку коефіцієнта короткострокової
ліквідності включаються ліквідні активи та коротко�
строкові зобов'язання з початковим строком погашен�
ня до одного року:

— у 2006 році:

ККЛ = 996168904526000
244868114189

++
+

 = 0,49; або 49% (8);

— у 2007 році:

ККЛ = 
2257103104681500

347992154421
++

+
 = 0,45; або 45% (9).

Нормативне значення коефіцієнту короткостроко�
вої ліквідності має бути не менше, ніж 20 %. Короткос�
трокова ліквідність банку "Форум" у 2006 році вдвічі
краще, ніж значення нормативу, а у 2007 році зменши�
лася до 45%, внаслідок збільшення обсягів кредитів від
НБУ та значного підвищення обсягів клієнтських
коштів.

Розрахуємо інтегральні коефіцієнти ліквідності
фактичний (фIL) і нормативний (нIL). Інтегральні кое�
фіцієнти ліквідності фактичні:

— у 2006 році:
фIL = 0,42*0,11+0,27*0,85+0,31*0,49 = 0,43 (10),
— у 2007 році:
фIL = 0,42*0,096+0,27*0,86+0,31*0,45 = 0,41 (11).
Інтегральний коефіцієнт ліквідності нормативний

складає, як мінімум:
нIL = 0,42*0,2+0,27*0,4+0,31*0,2 = 0,254 (12).
Отже, виходячи з розрахунків, можна зробити на�

ступні висновки.
— Норматив короткострокової ліквідності вста�

Рис. 1. Алгоритмічна модель статистичного оцінювання діяльності комерційного банку

№ з/п Найменування статті АКБ "Форум" 
2006 р. 2007 р. 

1 Грошові кошти та залишки в НБУ 114189 154421 
2 Казначейські та інші цінні папери, що 

рефінансуються НБУ, і цінні папери, 
емітовані НБУ  

0 52 

3 Кошти в інших банках 244868 347992 
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0 
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 28343 10420 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 733280 1213037 
7 Кошти банків: 306862 497565 
8 У тому числі кредити, які отримані від НБУ 26000 81500 
9 Кошти клієнтів 689045 1031046 
10 Боргові цінні папери, емітовані банком 9961 2257
11 Усього зобов’язань 1030289 1606434 

Таблиця 2. Вхідні дані для розрахунку коефіцієнтів
ліквідності
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новлюється для контролю за здатністю банку вико�
нувати прийняті ним короткострокові зобов'язання
за рахунок ліквідних активів. Суми наявних коштів і
інших ліквідних активів достатньо для своєчасного
погашення короткострокових зобов'язань банку,
про що свідчить коефіцієнти короткострокової
ліквідності, які на 2007 рік складають 0,45 та 0,49 (в
2006 році).

— Коефіцієнт поточної ліквідності встановлюється
для визначення збалансованості строків і сум ліквідних
активів та зобов'язань банку. Цей показник для банку
значно перевищує норму, що свідчить про збалансо�
ваність активів та зобов'язань.

— Коефіцієнт миттєвої ліквідності встанов�
люється для контролю за здатністю банку забезпе�
чити своєчасне виконання своїх грошових зобов'я�
зань за рахунок високоліквідних активів (коштів у
касі та на кореспондентських рахунках). Для АКБ
"Форум" даний показник становить 0,11 на 2006 рік ,
що значно нижче норми, і на 2007 рік зменшується
до 0,096, оскільки зобов'язання банку на 2007 рік
збільшились на 576152 грн.

— Розрахувавши інтегровані показники ліквідності,
можна стверджувати, що фактичне значення показни�
ка перевищує значення інтегрованого нормативного
показника ліквідності (0,43 у 2006 році та 0,41 у 2007
році).

Що стосується показників, які характеризують пла�
тоспроможність, то вони наступні, вихідні дані для роз�
рахунку представлені в табл. 3.

Коефіцієнт покриття складає:
— у 2006 році:
 Ктл = 1171522/1030289 = 1,137 (13);
— у 2007 році:
Ктл = 1826204/1606434 = 1,1368 (14).
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами скла�

дає:
— у 2006 році:
Кос = 141233/1171522 = 0,121 (15);
— у 2007 році:
Кос = 219770/1826204 = 0,120 (16).
Коефіцієнт відновлення платоспроможності визна�

чається як відношення розрахункового коефіцієнта по�
криття до його встановленого значення:

Кв = (1,1368+6/12*(1,1368�1,137))/2 = 0,56833 (17).
Коефіцієнт втрати платоспроможності визначаєть�

ся як відношення розрахункового коефіцієнта покрит�
тя до його встановленого значення. Розрахунковий ко�
ефіцієнт покриття визначається як сума фактичного
значення цього коефіцієнта на кінець звітного періоду і
зміна цього коефіцієнта між закінченням і початком
звітного періоду в перерахуванні на період утрати пла�
тоспроможності (3 місяці):

Ку = (1,1368+3/12*(1,1368�1,137))/2 = 0,56837 (18).
Для більш чіткого представлення про платоспро�

можність розрахуємо фактичні (фIP) та нормативні
(нIP) інтегральні показники платоспроможності отри�
мано наступні результати:

— у 2006 році:
фIP = 0,40*1,137+0,44*0,121+0,08*0,56833+
+0,08*0,56837=0,598976 (19);
— у 2007 році:
фIP=0,40*1,1368+0,44*0,120+0,08*0,56833+
+0,08*0,56837=0,598456 (20).

Нормативний інтегральний показник платоспро�
можності має бути на рівні:

нIP = 0,4*2+0,44*0,1+0,08*1+0,08*1 = 1,004 (21).
Розрахувавши показники, маємо:
— коефіцієнт покриття має значення менше 2, що

спостерігається як у 2006, так і у 2007 році. Однак існує
думка, що нормативне значення коефіцієнта покриття
представлено завищеним — у більшості підприємств цей
коефіцієнт нижче 2, хоча в їх платоспроможності сум�
ніватися не приходиться;

— коефіцієнт забезпеченості власними засобами має
значення більше 0,1;

— коефіцієнт відновлення платоспроможності
приймає значення менше 1, що свідчить про те, що банк
найближчим часом не має реальної можливості відно�
вити платоспроможність, а коефіцієнт втрати плато�
спроможності, що також приймає значення менше 1,
свідчить, що банк найближчим часом може втратити
платоспроможність.

При значенні коефіцієнта відновлення (втрати)
платоспроможності менше 1, рішення про визнання
структури балансу незадовільною, а підприємства —
неплатоспроможним не приймається; однак через
реальну погрозу втрати даним підприємством пла�
тоспроможності воно ставиться на відповідний
облік.

Після прийняття відповідних рішень про неза�
довільність структури балансу і неплатоспроможності
підприємства, в останнього запитується додаткова
інформація і проводиться більш глибокий аналіз його
фінансового стану.

Розрахуємо загальні інтегральні коефіцієнти
ліквідності для банку. Нормативний інтегральний показ�
ник ліквідності має дорівнювати:

нZIL = 0,6*0,254+0,4*1,004= 0,554 (22).
Фактичний загальний інтегральний коефіцієнт

ліквідності:
— у 2006 році:
фZIL= 0,6*0,43+0,4*0,598976 = 0,4976 (23);
— у 2007 році:
фZIL= 0,6*0,41+0,4*0,598456 = 0,4854 (24).
Отже, виходячи за інтегрованим показником діяль�

ності комерційного банку, можна стверджувати, що в
період 2006 — 2007 роки діяльність АБ "Форум" погір�
шилася.

ВИСНОВКИ
Набули подальшого розвитку методи оцінювання

ефективності діяльності комерційних банків за допомо�
гою інтегральних показників ліквідності та платоспро�
можності. В подальших дослідженнях запропоновану
алгоритмічну модель можна вдосконалювати шляхом
збільшення факторів впливу на ефективність діяльності
комерційного банку.
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№ з/п Найменування статті АКБ "Форум" 
2006 р. 2007 р. 

1 Усього активів 1171522 1826204 

2 Усього зобов’язань 1030289 1606434 

3 Усього власного капіталу 141233 219770 

Таблиця 3. Вхідні дані длі розрахунку коефіцієнтів
платоспроможності
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ВСТУП
В умовах фінансово�економічної кризи інституціо�

налізація інфраструктури стає стратегічним напрямом
розвитку агропродовольчої сфери. Саме сучасна еко�
номічна ситуація визначила пріоритетну роль інфра�
структури в усіх галузях народного господарства. Та�
ким чином, основою наукового дослідження інституці�
ональної інфраструктури всіх рівнів повинно стати її те�
оретико�методологічне обгрунтування.

Теоретичні засади інституціональної економіки
закладені в працях виданих вчених: А. Алчіан, М. Бун�
ге, М. Вебера, Т. Веблена, Дж. Коммонс, У. Мітчелла,
Д. Норта, М. Туган�Барановського та інших.

Науково�теоретичні основи діяльності інфраструкту�
ри (в тому числі агропродовольчої сфери) були сформовані
вітчизняними та зарубіжними економістами, серед яких: В.
Андрійчук, П. Бєлєнький, М. Гладій, С. Кваша, Б. Красно�
польский, А. Кузнецова, Ю. Лопатинський, М. Малік, О.
Мороз, П. Мосіюк, С. Носова, Т. Осташко, М. Хорунжий,
Л. Чернюк, Ю. Юдін та багато інших. Враховуючи значний
доробок зарубіжних та вітчизняних науковців у розв'язанні
зазначеної проблеми, слід додати, що доцільним є теоре�
тичне обгрунтування суті та значення інституціональної
інфраструктури безпосередньо в агропродовольчій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування

сутності, значення та особливостей розвитку інститу�
ціональної інфраструктури в агропродовольчій сфері.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасному глобалізованому світі значно зростає

роль відповідних інститутів, які здатні формувати та
підтримувати діяльність економічних систем. Визначаль�
ну роль при цьому відіграє держава, тобто інститути, які
вона створює. З.Ватаманюк вказує, що нині ефективна
держава потрібна для надання суспільству товарів і по�
слуг, а також для створення правил та інститутів, які за�
безпечують однакові для всіх правила гри і нормальне
функціонування ринку, а людям добробут [1, с. 7].

Особливе значення державне регулювання еконо�
міки має для агропродовольчої сфери країни. В сучас�
них умовах низький рівень розвитку продуктивних сил
галузі, невідповідність інфраструктури, проблеми в
фінансово�кредитній та інвестиційній сфері перешкод�
жають формуванню конкурентоспроможної економіч�
ної системи. На наш погляд, першоосновою в подоланні
зазначених проблем повинно стати створення сприят�
ливого інституційного середовища та формування
відповідної інституційної інфраструктури.
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По суті, інституціоналізація — це перетворення со�
ціальних намірів на норму шляхом їх упровадження за
допомогою інституцій влади й на основі засобів право�
вого, економічного, політичного регулювання. А.А. Ткач
вказує, що інституціонуванням можна назвати процес
оформлення соціальних намірів у конкретні правові акти,
за виконання яких відповідають органи влади й управлі�
ння [2, с. 269]. Відповідно формується і інституційне се�
редовище, яке характеризується як "чіткий упорядкова�
ний набір інститутів, що визначають обмеження для еко�
номічних суб'єктів, які формуються в межах тієї чи іншої
системи координації господарської діяльності" [1, с. 26].

На наш погляд, агропродовольча сфера країни, як
ніяка інша із господарських систем, потребує інститу�
ційних змін. Адже саме вона характеризується низьким
рівнем конкурентоспроможності виробництва, затяж�
ним процесом реформування галузі, розвалом соціаль�
ної інфраструктури. Агропродовольча сфера є досить
консервативною економічною системою, тому темпи
інституційних змін будуть досить повільними, але вони
є об'єктивно необхідними.

Зокрема, М.Й. Малік та О.Г. Шпикуляк наголошу�
ють, що саме невідповідні потребам ринку інституціо�
нальні умови стримують розбудову ефективної аграр�
ної реформи, не реформи як константа, а правила гри
(інституції) уособлюють неефективність [3, с. 133 ].

У цьому зв'язку слід зупинитись на понятті інститутів
та інституцій. Д.Норт наголошує, що інституції — це
"правила гри" в суспільстві або придумані людьми обме�
ження, які спрямовують людську взаємодію в певне річи�
ще. І як наслідок, вони структурують стимули в процесі
людського обміну — політичного, соціального чи еконо�
мічного [4]. Загалом під інститутами розуміють і соціаль�
но визнані нормативно�ціннісні системи (установи, нор�
ми й ін.) і формалізовані структури, які їх реалізують.
Відповідно до такої позиції, ринок як такий є суспільним
(соціальним) інститутом, який заснований на принципах
приватної власності й конкуренції. Водночас інститута�
ми ринку є не тільки такі його "базові" характеристики
чи складники, як приватна власність, конкуренція та інші,
але і його "інфраструктурні" функціональні елементи,
такі як банки, біржі, інвестиційні фонди та інші фінан�
сові й торгово�посередницькі структури [1, с. 22].

Під економічними інституціями й інститутами вва�
жаються сформовані правила, норми, традиції — інсти�
туції; утворення, такі як власність, економічна мен�
тальність, а також організаційно�правові структури, ус�
танови, організації — інститути, що консолідують і
спрямовують взаємодії індивідів в економіці [3, с. 133 ].

Тому на сучасному етапі розвитку агропродовольча
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сфера потребує створення системи інститутів та інсти�
туцій, які забезпечували б завершення реформувальних
процесів в галузі та створення умов для її подальшого ста�
лого розвитку. По суті, необхідною є система інституціо�
нального забезпечення , яку можна визначити як "динам�
ічний процес формування інституцій (правила, сформовані
формальними та неформальними утвореннями суспільно�
економічних формацій, які впливають на поведінку учас�
ників ринку) й інститутів (організаційно оформлена сис�
тема правил і норм), які консолідовано у формі організації
(підприємства, інфраструктура, державні органи), закону
(нормативно�правові акти) та функції�правила (ринок,
ціноутворення, конкуренція, праця, власність) у процесі
еволюції ринкового механізму" [5, с. 151].

На нашу думку, базовим інститутом для агропродо�
вольчої сфери є інститут власності, який забезпечува�
тиме чіткі і гарантовані правила розмежування майно�
вої відповідальності. Адже основою реформування було
закріплення права власності на землю та засоби вироб�
ництва, створення реального власника. Внаслідок рин�
кових трансформацій було ліквідовано державну моно�
полію на економічну діяльність, але відсутність відпов�
ідного інституційного середовища знизило позитивний
ефект від реформ. Не можна сьогодні говорити про
ефективну та конкурентоспроможну агропродовольчу
сферу без досягнення відповідного рівня інфраструк�
турного забезпечення. На наш погляд, ступінь зрілості
інфраструктурі визначається відсутністю організацій�
но�інституціональних обмежень між суб'єктами в на�
прямі виробництва та реалізації продукції. Також важ�
ливим фактором є системна єдність всіх інституцій еко�
номічної системи на шляху від безпосередніх товаро�
виробників до споживачів. Базова роль при цьому відво�
диться саме інституціональній інфраструктурі.

Процес інституціоналізації агропродовольчої сфе�
ри буде досить тривалим. Ми вважаємо, що на першому
етапі він повинен включати законодавче встановлення
норм і правил, які регулюватимуть можливі варіанти
співпраці економічних суб'єктів. У довгостроковому
періоді необхідним є визнання встановлених норм та
правил та їх закріплення не лише на рівні законів, а й на
рівні традицій, звичаїв.

По суті, інституційна інфраструктура виступає не як
самостійна галузь або підгалузь, вона обслуговує їх у ролі
підсистеми, що управляє. Вона формується з організацій,
які безпосередньо управляють відтворювальним проце�
сом або обслуговують сферу обігу (наприклад, установи
фінансово�кредитної і банківської систем, обчислювальні
центри тощо). Інституційна інфраструктура діє на різних
рівнях господарської діяльності у межах суб'єкта госпо�
дарювання (регіону, сектора, підприємства), де склада�
ються і виконуються різні господарські плани. Функції
інституційної інфраструктури полягають у тому, щоб
виробити такий внутрішній правопорядок, що діє в рам�
ках якого�небудь господарського організму, щоб резуль�
тати господарської діяльності давали можливість суб�
'єктам, які беруть участь у ній, розвиватися і забезпечу�
вали рівність ефекту для них [6].

Слід відмітити, що функціональне значення та спе�
цифіка інституціональної інфраструктури полягає в
наданні суспільно корисних невиробничих послуг нау�
кового, управлінського, правоохоронного та захисно�
го характеру на рівні всього суспільства в цілому. До
складу інституціональної інфраструктури за організа�
ційно�галузевою ознакою включаються: суспільні ор�
ганізації, органи загальнодержавного управління, пра�
вові структури, наукові організації, заклади кредитуван�
ня, державного страхування та інші. В загальному ро�
зумінні інституціональна інфраструктура є специфіч�
ною, здатною обслуговувати все суспільство.

Обслуговуюча діяльність інституціональних підроз�
ділів прямо чи опосередковано також сприяє нормаль�
ному функціонуванню та підвищенню ефективності сус�
пільного виробництва [7, с. 62].

У сучасних економічних реаліях, основними пере�
шкодами для формування ефективної інституціональ�
ної інфраструктури є відсутність відповідного правово�
го забезпечення, загальна нестійкість правового поля
та загальнодержавні проблеми у фінансово �кредитній
сфері. В цілому, інституціональна інфраструктура аг�
ропродовольчої сфери є формоутворювальним елемен�
том економічного розвитку та подальшого зростання.
Актуальні економічні дослідження агропродовольчої
сфери повинні спрямовуватись на обгрунтування тео�
ретичних та практичних засад розвитку інституціональ�
ної інфраструктури, акцентуючи увагу на дослідженні
проблем формування та розвитку ринкових інституцій
сфери та і агропродовольчого ринку.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи проведені дослідження, слід зазна�

чити, що інституціональна інфраструктура агропродо�
вольчої сфери є специфічним видом інфраструктурно�
го забезпечення, яка спрямована на формування та
підтримання динамічного розвитку підприємств аграр�
ного сектора та харчової промисловості, забезпечення
фінансової основи для розвитку соціальної інфраструк�
тури. Її базовими складовими можуть бути фінансово�
кредитна система, правове забезпечення, державне
страхування, заклади науково�консультаційного забез�
печення, дорадництво.

Розвиток інституціональної інфраструктури в агропро�
довольчій сфері є одним з пріоритетних напрямів виходу
галузі з кризового стану. Основним завданням інституціо�
нальної інфраструктури повинно бути удосконалення дер�
жавних та суспільних інституцій. Саме вони забезпечують
оптимальну систему оподаткування, ефективне викорис�
тання державних коштів, прискорений розвиток підприєм�
ництва. Інституціональні перетворення в агропродовольчій
сфері слід спрямовувати на реалізацію найважливіших зав�
дань: підтримку сільгосптоваровиробників з метою забез�
печення паритету цін та організаційно�структурну перебу�
дову на засадах інтеграції та кооперації з метою форму�
вання цілісних агропродовольчих виробничо�комерційних
комплексів з закінченим циклом виробництва. Держава по�
винна формувати систему інститутів та інституцій спрямо�
ваних на формування динамічно розвиненої, конкурентос�
проможної агропродовольчої сфери.
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ВСТУП
Банківська система покликана мобілізовувати фінансові

ресурси економіки та перетворювати їх на дієвий капітал,
що приносить дохід. Основне завдання, яке стоїть сьогодні
перед вітчизняними банківськими установами, полягає в
ефективному управлінні банківськими ресурсами. Якість
управління пасивними операціями значною мірою залежить
від вирішення комплексної проблеми формування ефектив�
ної політики ресурсного забезпечення банківської діяль�
ності та розробки механізмів її реалізації.

Головною метою банківського менеджменту у сфері
політики мобілізації ресурсів слід вважати створення опти�
мальної ресурсної бази, яка за умови найменших видатків
на формування фінансових ресурсів сприятиме підтримці
стабільного рівня доходів, репутації банку на рівні, достат�
ньому для залучення ним необхідних грошових ресурсів на
вигідних умовах. У даному контексті на особливу увагу зас�
луговує проблема формування та управління залученими
банківськими ресурсами як основним джерелом кредитно�
інвестиційної діяльності банків.

Питання формування та управління банківськими ресур�
сами розглядаються у працях багатьох науковців та практиків.
Проблеми, пов'язані із залученням банківських ресурсів, дос�
ліджували у своїх працях М. Алєксєєнко, О. Васюренко,
О. Дзюблюк, Ж. Довгань, А. Мороз, М. Савлук, Ж. Торяник,
І. Федосік та інші. Проблеми формування банками кредитно�
інвестиційних ресурсів досліджували І. Бланк, В. Лагутін,
Б. Луців, Т. Майорова, С. Науменкова, А. Пересада тощо.

Разом з тим, аналіз літератури показав, що досліджен�
ня зазначеної проблеми не можна вважати завершеним,
оскільки ще недостатньо розроблені питання щодо управл�
іння процесами формування та розміщення залучених бан�
ківських ресурсів в контексті повномасштабної активної
діяльності банків.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківські ресурси — це основа діяльності комерційного

банку, від розміру ресурсної бази банку залежать масшта�
би його діяльності та обсяги отримуваних прибутків. У
банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють
на власні, залучені та позичені кошти. Саме з огляду на таку
класифікацію у статті розглядаються залучені кошти бан�
ку. Важливість цього джерела ресурсів для ефективної кре�
дитно�інвестиційної банківської діяльності визначається
тим, що залучені кошти банку становлять переважну час�
тину його ресурсів (до 80% загального обсягу залучених та
позичених коштів).
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Метою статті є узагальнення теоретичних засад та
аналіз особливостей вітчизняної банківської практики щодо
формування залученого капіталу як невід'ємної складової
ефективної діяльності банківських установ.

Теоретико�методологічними засадами роботи є інфор�
маційні матеріали в наукових публікаціях та періодичних
виданнях з питань формування і використання ресурсного
потенціалу банків, довідкові та аналітичні матеріали Націо�
нального банку України, чинні законодавчі та нормативно�
правові акти України, які регулюють банківську діяльність.

У процесі обгрунтування теоретичних положень, ре�
зультатів аналізу та висновків використано методи ретрос�
пективного, порівняльного та статистичного аналізу, еко�
номіко�статистичні методи спостереження, групування,
динамічного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Залучені кошти банку — це сукупність коштів на поточ�

них, депозитних та інших рахунках юридичних та фізичних
осіб, на рахунках громадських організацій, різноманітних
суспільних фондів, які використовуються в активних опе�
раціях з метою отримання прибутку чи забезпечення
ліквідності банку [1].

У сучасній економічній літературі наводиться декілька
класифікацій залучених коштів банку залежно від різних
характеристик: від категорії вкладників, від строку та по�
рядку повернення коштів, від виду валюти, в якій залуча�
ються кошти, за способом оформлення вкладу, за характе�
ром сплати відсотків тощо.

Проте, найсуттєвіші особливості залучених грошових
коштів відображає їх розподіл за економічним змістом. З
цієї точки зору існує дві юридично�правові форми залуче�
них коштів — депозити та боргові цінні папери. У банківській
практиці залучені кошти часто називають депозитними зо�
бов'язаннями, тому що і вклади, і боргові цінні папери ма�
ють однакову депозитну природу.

Більш детальну класифікацію цих форм подано на
рис. 1.

Залучення банками коштів регулює "Положення про
порядок здійснення банками України вкладних (депозит�
них) операцій з юридичними та фізичними особами" №
1256/8577 від 29.12.2003 року. Відповідно до цього докумен�
та, "вклад (депозит) — це грошові кошти в готівковій або
безготівковій формі у валюті України або в іноземній ва�
люті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника
або які надійшли для вкладника на договірних засадах на
визначений строк зберігання чи без зазначення такого стро�
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ку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають вип�
латі вкладнику відповідно до законодавства України та умов
договору" [2].

Наслідки світової фінансової кризи значно обмежили
можливості українських банків щодо збільшення обсягу
пасивів. Так, депозитні операції стали чи не єдиним джере�
лом поповнення ресурсної бази банків. Основними видами
депозитних операцій є депозити на вимогу (до запитання)
та строкові депозити. У світовій практиці їх частка у струк�
турі пасивів становить від 60% до 80%. Вклади на вимогу роз�
міщують у банку на поточному рахунку клієнта. На вимогу
клієнта кошти з поточного рахунку в будь�який час можуть
вилучатися через видачу готівки, виконання платіжного до�
ручення, сплату чеків або векселів. Тому такі кошти вважа�
ються нестабільними, адже вони значно обмежують коло
їх використання у активних операціях.

Для кредитно�інвестиційної діяльності банків найбільш
вагомим джерелом поповнення ресурсної бази є строкові
депозити. Такий вид депозитів характеризується стабільні�
стю, а тому вони зручні для планування активних операцій
банків. За цих умов банк має змогу розміщувати кошти у
середньо� та довгострокові активи, що приносять високі
доходи з мінімальним ризиком.

У складі боргових цінних паперів виділяють ощадні (де�
позитні) сертифікати та векселі. Ощадний (депозитний) сер�
тифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування
грошових коштів, яке засвідчує право власника сертифіка�
та або його правонаступника на одержання після закінчен�
ня встановленого строку суми вкладу (депозиту) та про�
центів, установлених сертифікатом, у банку, який його ви�
дав [2]. Депозитні сертифікати надаються юридичним осо�
бам, а ощадні — фізичним особам. За своєю сутністю вони
подібні до строкових депозитів, тому що також містять кош�
ти, вкладені фізичними або юридичними особами, та укла�
даються на певний строк під відсотки, передбачені умовами
їх розміщення.

Проте, мають місце і суттєві відмінності. Ощадні (де�
позитні) сертифікати є депозитами за змістом, а за фор�
мою — це цінні папери, які можуть обертатися на фондо�
вому ринку. У порівнянні з депозитними рахунками сер�
тифікати є більш універсальними та зручними як для бан�
ку, так і для його клієнтів. Їх можна передавати, дарува�
ти, успадковувати, продавати тощо. А завдяки котируван�
ню на вторинному ринку цінних паперів сертифікат може
бути достроково проданий власником іншій особі з
одержанням прибутку і при цьому без зміни обсягу ре�
сурсів банку. У той же час дострокове вилучення власни�
ком строкового вкладу означає для нього втрату прибут�
ку, а для банку — втрату частини ресурсів. Разом з тим,
розглядаючи депозитні сертифікати як цінні папери, вар�
то зауважити їх основний недолік — значні витрати бан�
ку на емісію [1].

Банки також можуть залучати кошти економічних
суб'єктів за допомогою векселів. Банківський вексель — це
цінний папір, в якому міститься безумовне грошове зобов'�
язання банку про сплату зазначеної у векселі суми вексе�
летримачу у встановлений термін [3]. Банківський вексель

має депозитну природу, оскільки призна�
чений для залучення вільних коштів
фізичних та юридичних осіб. Фінансові
векселі банків є досить привабливим
інструментом внаслідок їх високої
ліквідності та надійності. Вони вільно
обертаються на фінансовому ринку, мо�
жуть використовуватись як застава, засіб
розрахунку за товари та послуги або про�
сто як джерело отримання доходу у виг�
ляді банківських відсотків. Вексель може
легко та швидко змінювати свого власни�
ка за допомогою індосаменту, тобто
здійснення передаточного надпису на
його звороті.

Результати аналізу формування за�
лученого капіталу вітчизняними банкі�
вськими установами за період 2005—2011
років показано на рис. 2.

Представлена діаграма дає мож�
ливість прослідкувати, як змінювався об�
сяг залучених банками коштів протягом
опрацьованого періоду та яку частку
вони займали у сукупних пасивах. Посту�
пове зростання обсягу залучених коштів

спостерігається впродовж майже усього періоду, за винят�
ком 2009 року, показники якого скореговані кризовими яви�
щами у фінансовій сфері.

 Звичайно, приріст залучених коштів майже на 310,0
млрд грн. на кінець 2011 року у порівнянні з 2006 роком є
дуже суттєвим. Проте аналіз динаміки частки залучених
коштів у загальній сумі пасивів показав, що ситуація не на�
стільки однозначна та позитивна. З 2006 по 2010 роки част�
ка залучених коштів зменшувалась у середньому на 6 %
впродовж кожного року. Це пов'язано з тим, що в цей пер�
іод банківські пасиви збільшувалися за рахунок власного
капіталу та запозичень банків, що у відсотковому співвідно�
шенні вплинуло на показник залучених коштів. Втім, варто
зазначити, що наразі банки знову почали нарощувати ре�
сурсну базу, акцентуючи увагу на залученні коштів, що й
відображає наведена статистика: 492,4 млрд грн. залучених
банками ресурсів на початок 2012 року становить майже 47%
обсягу усіх пасивів банків.

Аналізуючи залучений капітал банків, важливо дослі�
дити джерела формування депозитної бази. На рис. 3 при�
ведені дані щодо залучення коштів банками у розрізі вклад�
ників.

Очевидно, що протягом аналізованого періоду у струк�
турі вкладів суттєво переважають депозити фізичних осіб
та суб'єктів господарювання. Їх значення для ресурсного
забезпечення банків важко переоцінити, оскільки саме вони
є основними джерелами банківських ресурсів.

Як бачимо, частка депозитів фізичних осіб становить
понад половину загального обсягу депозитів і наразі скла�
дає близько 56%. Вклади суб'єктів господарювання є менш
стабільними. Не останню роль у цьому відіграла фінансова
криза 2008 — 2009 років. Саме тому цей період характери�
зується зменшенням обсягу вкладів суб'єктів господарюван�
ня, що стало наслідком зниження ділової активності
підприємств, що, у свою чергу, призвело до закриття поточ�
них та депозитних рахунків. На початок 2012 року їх частка
у депозитах банків становила 27,7%.

Відомо, що для ведення повномасштабної банківської
діяльності мають значення не лише обсяги грошових коштів,
але й терміни, на які банки їх залучають. Тому пропонуєть�
ся розглянути депозити з позиції їх строковості для двох
найбільших груп вкладників — суб'єктів господарювання та
фізичних осіб (табл. 1).

З таблиці видно, що з 2006 року по 2008 рік спостері�
галась стійка тенденція до зростання загальної суми де�
позитів у обох груп вкладників. Проте у 2009 році ця тен�
денція дещо порушилась. Так, на початок 2010 року за�
гальний обсяг вкладень суб'єктів господарювання змен�
шився на 23,5 млрд грн. Як бачимо, відбулось скорочення
обсягів усіх видів вкладів. Найсуттєвішим стало зменшен�
ня строкових депозитів із терміном більше 1 року, а саме
— на 12,2 млрд грн.

Загальна сума депозитів фізичних осіб зменшилась на
3,8 млрд грн. Довгострокові депозити фізичних осіб скоро�
тилися більш, ніж у 2 рази — із 121,4 млрд грн. до 58,7 млрд
грн. При цьому необхідно зазначити, що короткострокові
депозити та депозити "на вимогу" продовжували зростати

Рис. 1. Класифікація залучених коштів банку
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протягом усього періоду. Така ситуа�
ція зумовлена кризовими явищами в
економіці. Банки як фінансові посе�
редники, з одного боку, та як ко�
мерційні установи, з іншого боку, ста�
ли її заручниками. Зниження ефектив�
ності банківської діяльності виклика�
ло, по�перше, зниження ділової актив�
ності суб'єктів господарювання, зак�
риття рахунків та банкрутство; по�
друге, на фоні погіршення фінансово�
го стану окремих банків, недовіру на�
селення до банківської системи в ціло�
му. Це спровокувало масовий відплив
довгострокових депозитів, вкладення
коштів здійснювалося або у коротко�
термінові інструменти, або на рахун�
ки "на вимогу".

Починаючи з 2010 року, ситуація
на грошово�кредитному ринку харак�
теризується стабілізацією національ�
ної валюти та поступовим відновлен�
ням довіри вкладників до банківської
системи. Варто відзначити зростання
обсягу залучених коштів за всіма ви�
дами депозитів. Так, на початок 2012
року сума вкладів суб'єктів господа�
рювання становила 153,2 млрд грн., що
у 3 рази перевищує цей показник на
початок 2006 року, а залучені кошти
банків від фізичних осіб склали 310,3
млрд грн., що більше у 4 рази у порівнянні з початком пері�
оду.

У контексті кредитно�інвестиційної діяльності
банків варто звернути увагу на стрімке зростання обсягів
довгострокових вкладень населення у посткризовий пе�
ріод, що вже перевищує докризові показники на 13,6
млрд грн. Відомо, що саме такі залучення є потужним
джерелом для ефективного ведення банківської діяль�
ності.

На противагу депозитам, бор�
гові цінні папери у структурі па�
сивів вітчизняних банків станов�
лять незначну частку. У аналітич�
них матеріалах НБУ подається
лише загальний та стислий огляд
цінних паперів, випущених банка�
ми, без зазначення їхньої форми.
Серед боргових цінних паперів, що
спрямовані на залучення коштів,
чільне місце посідають ощадні (де�
позитні) сертифікати. Аналізуючи
банківські боргові цінні папери,
насамперед, варто зазначити, що
до 2009 року у своїй фінансовій
звітності вітчизняні банки вказу�
вали обсяг ощадних (депозитних)
сертифікатів окремим рядком. По�
чинаючи з другої половини 2009
року, відповідно до внесених змін
до "Інструкції про порядок скла�
дання та оприлюднення фінансо�
вої звітності банків України" №
480 від 27.12.2007 року цей пункт
у балансі банківських установ
відсутній. Натомість усі емітовані
банком боргові цінні папери зазна�
чаються однією сумою, більше ак�
центуючи увагу на валюті випуску,
ніж на формі фінансових інстру�
ментів. Тому приведена на рис. 4
динаміка зміни обсягів залучених
коштів шляхом випуску ощадних
(депозитних) сертифікатів відно�
ситься до періоду 2005—2009
років.

Представлена діаграма де�
монструє щорічне збільшення об�
сягів залучених коштів шляхом
випуску ощадних (депозитних)
сертифікатів. Проте їх частка у
загальній сумі пасивів у середнь�

ому становить лише 0,5%. Це пояснюється недостатнім
рівнем розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. На
думку фахівців, становлення ринку цінних паперів в Ук�
раїні відбувається за умов відсутності логічно заверше�
ної нормативно�законодавчої бази, невизначеності пра�
вового забезпечення та механізмів котирування цінних
паперів. Та, незважаючи на ці труднощі, навіть спираю�
чись на невеликий сегмент ринку, представлений ощад�

Рис. 2. Динаміка обсягу залучених коштів та їх частки у сукупних пасивах банків
(на кінець періоду)

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [4].

Рис. 3. Депозити, залучені банками у розрізі вкладників (у % на кінець періоду)

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [4].
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ними (депозитними) сертифікатами, можна констатува�
ти його поступовий розвиток [5].

Варто відмітити, що для банків залучення коштів че�
рез емісію сертифікатів є витратною та ризиковою спра�
вою. Найбільшим є ризик нерозміщення таких цінних па�
перів на фондовому ринку. Відомо, що рівень ризику виз�
начається інвестиційною привабливістю цінних паперів та
наявністю на ринку платоспроможного попиту. Тому на�
разі лише 1/6 частина усіх діючих вітчизняних банків ви�
користовує боргові цінні папери для залучення коштів, а
їх клієнтами є переважно юридичні особи. Населення як
потенційно активний і масовий інвестор є досить консер�
вативним у виборі фінансових продуктів. Варіанти розмі�
щення вільних грошових коштів фізичних осіб залишають�
ся недиверсифікованими внаслідок обмеженого доступу до
фінансової інформації. Відсутність попиту у населення по�
яснюється ще й тим, що перший внесок на отримання сер�
тифікату значно перевищує внески за звичайними депози�
тами. Крім того, ощадні сертифікати, що випускаються
банками на пред'явника, не беруть участі у системі стра�
хування вкладів фізичних осіб, відповідно до чинного за�
конодавства.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що:
— ресурсне забезпечення є визначальним фактором

ефективної кредитно� інвестиційної діяльності банку;
— залучені кошти є головним джерелом формування

ресурсної бази банку;
— від характеру залучених коштів залежать види актив�

них операцій і, відповідно, обсяги доходів банку;
— ефективне управління пасивами забезпечує

ліквідність банків;
— ресурси, сформовані за рахунок залучених коштів, є

дешевшими, ніж міжбанківські кредити;
— зростання обсягу залучених коштів є суттєвим фак�

тором не тільки збільшення обсягів
банківських ресурсів, але й знижен�
ня процентних ставок за активними
операціями; істотне збільшення об�
сягів дешевих банківських ресурсів
може забезпечити зниження про�
центних ставок до рівня, необхідно�
го для кредитування реального сек�
тора з поступовим нарощуванням у
кредитних портфелях банків частки
середньострокових та довгостроко�
вих кредитів.

Водночас операції із залучення
коштів мають певні недоліки:

— депозитне залучення коштів
пов'язане зі значними маркетингови�
ми зусиллями, грошовими і матері�

альними витратами банків;
— мобілізація депозитних коштів зале�

жить від вкладників, а не від банку;
— загальний обсяг тимчасово вільних

грошових коштів у рамках окремого банку
або регіону об'єктивно обмежений.

У контексті перелічених переваг і не�
доліків банківського залучення грошових
коштів вагомого значення набувають
зовнішні та внутрішні фактори, що впли�
вають на депозитний потенціал банку.
Зовнішні фактори являють собою соціаль�
не середовище, з яким взаємодіють бан�
ки. Це, насамперед, законодавство, а та�
кож рівень життя населення, фінансовий
потенціал юридичних осіб, диференціація
доходів, різноманітні аспекти соціальної
політики держави, економічний та пол�
ітичний стан тощо. Внутрішні фактори
являють сукупність потенційних можли�
востей банку для залучення коштів. Серед
них на особливу увагу заслуговує марке�
тинг, менеджмент та процентна політика
банку.

Однак, варто зазначити, що все ж таки
визначальним фактором, який впливає на
процес формування та реалізації депозит�
ної політики банку, є довіра до банківської
системи. За відсутності довіри до банків за�

ощадження економічних суб'єктів зберігаються в готів�
ковій формі або спрямовуються в тіньову сферу, що зу�
мовлює зменшення можливостей ресурсного забезпечен�
ня банків.

Отже, у сучасній банківській практиці формування та
управління банківськими ресурсами є одним із найбільш
важливих та складних напрямів банківського менеджмен�
ту. Конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від
банків формування ефективної депозитної політики, зас�
тосування нових форм та методів управління банківськими
ресурсами для забезпечення фінансової стійкості, стабіль�
ності та прибутковості.
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Рік 

Депозити суб’єктів господарювання Депозити фізичних осіб 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

на 
вимогу 

строкові 
до 1 року 

строкові 
більше  
1 року 

на 
вимогу 

строкові 
до 1 року 

строкові 
більше  
1 року 

2006 65,6 32,9 16,2 16,5 108,7 25,9 22,8 60,0 
2007 95,6 ↑ 47,5 ↑ 20,6 ↑ 27,5 ↑ 167,2 ↑ 40,1 ↑ 32,5 ↑ 94,6 ↑ 
2008 118,2 ↑ 61,2 ↑ 27,8 ↑ 29,2 ↑ 217,9 ↑ 40,6 ↑ 55,9 ↑ 121,4 ↑ 
2009 94,7 ↓ 55,2 ↓ 22,5 ↓ 17,0 ↓ 214,1 ↓ 57,3 ↑ 98,1 ↑ 58,7 ↓ 
2010 116,1 ↑ 74,9 ↑ 24,2 ↑ 17,1 ↑ 275,0 ↑ 66,2 ↑ 99,9 ↑ 108,9 ↑ 
2011 153,2 ↑ 93,2 ↑ 38,1 ↑ 21,9 ↑ 310,3 ↑ 70,9 ↑ 104,4 ↑ 135,0 ↑ 

Таблиця 1. Депозити, залучені комерційними банками України, у розрізі строків
погашення на кінець періоду (у млрд грн.)*

* Джерело: побудовано на основі даних НБУ [4].

Рис. 4. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банками України
(на початок періоду у млн грн.)

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [4].
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ВСТУП
У практичній господарській діяльності підприєм�

ства застосовують вузький спектр методів активізації
працівників комунікаційної системи. Так, на 85% дос�
ліджуваних підприємствах використовуються методи,
які базуються на матеріальному стимулюванні — пе�
реважно це одноразові премії та словесна похвала.
Використання зазначених методів значно звужує
можливість підвищення зацікавлення працівників у
своїй роботі, унеможливлює використання резервів
підвищення результативності праці, знижує креа�
тивність та творчий підхід до вирішення поставлених
завдань, скорочення частки наукомістких операцій,
швидкості здійснення комунікацій та не призводить
до удосконалення організації роботи всього підприє�
мства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З огляду на зазначене та базуючись на результатах

експертного дослідження на предмет застосування ме�
тодів активізації працівників комунікаційної системи у
практиці вітчизняних підприємств, можемо стверджу�
вати, що виникає об'єктивна необхідність у розробленні
дієвого методичного інструментарію щодо удоскона�
лення активізування діяльності працюючих.

Більшість науковців [1—8] схиляється до думки, що
основним фактором впливу на працівників комуніка�
ційної системи є матеріальні стимули. Нематеріальним
стимулам та мотивам як чинникам вплину на активіза�
цію працівників приділено недостатньо уваги. Тому до�
цільно дослідити особливості впливу як мамеріальних,
так і не матеріальних стимулів, а також визначити їх
пріоритетність.

УДК 658.5:334.78

Ю. Б. Молочник,
аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"
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д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,
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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ

ПЕРСОНАЛУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблено послідовність активізації діяльності працівників. Досліджено фактори активізації діяль?

ності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств та їх особливості. З метою обрання

факторів, що чинять найвагоміший вплив на активізацію діяльності працівників, побудовано багатофак?

торну регресійну модель.

In the article is created the sequence of activation employees' activity. Also is investigated the factors of

activation employees activity in communication sphere of industry. Having the aim to choose factors, that makes

the most valuable influence on activation, is constructed multifactor regression model.

Ключові слова: активізація, система комунікацій, фактори активізації, багатофакторна регресійна мо!
дель.

Key words: activation, communication system, factors of activation, multifactor regression model.

З огляду на результати аналізу літературних дже�
рел за проблематикою, ціллю дослідження є побудова
послідовності активізації працівників комунікаційної

ІНТЕРПРИТАЦІЯ НАЙБІЛЬШ СУТТЄВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА 
СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВМІННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УСВІДОМЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВОМ НЕОБХІДНОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

ВИВЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ 
ДО АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

ОБРАННЯ МЕТОДУ АКТИВІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЦІЛЕЙ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ТАУЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЦІЛЯМИ ТА СТРАТЕГІЄЮ 

РОЗВИТКУ ВСЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Рис. 1. Послідовність активізації діяльності працівників
комунікаційної системи промислового підприємства
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сфери, а також аналіз факторів впливу на активізацію
працівників промислових підприємств як одного з етапів
даної послідовності.

РЕЗУЛЬТАТИ
З метою виявлення основних потреб усіх працівників

комунікаційної системи підприємства доцільним є про�
ведення анкетування для виявлення їхніх мотивів, сти�
мулів, додаткових потреб, у чому вони вбачають напря�
ми активізації своєї роботи. Тому розроблено послі�
довність активізації діяльності працівників, що пред�
ставлена на рис. 1.

На першому етапі необхідним є усвідомлення керів�
ництвом доцільності активізації працюючих та зосеред�
ження уваги на працівниках комунікаційної системи.
Переважна більшість керівників під активізацією розуміє
удосконалення системи мотивування та стимулювання
працівників. Однак, як засвідчують дані експертного опи�
тування, навіть у даній площині використовуються досить
вузький інструментарій. Незаперечним є той факт, що
працівники становлять найцінніший ресурс підприємства.

Другий етап передбачає визначення мети і цілей ак�
тивізації діяльності працівників. Надзвичайно важливим
є те, щоб цілі мали об'єктивний характер та кількісне
вираження. Це допоможе у майбутньому визначити
ефективність проведених заходів. Важливим моментом
на даному етапі є забезпечення узгодження цілей акти�
візації із цілями та стратегією розвитку всього підприє�
мства.

На третьому етапі відбувається
дослідження факторів внутрішнього
і зовнішнього середовища. Загально�
відомо, що підприємство є відкритою
системою, а отже, фактори, які впли�
вають на підприємство, чинять вплив
і на структурні елементи даного об'єк�
та, зокрема і на працівників комуні�
каційної системи. Тому при дослі�
дженні факторів, що впливають на
активізацію працівників, доцільним є
розгляд усієї сукупності факторів
зовнішнього і внутрішнього середо�
вищ промислового підприємства.

На основі систематизації напра�
цювань науковців [1—8] стосовно
факторів впливу на діяльність підпри�
ємств згруповано найбільш вагомі
фактори (табл. 1).

Більшість факторів зовнішнього
середовища підприємства науковці
поділяють на фактори прямого та не�
прямого впливу. Однак, незалежно
від того, до якої групи вони належать,
зазначені фактори є складно регуль�
ованими.

Вищенаведені фактори можуть як
негативно, так і позитивно впливати на
діяльність цілого підприємства, а
отже, і на діяльності працівників ко�
мунікаційної системи. Якщо в резуль�
таті аналізу внутрішнього середовища
підприємством виявлено негативний
вплив таких факторів, то керівникам
необхідно розглянути шляхи впливу
на них та способи їх мінімізації, щоб
негативні наслідки не поширились і на
роботу працівників. Для цього по�
трібно виявити і досліджувати ті фак�
тори, які справляють позитивний
вплив на діяльність підприємства і, та�
ким чином, призводять до активізації
роботи персоналу комунікаційної си�
стеми. Саме це передбачає четвертий
етап пропонованої послідовності.

З метою ідентифікування та обрання факторів, які
сприяють активізації працівників комунікаційної систе�
ми, запропоновано методичні рекомендації, які поля�
гають у виконанні таких етапів:

1) узагальнення факторів внутрішнього, зовнішнь�
ого середовищ підприємства та специфічних факторів
комунікаційної системи;

2) аналіз усієї множини факторів на предмет їхньої
значущості, базуючись на експертному оцінюванні;

3) обрання найістотніших факторів, що сприяють
активізаціїдіяльності працівників із використанням рег�
ресійних моделей.

Підставою для обрання найсуттєвіших факторів є
результати експертного опитування. В опитуванні взя�
ли участь працівники комунікаційної системи множини
промислових підприємств.

З метою розроблення обгрунтованих та дієвих прак�
тичних рекомендацій для активізації діяльності праців�
ників комунікаційної системи слід дослідити вищевка�
зані фактори на предмет вагомості їх впливу на таких
працівників. Протягом 2010—2011 рр. було проведене
експертне опитування менеджерів промислових під�
приємств. В анкеті їм було запропоновано із сукупності
факторів відмітити та оцінити ті, які на їхню думку ак�
тивізували б діяльність. Експерти присвоїли найвищі
бали тим факторам, котрі, на їхню думку, є найбільш
впливовими. Запропоновано п'ятибальну шкалу, у якій
відповідно 5 — найвпливовіший фактор, а 0 — це фак�
тор із найменшим впливом.

Таблиця 1. Перелік факторів, які впливають на діяльності працівників
комунікаційної системи промислового підприємства

Фактори зовнішнього середовища 
Економічні  Рівень розвитку економіки країни 

Рівень інфляції 
Розміри процентних ставок за кредитами та депозитами 
Рівень облікової ставки НБУ 
Рівень обмінного курсу провідних іноземних валют
Стабільність національної грошової одиниці 
Рівень зайнятості населення 
Податкова політика  
Вимоги до ведення бухгалтерського обліку 
Вимоги до складання фінансової звітності 

Політичні  Грошово-кредитна політика 
Політичне становище в країні 
Міжнародна політика країни 

Техніко-технологічні Застосування результатів науково-технічного прогресу 
Ступінь зношеності основних засобів 
Застосування новітньої техніки та технології 

Інформаційні Доступність інформації 
Достовірність інформації у ЗМІ, органах державної влади, 
пресі 
Повнота і своєчасність одержання інформації 
Якість інформації 

Соціально-культурні Ставлення різних верств населення до підприємства 
Соціальні орієнтири відносно культурних цінностей 
Культура праці 
Культура поведінки в соціумі 

Фактори внутрішнього середовища 
Виробничі Обсяги діяльності підприємства 

Продуктивність праці 
Рівень виконання плану 
Якість продукції 
Асортимент продукції
Техніко-технологічний процес
Ступінь автоматизації виробництва 

Організаційні Організаційно-правова форма господарювання 
Структура управління підприємством 
Стратегія розвитку підприємства 
Облікова політика  

Ресурсні Відповідність кадрового забезпечення 
Достатність фінансового забезпечення 
Матеріально-технічне оснащення 
Інноваційний потенціал 
Інформаційне забезпечення 
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З метою узагальнення значень
слід розрахувати їх середнє значен�
ня за відомою формулою:

 

n

K
K

n

i
b

b

i∑
== 1 (1),

де  
bK  — середньоарифметичне

значення коефіцієнта впливу факто�
ра n на активізацію працівників ко�
мунікаційної системи; n — кількість
експертів, які брали участь у анкету�
ванні.

Згідного обраного методу необ�
хідним є визначення коефіцієнтів
значимості для кожного з аналізова�
них факторів. Зазначені коефіцієн�
ти відображають значимість фак�
торів порівняно один з одним. Отри�
мані результати за проведеними дос�
лідженнями наведені у табл. 2.

Як видно з наведеної таблиці,
факторами, що мають найвищі кое�
фіцієнти значимості, є участь у тре�
нінгах та семінарах, автоматизація
комунікаційного процесу, система
соціального стимулювання та вико�
ристання матеріальних стимулів.

Участь у тренінгах та семінарах
сприяє активізації діяльності праці�
вників, оскільки забезпечує:

— розширення знань та умінь
працівників;

— підвищення їхнього професій�
ного рівня;

— розширення та поглиблення
компетенцій фахівців;

— виявлення латентних вмінь та
навичок.

У результаті експертного опиту�
вання систематизовано фактори, які
найістотніше впливають на активізацію діяльності пра�
цівників, згідно оцінок експертів (рис. 2).

Автоматизація комунікаційного процесу призво�
дить до активізації працівників через пришвидшення пе�
ребігу інформаційного обміну, опрацювання даних, ра�
ціональне використанню ресурсів, зокрема людського
чинника.

Соціальне стимулювання сприяє підвищенню акти�
візації через забезпечення підвищення лояльності пер�
соналу до підприємства. Разом з тим, підприємство зни�
жує власні витрати через відсутність компенсації співро�
бітникам їх трудових витрат.

Матеріальне заохочення є одним із найістотніших
засобів стимулювання працівників, хоча не сприяє роз�
криттю їхнього потенціалу повною мірою. За сучасних
умов підприємствам доцільно вдаватися до матеріаль�
ної із застосування широкого кола немонетарної моти�
вації.

Активізація працівників підприємства комунікацій�
ної системи пов'язується зі ставленням працівника до
підприємства загалом, праці, самовдосконалення, рівня
трудової дисципліни. Одним із особливих факторів
якості активізації роботи працівників є рівень культури
праці, за допомогою якої здійснюється будь�яка
діяльність, що дозволяє працівнику найкращим чином
реалізовувати свій потенціал. Культура праці як спосіб
діяльності людей відповідно до їхніх можливостей і інте�
ресів дозволяє їм розширити можливості вибору,
відстоювати свою думку, удосконалюватися як осо�
бистість.

Творча самореалізація персоналу неможлива без
його соціальної активності. Однак рівень соціальної
активності є різним залежно від віку і статі працівників,

їхнього соціального досвіду, який розвивається у про�
цесі соціальної взаємодії. Творча активність має прояв
через збагачення знаннями, досвідом, навичками,
ступінь реалізації можливостей, дисциплінованість,
відповідальність. Тому підприємство повинне заохочу�
вати соціальну активність персоналу, сприяти налагод�
женню соціальної взаємодії між різними віковими гру�
пами, що сприятиме високопродуктивній праці і підви�
щенню якості роботи в умовах активізації діяльності
працівників.

Представлені на рис. 2 фактори активізації діяль�
ності працівників, з точки зору експертів, є найбільш
значущими. Однак для кожного окремо взятого
підприємства ступінь їх впливу на активізування буде
різнитись. З метою обрання факторів, що чинять
найвагоміший вплив на активізацію, доцільно розра�
хувати багатофакторні регресійні моделі для кожної
з чотирьох груп факторів.У загальному вигляді
рівняння багатофакторної регресії має такий вигляд
[9]:

   bkbkbkbbY ......3322110 ++++= n nik +e i  (2),
де b 

0
 — вільний член рівняння регресії; b

1
 b

n
 — кое�

фіцієнти регресії, що вказують на часткову вагомість
ознак певного рівня; k

1
, k

n
  — незалежна змінна; e

і
  —

неспостережувана випадкова величина.
Перевірка розроблених моделей на адекватність

здійснюється за допомогою F�критерію Фішера, який
розраховується за формулою [9, с. 151]:

 m)R1(
)1mn(RF

2

2

розр
−

−−
= (3),

де n — кількість спостережень; m — кількість фак�
торів, які входять в модель.

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів, які характеризують значимість факторів
впливу на активізування працівників комунікаційної системи

№ Найменування 
факторів bK  Перелік експертів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Рівень освітньої 

підготовки 
1,1 0,9 1 1,4 1,7 2 0,6 0,8 0,7 0,9 1 

2 Професійно-
кваліфікаційний 
рівень 

1,02 1,2 1,4 1,3 0,7 0,9 0,9 0,8 1 1 1 

3 Прагнення до 
саморозвитку 

0,64 0,6 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 

4 Участь у тренінгах 
та семінарах 

1,82 1,7 1,8 1,6 2 1,3 2,1 1,7 2,2 1,9 1,9 

5. Внутрішні стимули 0,28 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 

6 Впровадження 
технологічних 
процесів  

0,91 0,9 1 1,1 0,9 0,7 1 1 0,9 0,8 0,8 

7 Впровадження 
результатів НТП  

0,79 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 1 1 0,9 0,8 0,8 

8 Автоматизація 
комунікаційного 
процесу 

1,62 1,7 1,8 1,6 1 1,3 1,1 1,7 2,2 1,9 1,9 

9 Соціальна активність 1,09 1,2 1,2 1,1 1 1 1 1,3 1 1 1,1 
10 Інтелектуалізація 

діяльності 
0,67 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 

11 Трудова дисципліна 0,91 0,9 1 1 0,6 0,8 0,9 1 1,2 0,9 0,8 
12 Система соціального 

стимулювання 
1,58 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 

13 Сприятливий клімат 0,86 0,5 0,6 0,5 0,9 0,8 1 1,3 1,1 0,9 1 
14 Організація умов 

праці 
0,99 0,9 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1 1,2 1 0,7 

15 Використання 
матеріальних 
стимулів  

1,55 1,8 1,5 1,7 1 1,6 1,6 1,3 1,6 1,8 1,6 

16 Доступність 
інформації про 
напрями розвитку 
підприємства у т.ч. 
персоналу

0,38 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 
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У результаті проведених обчислень за даними табл.
2 та переліку факторів, які наведені на рис. 2, отримано
наступні моделі:

1) для групи факторів "Працівники":
 y =4,72+4,20k

1
�0,02k

2
�0,03k

3
 +2,18k

4
+1,7k

5
(4);

2) для групи факторів "Техніко�технологічні":
y= �8,98+0,21k

6
+0,52k

7
�0,04k

8
(5);

3) для групи факторів "Соціально�психологічні":
y= �18,8�1,4k

9
�3,96k

10
+1,6k

11
+9,28k

12
+0,19k

13
(6);

4) для групи факторів "Економіко�організаційні":
y =5,83�0,232k

14
+3,25k

15
+0,8k

16
(7),

де y — зростання активності працівників; k
n
 — фак�

тори.
Таким чином, побудовані моделі свідчать про те, що

на зростання активності працівників найбільше вплива�
ють такі фактори, як: участь у тренінгах та семінарах,
автоматизація комунікаційного процесу, система соц�
іального стимулювання, використання матеріальних
стимулів.

На п'ятому етапі відбувається інтерпретація най�
більш суттєвих чинників у систему показників, які ха�
рактеризують зростання активізації діяльності праців�
ників комунікаційної системи. Систематизація показ�
ників активізації працюючих здійснювалась на основі
врахування явних та прихованих умінь працівників ко�
мунікаційної системи.

На шостому етапі здійснюється обрання та засто�
сування методу активізації працівників комунікаційної
системи.

ВИСНОВКИ
Запропонована послідовність активізації праців�

ників комунікаційної системи промислових підприємств
має ряд переваг, а саме:

— передбачає аналіз факторів, які не лише вплива�
ють на самих працівників, а й факторів внутрішнього і
зовнішнього середовищ, які чинять вплив на діяльність
всього підприємства;

— забезпечує врахування факторів впливу на акти�

візацію діяльності працівників, які зумовлені
специфікою функціонування самої комунікацій�
ної системи;

— формує показники активізації діяльності
працюючих на основі найвпливовіших факторів з
метою майбутнього впливу на них;

— забезпечує достовірність та об'єктивність
отриманих результатів, оскільки під час оціню�
вання використовуються кількісні та якісні мето�
ди;

— забезпечує наскрізність дослідження та
удосконалення процесу активізування працюю�
чих, від необхідності усвідомлення керівництвом
важливості такого процесу до конкретних при�
кладних рекомендацій, у вигляді розробленої
стратегії  активізації працівників комунікаційної
системи.
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Фактори впливу на активізацію працівників 
комунікаційної системи промислового підприємства 

ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ: 
 - рівень освітньої підготовки; 
- професійно-кваліфікаційний рівень; 
- прагнення до саморозвитку; 
- участь у тренінгах та семінарах; 
- внутрішні стимули. 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ: 
- впровадження технологічних процесів; 
- автоматизація комунікаційного процесу; 
- впровадження результатів НТП. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ: 
- соціальна активність; 
- інтелектуалізація діяльності; 
- трудова дисципліна; 
- система соціального стимулювання; 
- сприятливий клімат. 

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ: 
- організація умов праці; 
- використання матеріальних стимулів; 
- доступність інформації про напрями 
розвитку підприємства у т.ч. персоналу. 
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Рис. 2. Фактори активізації діяльності працівників
комунікаційної системи підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку цивілізації знаменується

переходом від індустріальної епохи до нової постінду�
стріальної формації, де головними чинниками економі�
чного зростання та суспільного прогресу виступають
інформаційні технології, інтелект та наукове знання, що
втілені в людському капіталі. Посилення ролі людсько�
го капіталу на основі індивідуалізації та інтелектуалі�
зації праці призвело до змін у суспільному поділі праці,
модифікації форм зайнятості та зміни трудових відно�
син, які все більшою мірою залежать від інноваційної
активності та інформаційного забезпечення. Зростаю�
че значення наукового знання, людського інтелекту,
високого рівня освіченості населення визначає розмір і
ступінь розвитку країни на основі зростання масштабів
сфери послуг і, як наслідок, збільшення попиту на
людські ресурси та становлення знання як чинника ви�
робництва. Забезпечення конкурентних переваг в умо�
вах глобалізації досягається за рахунок розвитку інте�
лектуального капіталу, науки та техніки, високого рівня
впровадження наукових досліджень, розробок, інно�
вацій у виробництво, тобто високого рівня інновацій�
ної активності, яка впливає практично на всі аспекти
соціально�економічного розвитку і визначає місце краї�
ни у світовому господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню інноваційного розвитку держави

присвячено багато праць вітчизняних вчених, зокрема
О. Длугопольського [1], М. Бутко [2], Б. Панасюка [3],
В. Гейця [4]. Проблеми становлення економіки знань,
інноваційно�інтелектуального розвитку та людського
капіталу досліджені у працях Л. Федулової [5], Л. Семів,
С. Вовканича [6], О. Грішнової [7], Г. Зелінської , У. Са�
дової, Я. Вітвицького [8] та інших.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на наявні наукові здобутки теорії еко�

номіки знань та людського капіталу, висвітлення необ�
хідності розвитку наукових знань та інтелектуального
капіталу відповідно до вимог нової технологічної пара�
дигми залишається недостатньо вивченим. Актуальною
залишається розробка шляхів залучення інвестицій в
освітню та наукову сфери, що створюють передумови
становлення економіки знань.

УДК 331.522.4(477)

О. П. Подра,
аспірант, Хмельницький національний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

У статті проаналізовано основні чинники та умови становлення економіки знань,досліджено вплив

наукового знання та освітнього рівня населення на формування суспільства знань та економічне зрос?

тання. Проаналізовано сучасний стан та проблеми галузей освіти та науки, обгрунтовано необхідність

збільшення інвестицій у ці сфери для нагромадження людського капіталу.

Main factors and conditions of knowledge?based economy formation are analyzed, the influence of scientific

knowledge and population educational level on knowledge?based economy formation and economic growth is

defined in the article. Modern state and problems of educational and scientific spheres are analyzed, the necessity

of investment increase in spheres for human capital accumulation is determined.

Ключові слова: економіка знань, людський капітал, конкурентоспроможність, інноваційна активність, знання.
Key words: knowledge!based economy, human capital, competitiveness, innovative activity, knowledge.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на існуючі невирішені частини даної нау�

кової проблеми, необхідно дослідити вагомість людсь�
кого капіталу у системі інноваційного розвитку держа�
ви та становлення економіки знань, встановити не�
обхідність його розвитку та нагромадження для підви�
щення конкурентоспроможності національної еконо�
міки на світовому ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швидкий розвиток науки, поширення інформаційних

та комунікаційних технологій, перетворення людського
капіталу та його інтелектуальної складової на основний
ресурс матеріального та нематеріального виробництва
забезпечили перехід — до інформаційної економіки, а в
деяких країнах до економіки знань. Зазвичай під еконо�
мікою знань розуміють економіку, що створює, розпов�
сюджує та використовує наукові знання для забезпечен�
ня свого розвитку та високої конкурентоспроможності.
Слід зазначити, що в такій економіці знання виступають
головним чинником економічного прогресу, оскільки
втілені у наукових та високотехнологічних продуктах, ви�
сококваліфікованих послугах, практично у всіх сферах
ефективного інноваційного виробництва. В новітній еко�
номіці наука стає ключовим чинником, що забезпечує
науково�технічний прогрес, високий рівень розробки та
впровадження новітніх технологій у виробництво, що, в
свою чергу, забезпечує його ефективність і високу кон�
курентоспроможність за рахунок зниження енерго� та
матеріаломісткості, підвищення продуктивності праці та
якості продукції. Саме тому витрати на науку та освіту
все частіше визначаються як інвестиції, оскільки забез�
печують високий рівень майбутнього доходу за рахунок
поточних вкладень.

За даними Світового банку, економіка знань скла�
дається із трьох основних компонент: освіти та профе�
сійної підготовки, наукових досліджень, розробок та
інновацій, інформаційних та комунікаційних технологій.
За даними ОЕСР найшвидшими темпами до становлен�
ня економіки знань рухаються США та Японія, дещо
повільніше країни ЄС. У 2002 р. загальні інвестиції у
знання в США становили 6,6 % ВВП, Японії — 5,0 %, ЄС
— 3,8 %, водночас інвестиції Швеції і Фінляндії стано�
вили більш ніж 6 % ВВП, в той час коли Португалія і
Греція інвестували менш ніж 2 % ВВП [9].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

75www.economy.in.ua

Сьогодні США є найбільшим експортером
інтелектуальних продуктів всіх видів, а в екс�
порті Великобританії обсяг високотехнологіч�
ної продукції становить 26 %, що дозволяє
країні обмінювати свої інтелектуальні продук�
ти на енергоносії та продукти матеріального ви�
робництва з великою вигодою для себе [5]. Вста�
новлено, що долар, витрачений на дослідження
та розробки, приносить у вісім разів більше при�
бутку, ніж долар, вкладений у техніку [10].

Перехід до суспільства знань в умовах вирі�
шального впливу науки та нових технологій
змінив структуру світової економіки та висунув нові гео�
політичні виклики перед країнами. Перетворення знан�
ня на джерело вартості та рушійну силу економічного
розвитку вимагає проведення структурної перебудови
національної економіки відповідно до вимог нової тех�
нологічної парадигми, в іншому разі країна ризикує без�
поворотно втратити важливі інтелектуальні ресурси роз�
витку, можливість їх продукування і відновлення. Осві�
та та наука стають основними галузями продукування
конкурентоспроможного людського капіталу, а високий
освітній потенціал стає найбільш вагомим його елемен�
том, який в процесі вдосконалення та постійного розвит�
ку має можливість перетворитися на інтелектуальний
капітал — найдорожчий актив постіндустріального сус�
пільства, оскільки знання, втілене в продуктах і послу�
гах, здатне створювати вартість, на основі інтелектуалі�
зації технологій, зростанні наукомісткості виробленої
продукції, розвитку ринку інтелектуальних послуг. Інте�
лектуалізація технологій забезпечує скорочення вироб�
ничого циклу та значне підвищення продуктивності праці,
водночас збільшення інвестицій у наукові дослідження і
розробки приводить до скорочення потреби у неліміто�
ваних ресурсах (вода, корисні копалини, земля) на основі
новітніх наукових продуктів та технологій. Наукомістки�
ми стають навіть видобувні галузі та сільське господар�
ство, як зазначає Л.І. Федулова, за розрахунками Т. Стю�
арта, наукові розробки утворять 50 % вартості нафти і 75
% вартості зерна [5]. Такі зміни у вартості продукції
сільського господарства, в першу чергу, пов'язані із роз�
витком та впровадженням біотехнологій, селекції та ге�
нетики, водночас продукція промислових галузей харак�
теризується меншою енерго� та матеріалозалежністю на
основі впровадження оптимізаційних наукових розро�
бок. Такі зміни неможливі без розвитку галузі освіти, яка
виступає основою подальшого інтелектуального розвит�
ку та формою інвестицій в людський капітал.

Для оцінки освітнього потенціалу України необхід�
но здійснити аналіз сучасного стану розвитку сфери
освіти, яка характеризується неоднозначними тенден�
ціями, що спричинені демографічними змінами та обся�
гами фінансування.

Так, згідно із статистичними даними, обсяги фінан�
сування сфери освіти у 2010 р. становили 55620,9 млн
грн., з яких на дошкільну освіту — 7138,0, загальну се�
редню — 23234,6, професійно�технічну 3579,0, вищу —
17057,9. Загальний обсяг витрат на освіту у відсотках
до ВВП склав у 2010 р. 7,1 %, в той час як у 2009 — 7,3%
[11, c. 3]. Слід зазначити, що останнім часом збільшила�
ся частка осіб, які здобувають вищу освіту за рахунок
власних коштів (коштів домогосподарств), що свідчить
про розуміння важливості розвитку індивідуального
освітнього потенціалу, вищої ймовірності його кращої
реалізації на ринку праці, а отже, отримання ефектів від
здійсненого інвестування (табл. 1).

Дані таблиці свідчать, що станом на 2010/11 началь�
ний рік кількість осіб, які самостійно оплачували навчан�
ня, становила 1436684, або 57,7 % від загальної кількості
студентів. Слід зазначити, що загальна кількість сту�
дентів за зазначені роки мала тенденцію до скорочен�
ня, що пов'язано із негативними демографічними зміна�
ми середини 90�х років та скороченням обсягів націо�
нального людського потенціалу. Водночас збільшення

осіб із вищою освітою є позитивним явищем і свідчить
про зростання сфери нематеріального виробництва —
чинника становлення постіндустріального суспільства.
Про необхідність високого рівня розвитку освітнього
потенціалу людського капіталу свідчать дані щодо по�
треби підприємств у кваліфікованих працівниках на за�
міщення вільних робочих місць. Так, у 2010 р. потреба
підприємств у професіоналах у галузі фізичних, мате�
матичних, медичних та технічних наук становила 9,0 тис.
осіб, у фахівцях — 7,4 тис. осіб, працівників сфери
торгівлі і послуг — 7,9 тис. осіб. Водночас спостерігаєть�
ся висока потреба підприємств у кваліфікованих праці�
вниках з інструментом — 13,2 тис. осіб, що може бути
наслідком скорочення попиту серед студентів на вироб�
ничі професії, а також може вказувати на пожвавлення
розвитку добувної та металургійної галузей [12, c. 365].

В умовах розвитку економіки знань вагомість освіти
виражається у концепції безперервного навчання. Так,
наприклад на перепідготовку працівників у США виді�
ляється 15—20 % робочого часу, а за весь період трудової
діяльності (приблизно 40 років) працівник повинен підви�
щувати кваліфікацію 5—8 разів [5]. На жаль в Україні не
приділяється належна увага системі підготовки та підви�
щення кваліфікації кадрів. Статистичні дані свідчать, що у
2010 р. кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, ста�
новила 943,9 тис. осіб, з них 389,9 тис. осіб — працівники
промисловості, 162,0 — освіти, 118,8 — охорони здоров'я
та надання соціальної допомоги, 107,7 — діяльності транс�
порту і зв'язку [12, c. 376]. Витрати підприємств на підви�
щення кваліфікації працівника складали у 2010 р. лише 0,2
% від загальних витрат на утримання робочої сили, або
7,5 грн. на місяць [13, c. 22].

Важливе значення для розвитку економіки знань має
сфера науки. Аналіз розвитку вітчизняної галузі науки
свідчить про її недофінансування, низький рівень матері�
ально�технічного забезпечення, падіння рівня престиж�
ності наукової праці, низький рівень впровадження вина�
ходів. У 2010 р. кількість організацій, які виконували нау�
кові та науково�технічні роботи, скоротилася на 3 % по�
рівняно із 2009 р. і на 10,2 % порівняно з 2006 р. (табл. 2).

Майже половина організацій відносяться до підпри�
ємницького сектора економіки, 39,5% — до державного,
13,7% — вищої освіти і 1 організація — до приватного
неприбуткового сектора. Слід зазначити, що за останнє
десятиліття відбувся стрімкий розвиток мережі закладів,
що здійснюють підготовку наукових кадрів. Зокрема,
кількість закладів, що мають аспірантуру, зросла на 27 %
з 418 у 2000 р. до 530 у 2010 р., а кількість закладів, що
мають докторантуру, — на 26%, з 209 до 263. Про відпо�
відне зростання свідчать дані стосовно кількості докторів
наук в економіці, яка у 2010 р. зросла на 20 % порівняно
із 2005 р. та зростання кількості кандидатів наук на 23%
за відповідний період. Обсяг виконаних наукових та на�
уково�технічних робіт щорічно збільшується, водночас
у відсотках до ВВП залишається низьким.

Майже чверть загального обсягу витрат було спря�
мовано на виконання фундаментальних досліджень, які
на 95,0% фінансувалися за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів. Частка витрат на виконання приклад�
них досліджень становила 17,9 % від загальних витрат.

Слід зазначити, що обсяг фінансування витрат на ви�
конання наукових та науково�технічних робіт у 2010 р. за

 2008/09 2009/10 2010/11 
Осіб % осіб % осіб % 

Всього студентів 2763873 100 2599426 100 2491288 100
за рахунок державного 
бюджету 

975045 35,3 952588 36,7 945548 38,0 

місцевих бюджетів 94382 3,4 98591 3,8 100304 4,0 
юридичних осіб 14229 0,5 8707 0,3 8752 0,3 
фізичних осіб 1680217 60,8 1539540 59,2 1436684 57,7 

Таблиця 1. Чисельність студентів ВНЗ за джерелами фінансування
їх навчання [11, c. 13]
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рахунок державного бюджету зменшився на 3,3% і стано�
вив 3704,3 млн грн., його частка в загальному обсязі фінан�
сування скоротилася на 2,2 в.п.; підприємницького секто�
ра — на 6,1% (1627,6 млн грн. і 1,6 в.п.), за рахунок коштів
державного сектора — на 11,9% (318,1 млн грн. і 0,6 в.п.);
фінансування за рахунок коштів іноземних джерел
збільшилося на 17,9% (2315,9 млн грн. і 3,4 в.п.). Бюджетне
фінансування науки залишається мізерним — лише 0,34 %
ВВП [15, c.79], що свідчить про недоінвестування галузі та
значне відставання від задекларованих у статті 34 Закону
України "Про наукову та науково�технічну діяльність"
обсягів у розмірі 1,7 % від обсягу ВВП.

За даними Євростату, частка витрат на виконання
наукових досліджень та розробок у 2009 р. становила у
Фінляндії — 3,96 % ВВП, Швеції — 3,62, Ісландії — 3,10,
найменший обсяг витрат спостерігався у Румунії — 0,47,
та Латвії — 0,45. У структурі загального обсягу витрат
ЄС�27 на науку станом на 2008 р. 54,7 % склав сектор
підприємств, 33,9 — державний сектор, 0,9 — сектор
вищої освіти, 1,7 — приватний неприбутковий сектор, 8,7
— кошти іноземних джерел. В той час, коли в Україні сек�
тор підприємств становив 27,1 % від загального обсягу
витрат на науку, 50,8 — державний сектор та 0,3 — сек�
тор вищої освіти, кошти іноземних інвесторів склали 18,7
% [15, c. 177]. Таким чином, дані свідчать, що обсяг інве�
стицій в науку підприємницьким сектором є досить низь�
ким в результаті низької інноваційної активності та спря�
мованості на виконання поточних зобов'язань, а не стра�
тегічних завдань. Із загального обсягу витрат на техно�
логічні інновації найбільша частина була спрямована на
придбання машин, обладнання та програмного забезпе�
чення, що свідчить про посилення ролі інформаційних
технологій у сучасному розвитку підприємств. Уп'ятеро
менше коштів було витрачено на придбання внутрішніх
науково�дослідних розробок та вдвоє менше коштів на
підготовку та навчання персоналу для розробки та зап�
ровадження нових або значно вдосконалених продуктів
та процесів, діяльність щодо ринкового запровадження
інновацій та інші роботи, пов'язані зі створенням та впро�
вадженням інновацій.

Низький рівень інвестицій в сферу науки основними
суб'єктами підриває основи сталого інноваційного розвит�
ку, нагромадження інтелектуального капіталу та перехо�
ду до економіки знань. У сучасних реаліях вітчизняного
економічного розвитку така конкурентна перевага, як ква�
ліфікаційно�професійний, освітньо�інтелектуальний та
інноваційний рівень людського капіталу, є нестійкою, що
провокує можливість її втрати внаслідок низького рівня
доходу та відтворення, недостатніх обсягів інвестування
та зростання обсягів еміграції висококваліфікованих спец�
іалістів. За цих умов виникає необхідність розробки ефек�
тивного механізму розвитку, нагромадження та відтворен�
ня людського капіталу в умовах становлення економіки
знань за участю всіх суб'єктів інвестування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах інноваційних змін, гострої конкуренції, пе�
реходу до економіки знань, в якій знання втілене в то�
варах і послугах створює вартість, інвестиції в науку та
освіту є найбільш дохідними та є основою економічно�
го зростання. Досягнення конкурентоспроможності

України на світовому ринку визна�
чається її спроможністю швидко
адаптувати власний потенціал у
сфері створення та розповсюд�
ження знань до потреб світової
економіки і знаходження в ній
власної ніші. Водночас діяльність
суб'єктів господарювання повин�
на бути націлена на вирішення
стратегічних завдань в умовах
швидких інноваційних змін за ра�
хунок розвитку та фінансування

наукової діяльності, що забезпечить інтелектуалізацію
технологій, підвищення продуктивності праці, конку�
рентні переваги та високий рівень дохідності.

Література:
1. Длугопольський О. Інноваційна діяльність як не�

від'ємна складова політики структурних перетворень в інду�
стріальному виробництв: світовий досвід та українська спе�
цифіка / О. Длугопольський // Вісник Тернопільської ака�
демії народного господарства. — 2001. — № 6. — С. 75.

2. Бутко М. Інноваційні імперативи регіонального
розвитку в Україні / М. Бутко // Економіст. — 2006. —
№ 7. — С. 26.

3. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування нау�
ково�технологічної та інноваційної сфер / Б. Панасюк
// Економіка України. — 2003. — № 3. — С. 10�—20.

4. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України /
В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. — Харків: Константа,
2006. — 272 с.

5. Федулова Л.І. Концептуальні засади економіки
знань / Л.І. Федулова // Економічна теорія. — 2008. —
№2. — С. 37—59.

6. Вовканич С. Теоретико�методологічні основи
дослідження людського та інтелектуального капіталу в
знаннємісткій економіці: концептуалізація понять / С.
Вовканич, Л. Семів // Регіональна економіка. — 2007.
— №4. — С. 7—18.

7. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в
системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішно�
ва — К.: Т�во "Знання", КОО. — 2001. — 254 с.

8. Зелінська Г. Регіональні особливості формуван�
ня, оцінювання та використання людського капіталу:
монографія / Г. Зелінська , У. Садова, Я. Вітвицький. —
Івано�Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. — 124 с.

9. Jun Seok Hwang, and Mohsen Gerami Analysis of
Investment in Knowledge inside OECD Countries. [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу до джерела: http://
www.waset.org/journals/waset/v25/v25�19.pdf (дата звер�
нення 03.03.2012)

10. Ажажа М.А. Інтелектуалізація економіки: іннова�
ційний і людський потенціал в умовах глобалізації / М.А.
Ажажа // Проблеми економіки та управління. — Л.: Вид�
во Нац. ун�ту "Львів. політехніка", 2008. — С. 11—17.

11. Основні показники діяльності вищих навчальних
закладів України на початок 2010/11 навчального року [стат.
бюлетень] / Відповідальний за випуск І.В. Калачова]. — К.:
Державний комітет статистики України, 2011. — 207 с.

12. Статистичний щорічний України за 2010 рік:
[стат. збірник] / За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Держав�
ний комітет статистики України, 2010. — 560 с.

13. Витрати на робочу силу за 2010 рік: [стат. бюле�
тень] / Відповідальна за випуск Сеник І.В. — К.: Дер�
жавний комітет статистики України, 2011. — 75 с.

14. Наукова та інноваційна діяльність. Державний
комітет статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер�
нення 01.03.2012)

15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [стат.
збірник] / Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — К.:
ДП Інформаційно�видавничий центр держстату Украї�
ни, 2011. — 282 с.
Стаття надійшла до редакції 11.04.2012 р.

Рік 

Кількість організацій, 
що виконували наукові 

дослідження та 
розробки 

Чисельність 
науковців, осіб 

Всього, у 
фактичних 

цінах, млн грн. 

Питома вага обсягу 
виконаних наукових і 

науково-технічних робіт у 
% ВВП 

2006 1452 100245 5354,6 0,98 
2007 1404 96820 6700,7 0,93 
2008 1378 94138 8538,9 0,90 
2009 1340 92403 8653,7 0,95 
2010 1303 89534 9867,1 0,90 

Таблиця 2. Наукові кадри та обсяг виконаних наукових
і науково5технічних робіт [14]
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ВСТУП
ПрагненняУкраїни увійтидо Європейського Союзу

потребують вироблення чітких заходів та обгрунтуван�
ня основних напрямів реформування ключових галузей
економіки України. Особливо це стосується державно�
го сектора, в якомудосить тривалий час використову�
вались застарілі механізми. Саме тому з метою підви�
щення його якості потрібно здійснити поступове онов�
лення основоположних засад його функціонування та
подальшого розвитку на перспективу.

Процес адаптації та гармонізації міжнародних стан�
дартів бухгалтерського обліку з діючими правилами про�
ведення бухгалтерського обліку і складання усіх видів
звітності в державному секторі України, їх транспарент�
ності з відповідними даними інших держав світу потребує
реалізації сформованих Національних положень (стан�
дартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, що
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від
25.01.2012р. №52 і почнуть діяти з 01.01.2013 р. Потрібно
вирішити існуючі проблеми організаційного і методологі�
чного характеру в державному секторі України.

УДК 657, 338.2424.025.2

Н. А. Лиско,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто ключові проблеми обліково?аналітичного забезпечення управління державним

сектором і розвитку бюджетних установ за умов застосування інформаційних технологій та програмних

продуктів. Запропоновано напрями їх вирішення на основі виокремлення шляхів поетапної автомати?

зації однотипних економічних операцій. Сформовано основні критерії та принципи побудови форм ав?

томатизованої системи бухгалтерського обліку та заходи щодо удосконалення організації обліку бюд?

жетних установ в Україні.

The article deals with key issues in accounting and analytical performance of budget institutions through

the use of information technology and software products. Directions to solve them on the basis of selection by

gradual automation of similar operation,the basic criteria and principles form the automated system and measures

to improve the accounting of Ukrainian budget institutions.

Ключові слова: бухгалтерський облік, державне регулювання, комп'ютеризація (автоматизація), новітні
інформаційні технології.

Розв'язання даних проблем вимагає побудови ефек�
тивної і результативної системи бухгалтерського об�
лікуза умов застосування оновленого набору інформа�
ційних технологій. Використання новітніх інформацій�
них технологій і програмних продуктів вносить зміни
безпосередньо в технологію організації бухгалтерсько�
го обліку в державному секторі, оскільки саме новітні
технології спрямовані на удосконалення підходів та
інструментів у способах обробки, аналізу та викорис�
тання облікової інформації.

Процес автоматизації бухгалтерського обліку в
бюджетних установах України із застосуванням сучас�
них інформаційних технологій та програмних продуктів
спроможний впливати на ефективність та інтенсифіка�
цію використання наявних ресурсів бюджетної сфери.
У зв'язку з цим дослідження автоматизації процесів
бухгалтерського обліку є особливо актуальними питан�
нями на сучасному етапі розвитку економіки України.Ці
питання розглядаються провідними науковцями та
практиками державної влади (М.Р. Лучко, С.В. Свірко,
Н.І. Сушко, М.Н. Хорунжак та інші).
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблеми організа�

ційного і методичного
характеру в державному
секторі України, зокре�
ма, які пов'язані з авто�
матизованим здійснен�
ням обліку в бюджетних
установах залишається
недостатньо вивченими і
є відкритою нішою для
подальших досліджень
та спостережень.

Комп'ютеризація од�
нотипних економічних
операцій в бухгалтерсь�
кому обліку бюджетних
установ можлива лише на
підгрунті принципово но�
вого підходу до органі�
зації облікового процесу
бюджетних установ, що
має включати сучасні кон�
цепції обліку. Особливо
це стосується тих бюд�
жетних установ, які функціонують на периферії
(сільських та селищних місцевостях), тому що у них ве�
дення бухгалтерського обліку має достатньо примітив�
ний характер і перевага надається ручному проведенню
бухгалтерських операцій.

Часткова автоматизація не дозволяє систематизу�
вати дані обліку та відображати їх синхронно в одній
базі даних, а отже, і приймати оперативні рішення, ви�
користовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі
фактори, що вплинули на певну ситуацію [10, с.142].
Повної комп'ютеризації бухгалтерського обліку в дер�
жавному секторі досягнути поки що не можливо че�
рез цілий ряд проблем, які потребують негайного вир�
ішення.

Світовий досвід засвідчує той факт, що досягнення
ефективності та результативності діяльності бюджет�
них установ можливо лише на основі злагодженої пол�
ітики уряду у напрямі виокремлення основоположних
засад і запровадження інформаційних технологій та
інноваційних програмних продуктів в бухгалтерському
обліку бюджетних установ України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Бухгалтерський облік виступає інструментом дер�

жавного регулювання і є одночасно його об'єктом.Са�
ме через регламентацію методологічних основ бухгал�
терського обліку і фінансової звітності всіх суб'єктів
господарювання держава встановлює змістовні аспек�
ти інформаційної інфраструктури національної еконо�
міки [6].

Державне регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

— створення єдиних правил ведення бухгалтерсько�
го обліку та складання фінансової звітності, які є обо�
в'язковими для всіх підприємств та гарантують і захи�
щають інтереси користувачів;

— удосконалення бухгалтерського обліку та фінан�
сової звітності[2].

Комп'ютерна інформаційна система бухгалтерсько�
го обліку розглядається як сукупність елементів, які
взаємодіють між собою в процесі опрацювання обліко�
вої інформації господарюючого суб'єкта [8]. Загально
прийнято, що її можна створювати як:

— автоматизовану систему виконання окремих за�
дач бухгалтерського обліку. Ця система передбачає
наявність та використання сучасної комп'ютерної
техніки, оснащеної розрізненими програмами. Запро�
вадження такої системи потребує мінімальних фінан�
сових витрат, однак при її експлуатації часто вини�

кають проблеми щодо ув'язки окремих облікових по�
казників;

— комплексну систему автоматизації бухгал�
терського обліку. Тут виникає необхідність розроб�
ки окремого регламенту (правил) колективної робо�
ти бухгалтерії. Мова йде про документи, в яких ма�
ють бути чітко визначені такі моменти, як порядок
роботи зі спільними даними, терміни, умови та поря�
док виконання окремих операцій, оскільки певні з них
можна виконувати лише наперед в установленій по�
слідовності;

— складову частину загальної (інтегрованої) систе�
ми автоматизації процесу управління господарюючим
суб'єктом. Вона є найвищою формою функціонування
комп'ютерної інформаційної системи бухгалтерського
обліку на рівні суб'єктів господарювання у вигляді
органічного входження у загальну систему управління
ними. При цьому від підприємства, організації чи уста�
нови вимагається ще жорсткіша регламентація поряд�
ку виконання робіт з обміну інформації між окремими
структурними виробничими й управлінськими підрозд�
ілами [8].

На жаль, нині в Україні не існує достатньої
кількості висококваліфованих фахівців у сфері інфор�
маційного забезпечення облікових процесів, а залу�
чення їх із�за кордону вимагає додаткового виділен�
ня бюджетних коштів. Це призводить до неможли�
вості вироблення спеціальних програм, застосування
яких в майбутньому забезпечило б повну автомати�
зацію бухгалтерського обліку в державному секторі.
Зараз, використовується зарубіжний досвід і, зокре�
ма, наступні російські програми: "Казна", "1С: Бух�
галтерія для бюджетних установ", "Парус�Бюджет".
Повною мірою потреби державних бухгалтерів та усіх
інших учасників бюджетного процесу дані програми
задовольнити не в змозі, тому що вони розроблені для
державного сектора іншої держави зі своєю власною
специфікою ведення обліку і складання звітності, а
також здійснення аналізу та контролю за діяльністю
бюджетних установ. Тому нашій державі потрібно, в
першу чергу, вирішити цю прогалину, тобто здійсни�
ти пошук кваліфікованих програмістів, які зможуть
розробити власні програми, з урахуванням проблем
організаційного та методологічного характеру і які
притаманні будуть лише Україні.

Перш за все, необхідно виділити переваги та недо�
ліки запровадження автоматизації бухгалтерського об�
ліку бюджетних установ (табл. 1) і на основі даних таб�
лиці 1 виокреслити основні принципи побудови форм

Таблиця 1. Основні переваги та недоліки автоматизації бухгалтерського обліку
бюджетних установ України

№ Переваги Недоліки 
1 2 3 

1 Підвищення якості державного управління та 
ефективності функціонування облікової 
системи. 

Додаткове виділення бюджетних коштів у значних 
розмірах 

2 Мінімізація дублювання бухгалтерських 
записів і операцій. 

Посилення засобів безпеки даних та іншої 
конфіденційної інформації державного сектора від 
хакерських атак та уникнення можливості застосування 
її основоположних засад будь-якими користувачами 

3 Паралельне ведення обліку за декількома 
стандартними блоками та алгоритмами 

Автоматизація обліку бюджетних установ не може 
абсолютно виключити присутність людського фактора, 
що не минуче призводить до ймовірності виникнення 
помилок і видозміненняоблікової інформації  

4 Взаємодія облікових даних та їх ефективне 
використання учасниками на всіх стадіях 
облікового процесу 

Але, оскільки комп’ютерна програма завжди однаково 
оцінює ситуацію і процес, відсутність помилок в умовах 
застосування комп’ютерних програм забезпечує тільки 
неупередженість і точність контролю 

5 Розширення кола контрольних, облікових і 
аналітичних функцій з боку державних 
працівників, що призводить до посилення 
відповідальності та довіри 

Залучення додаткових фахівців у сфері інформаційних 
технологій та новітніх програмних продуктів 

6 Етапність формування і використання 
вибірковості та їх функціональність. 

Потреба в додаткових розробках, методиках, що вимагає 
додаткового часу та коштів на їх втілення 
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автоматизованого обліку такритерії, яким має відпові�
дати автоматизованасистема (табл. 2).

Отже, на сьогодні ефективність та результа�
тивність діяльності бюджетних установ все більшою
мірою визначається рівнем інформаційно�аналітично�
го забезпечення облікового процесу в умовах інфор�
матизації суспільно значущих сфер життєдіяльності
суспільства.

Таким чином, застосування інформаційних техно�
логій в державному секторі під час ведення бухгалтерсь�
кого обліку і складання усіх видів звітності дасть змогу
в найближчому майбутньому:

— покращити якість обліку;
— оперативно відображати господарські опе�

рації;
— удосконалювати процес складання звітності;
— вчасно проводити усі первинні документив об�

ліку;
— зменшувати кількість помилок в обліку і, відпов�

ідно, піднести його на значно вищий рівень.
Бюджетні установи, які надають велику кількість

різноманітних послуг, під час автоматизації бухгал�
терського обліку повинні чітко розмежовувати облік
наданих послуг, взаєморозрахунки по ним та забезпе�
чувати зведення облік і складання усіх видів звітності.
З ціллю полегшення роботи державних бухгалтерів, ав�
томатизація обліку дасть змогу зменшити кількість
дублювання однорідних економічних операцій та бух�
галтерських записів, тому доцільно поступово запро�
вадити поетапну комп'ютеризацію цих процесів. Всі ви�
щеперераховані кроки сприятимуть: удосконаленню
процесів, які стосуються узагальнення інформації на
аналітичних і синтетичних рахунках з наступним гру�
пуванням даних для цілей аналізу; відображенню усіх
операцій, що змінюють стан коштів бюджетних уста�
нов і їх джерел на рахунках обліку з одночасною оцін�
кою їх ефективності; а також автоматизації система�
тичного складання балансу та звітності з формуван�
ням відповідних аналітичних пояснень та інформуван�
ня керівництва[8]. При виконанні цих умов бухгал�
терський облік в державному секторі стає ефективним
інструментом державного управління, що повинен
бути автоматизований для своєчасного та правильно�
го прийняття рішень.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження обгрунтовують необхідність

виокремлення наступних висновків:
— детальний аналіз ключових проблем обліко�

во�аналітичного забезпечення управління держав�
ним сектором і розвитку бюджетних установ за
умов застосування інформаційних технологій та
новітніх програмних продуктів дав змогу виявити
недоліки функціонування цих технологій і виділи�
ти фактори неефективності та нерезультативності

дільності  бюджетних установ і
запропонувати напрямки їхви�
рішення;

— сформовано основні критерії
та принципи побудови форм авто�
матизованої системи обліку та за�
ходи щодо удосконалення органі�
зації обліку бюджетних установ в
Україні;

— розробка автоматизованої
системи бухгалтерського обліку в
державному секторі забезпечить в
найближчому майбутньому опера�
тивність інформації про операції,
явища та процеси, що відбуваються,
та формування на цій основі стан�
дартних рекомендацій для аналізу,
державного управління та контро�
лю;

— державне регулювання бухгалтерського обліку із
застосуванням сучасних інформаційних технологій
спрямоване на підвищення якості державного управлі�
ння, покращення роботи бюджетних установ та поси�
лення відповідальності керівництва органу державного
управління.
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Найменування Принципи побудови Критерії, яким повинна відповідати 
автоматизована система 

1 2 3 
Автоматизація 
обліку бюджетних 
установ України 

1) Принцип єдності 
інформаційно-аналітичної 
бази; 
2) Принцип організаційно-
методичної структури; 
3) Принцип правильного 
обрання  
 

- відкритість; 
- цілісність; 
- повнота відтворення; 
- інтегрованість; 
- адаптованість; 
- гармонійність; 
- надійність; 
- конфіденційність; 

 інструментів та засобів 
інформаційного 
забезпечення; 
4) Принцип стандартизації; 
5) Принцип інтегрованості. 

- модульність; 
- гнучкість; 
- міжрегіональний обмін інформацією; 
- єдина база розрахунку. 

Таблиця 2. Основні принципи побудови форм автоматизованого обліку
та критерії, яким має відповідати така автоматизованасистема
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Трансформація економіки України викликала появу
новітніх підходів до управління у виробництві та спожи�
ванні. Теоретико�методологічною основою реформування
національної економіки стала розробка нових наукознав�
чих теорій, серед яких особливе місце посідає теорія логі�
стики. Принципову новизну логістичного підходу станов�
лять взаємозв'язок та інтеграція у єдину систему процесів
управління виробництвом, транспортно�складським госпо�
дарством, запасами, фінансовим капіталом, персоналом,
інформаційними потоками, які вважалися до недавнього
часу економічно незалежними. Таким чином, логістика є
синтезом управлінських рішень, що приймаються у менед�
жменті, фінансах, підприємництві та маркетингу. Вона доз�
воляє поєднувати економію витрат з гнучким реагуванням
на переваги споживачів та забезпечує економічне, організа�
ційне, технологічне та інформаційне поєднання потокових
процесів товарообміну і відтворювання.

Протягом останнього десятиліття накопичено чималий
досвід щодо удосконалення загальних принципів і ме�
ханізмів діяльності підприємств з використанням логісти�
ки. Різним аспектам теорії і практики логістики присвя�
чені праці таких вітчизняних учених, як О.М. Азарян, В.Н.
Амітан, Л.В. Балабанова, Г.І. Брітченко, Є.В. Крикавський,
Р.Р. Ларіна, М.А. Окландер, В.Л. Пілюшенко, Н.І. Чухрай
та ін. Основна увага цими науковцями приділяється за�
гальній теорії та особливостям транспортної, складської й
виробничої логістики. Питанням логістичного управління
підприємством поки що не приділяється достатньої уваги,
хоча ринкова трансформація економіки вимагає нових
підходів до управління підприємствами.

У реальній економіці логістичні системи, що функ�
ціонують в рамках окремих підприємств, з об'єктивних при�
чин знаходяться на різних стадіях, або рівнях, розвитку.
Існують чотири послідовні стадії розвитку логістичних си�
стем, через які функції логістики неминуче повинні пройти,
перш ніж вони досягнуть високого рівня розвитку.

Область дій логістичної системи першого рівня охоп�
лює організацію зберігання готової продукції, що відправ�
ляється з підприємства, і її транспортування. Роботу сис�
теми логістики на даній стадії її розвитку у підприємстві
зазвичай оцінюють величиною частки витрат на транспор�
тування і інші операції по розподілу продукції в загальній
сумі виручки від продажу. Для підприємств, що мають сис�
теми логістики другого рівня розвитку, характерне управл�
іння потоком вироблюваних підприємствами товарів від ос�
таннього пункту виробничої лінії до кінцевого споживача.
Робота даної логістичної системи оцінюється, виходячи із
зіставлення даних кошторису витрат і реальних витрат.

Системи логістики третього рівня контролюють логі�
стичні операції від закупівлі сировини до обслуговування
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кінцевого споживача продукції. Єдина сфера, яка не конт�
ролюється менеджером по логістиці, — це повсякденне уп�
равління підприємством. Робота системи оцінюється шля�
хом порівняння витрат зі стандартом якості обслуговуван�
ня. При цьому компанії прагнуть підвищити продуктивність
системи, а не скоротити витрату.

Логістичні системи четвертого рівня розвитку набули
поширення в другій половині 90�х років XX століття. Об�
ласть дій логістичних функцій тут в основному аналогічна
тій, що характерна для систем логістики третьої стадії роз�
витку, але з одним важливим винятком. Такі компанії інтег�
рують процеси планування і контролю операцій логістики з
операціями маркетингу, збуту виробництва і фінансів [1, с.
95].

Таким чином, проведення оцінки рівня розвитку систе�
ми логістики у підприємстві повинне стати первинним кро�
ком при реалізації комплексної програми з удосконалення
логістичного управління, оскільки дозволяє виявити реаль�
не положення справ у даній області і позначити існуючі про�
блеми і недоліки логістичного управління підприємством.
Проте ефективне виконання цієї процедури є певною про�
блемою, оскільки вимагає, перш за все, використовування
стрункої системи критеріїв і показників, які охоплювали б
всі функціональні області реалізації логістики у підпри�
ємстві.

Одним з сучасних підходів до оцінки логістичного уп�
равління підприємством є методика, розроблена управля�
ючим комітетом компанії Odette. Ця методика була створе�
на саме з тією метою, щоб чітко визначити основні критерії,
необхідні для оцінки якості реалізації логістики в конкретній
підприємстві. Документ за оцінкою рівня розвитку логісти�
ки (Logistics Evaluation document) був вперше прийнятий в
грудні 1998, а потім кілька разів переглянутий відповідно
до досягнень в сфері логістичного управління. Методика
Odette припускає оцінку шести областей реалізації логісти�
ки у підприємстві (рис. 1).

Для оцінки рівня розвитку логістичного управління у
підприємстві за допомогою методики Odette необхідно ви�
конати певну послідовність дій, яка включає наступні ета�
пи.

1. Збір інформації.
2. Заповнення листа результатів оцінки. Для цього не�

обхідно відповісти на ряд питань, запропонованих роз�
робниками даного документа. Через різну важливість
кожного окремого питання у формуванні загальної оцін�
ки рівня розвитку логістичного управління у підприємстві
була розроблена "система виграшних пунктів" для ство�
рення певної системи зважування одержаних відповідей.
Таким чином, полегшується ідентифікація областей, яким
слід віддати перевагу, і забезпечується можливість кон�
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центрації уваги керівництва підприємства на
термінових проблемах. Оцінки 0, 1, 2 визна�
чені з метою оцінювання поточного рівня роз�
витку логістики.

3. Аналіз результатів оцінки, який дозво�
лить виділити ключові області в роботі підприє�
мства, що вимагають вживання першочергових
заходів з поліпшення їх функціонування.

4. Розробка плану дій, який буде базою для
подальших заходів щодо удосконалення "вузь�
ких" місць реалізації логістики у підприємстві.

Отже, методика компанії Odette є ефектив�
ним інструментом для оцінки логістичного уп�
равління підприємством і заслуговує найпиль�
нішої уваги з боку фахівців, особливо важливе
значення придбаває дослідження логістичних
ланцюжків поставок, що зв'язують виробників,
транспортні підприємства і споживачів про�
дукції [3].

Аналіз літератури по логістичних системах
дозволяє виділити, як мінімум, два підходи до
їх дослідження.

При першому підході весь логістичний лан�
цюжок розглядається як єдина система, в якій
всі учасники прагнуть досягти максимального
сумарного ефекту. При цьому локальні критерії
учасників підлеглі глобальному критерію. Ос�
новні критерії ефективності — це мінімум су�
марних витрат і мінімум часу доставки про�
дукції. Слід зазначити, що при даному підході
не враховується в явному вигляді конкуренція між учасни�
ками. Тим часом, навіть якщо всі учасники і прагнуть єдиної
мети, то конкуренції між ними все одно виникне — на етапі
розподілу результатів досягнення мети.

При другому підході логістичний ланцюжок роз�
глядається як система, в якій учасники є самостійними і пе�
реслідують власні інтереси. В цьому випадку досліджу�ють�
ся стани рівноваги і оптимуму учасників при різних крите�
ріях ефективності.

Другий підхід є не менше важливим, ніж перший, ос�
кільки між учасниками транспортного процесу, дійсно, існує
конкуренція, і її необхідно враховувати. В рамках другого
підходу представляє інтерес дослідження рівноваги в логі�
стичному ланцюжку поставок з урахуванням пропускної
спроможності транспорту і залежних від неї витрат на збе�
рігання продукції. Як відомо, склади є регуляторами ван�
тажного потоку і створюються для компенсації неспівпа�
дання транспортних засобів і розмірів вантажних партій [4].

Актуальність дослідження зумовлена тим, що від про�
пускної спроможності транспортного підприємства прямо
залежить конкурентоспроможність всього логістичного
ланцюжка поставок продукції.

Хай логістичний ланцюжок включає споживацький ри�
нок, ціна на якому формується як P = b — до · Q, виробни�
ка продукції з питомою собівартістю v, склад для збері�
гання готової продукції з собівартістю зберігання одиниці
продукції в одиницю часу s і транспортне підприємство з
собівартістю перевезення (перевалювання) з і пропускною
спроможністю w; де b > 0 — потенціал ринку (максималь�
но можлива ціна продукції на ринку), до — показник елас�
тичності попиту (зниження ціни при одиничному
збільшенні обсягу продукції) на споживацькому ринку, Q
> 0 — обсягу виробництва і перевезення (перевалювання)
продукції на ринок. Всі учасники логістичного ланцюжка
є незалежними і переслідують власну мету — максимум
прибутку.

Приймемо, що у виробника немає складських площ і вся
готова продукція зберігається на комерційному складі. Зі
складу продукція транспортується на споживацький ринок.
Час зберігання готової продукції на складі залежить від
пропускної спроможності транспортного підприємства
(часу доставки). Очевидно, що чим більше пропускна спро�
можність транспортного підприємства, тим менше час збе�
рігання готової продукції на складі і навпаки.

При нульовій пропускній спроможності транспортне
підприємство не функціонує (простоює) і продукція не
транспортується. В цьому випадку час зберігання продукції
на складі необмежено зростає (продукція взагалі не відван�
тажується). Із зростанням пропускної спроможності
транспортного підприємства час зберігання продукції на
складі знижується, наближаючись до нуля.

Представимо залежність часу зберігання продукції на

складі від пропускної спроможності транспортного
підприємства у вигляді функції T = а / w, де а — пара�метр.
Для аналізу рівноваги в логістичному ланцюжку викорис�
товуємо модель дуополії Штакельберга. В даній моделі учас�
ники ринку можуть дотримуватися різних типів поведінки
— прагнути бути лідером або послідовником. Послідовник
максимізував свій прибуток при заданих параметрах кон�
курента — тобто він припускає, що конкурент не реагує на
його поведінку. А ось лідер розуміє, що його конкурент по�
водиться як послідовник. Тому лідер, максимізувавши свій
прибуток, враховує функцію реагування конкурента�по�
слідовника.

Досліджуємо ситуацію, коли склад — лідер за Штакель�
бергом, а транспортне підприємство — послідовник. В ході
дослідження були одержані наступні результати. Рівноваж�
ний складський тариф є коренем кубічного рівняння вигля�
ду x3!m.x2!m.s = 0, де x = z0,5; m = (b!v) / 4.(а!з)0,5. Дане
кубічне рівняння завжди має тільки один дійсний позитив�
ний корінь (m > 0 за визначенням), який може бути знайде�
ний за допомогою формул Кардано. Для рівноважного
транспортного тарифу одержана наступна формула:
ре = (b!v) / 2, тобто він визначається виключно потенціа�
лом ринку і витратами виробника.

Проведені за моделлю розрахунки показали, що при
рівновазі складу частки учасників логістичного ланцюжка
в сумарному прибутку не є постійними і залежать від по�
чаткових параметрів [5].

У цілому, можна зробити висновок про те, що конку�
рентна взаємодія між учасниками транспортного процесу в
логістичному ланцюжку не укладається в класичні моделі
конкуренції для промислових підприємств і вимагає окре�
мого дослідження. Тому логістичне управління підприєм�
ством були і залишають актуальною проблемою, яка цікава
як теоретикам, так і практикам.
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Рис. 1. Оцінні області логістики згідно методики Odette [2]
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ВСТУП
У сучасних умовах для досягнення високих результатів

діяльності підприємства змушені вести жорстоку конку�
рентні боротьбу і швидко реагувати на вимоги ринку. Над�
звичайно актуальним це є для підприємств машинобудівної
галузі. Втримати своїх споживачів та залучити нових потен�
ційних клієнтів машинобудівне підприємство може, пропо�
нуючи конкурентоспроможні товари, тобто постійно покра�
щуючи свою продукцію за допомогою як удосконалення
технології виробництва, так і удосконалення організації
загалом. Орієнтація на задоволення потреб і вимог спожи�
вачів завжди має допомагати підприємству розширювати го�
ризонти своєї діяльності, виходити на нові ринки, виробля�
ти нову продукцію. Вимогливого споживача цікавить як ви�
сока якість пропонованої продукції, так і доступна ціна.
Щоб здобути рівновагу високої якості і доступної ціни,
будь�яке підприємство повинно мінімізувати собівартість
продукції. Відомі методи планування собівартості потребу�
ють складного оцінювання і не є ефективними.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ефективність діяльності підприємств залежить від пра�

вильного підбору конкурентних стратегій. М. Портер заз�
начав, що для того, щоб досягти успіху, підприємство по�
винно "продавати дешевше, ніж інші", "зробити продукт,
відмінний від інших", "концентруватися на якості" [1]. Зро�
бити свою продукцію дешевше, ніж інші підприємства, не
означає мати конкурентні переваги. Для забезпечення ефек�
тивності своєї діяльності виробник повинен зуміти зробити
дешевшим свою продукцію, при цьому розпочинати процес
здешевлення товару слід на етапі проектування, бо скоро�
чувати витрати, коли товар пройшов етап розроблення і
знаходиться на етапі виготовлення — не є доцільно, адже
можлива висока собівартість продукції вже закладена і пря�
мо впливає на зниження прибутковості. Щоб уникнути цих
проблем, доцільно використати систему таргет�костинг
(target�costing).

Сьогодні одним з головних чинників успіху і конкурен�
тоспроможності підприємств є інноваційний продукт. Ви�
робники в багатьох галузях вже не можуть продавати вели�
чезні партії стандартних товарів, покладаючись на порівня�
но стабільні ринки і технології. Сучасні ринки є мінливими,
а технології прогресують дуже швидко і це спонукає

УДК 334.02

Т. І. Адирова,
асистент кафедри менеджменту, Одеський національній політехнічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ —

TARGET?COSTING НА МАШИНОБУДІВНИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто сутність впровадження концепції стратегічного формування цільової собівартості про?

дукції, цільової ціни товару і цільового прибутку підприємства та перспективи й актуальність запрова?

дження системи управління витратами — target?costing у практиці вітчизняних машинобудівних

підприємств.

The essence of introducing the concept of strategic formation of the target product cost, product target price

and target profit and prospects, and the relevance of the introduction of cost management — target?costing

practices in the domestic manufacture of machinery.

Ключові слова: target!costing, цільова собівартість, цільова ціна, витрати, контролінг.

підприємство використовувати нові підходи до управління,
орієнтуватися на поведінку споживачів і розробляти
відповідні інструменти планування, вимірювання, обліку і
контролю витрат, які об'єднуються в систему управління
витратами (cost�management). Якщо раніше традиційні ме�
тоди управління й обліку витрат (наприклад, стандарт�кос�
тинг) повністю виправдовували себе, то тепер багато
фахівців вважають, що настав час переглянути звичні підхо�
ди, які не відповідають вимогам конкурентного середовища
[1].

Одним з найважливіших завдань ефективної діяльності
підприємства є модифікація методології обліку витрат і
калькуляції собівартості нових (інноваційних) продуктів [1].
Таким модифікованим методом є ідея стратегічного плану�
вання та управляння витратами — система таргет�костинг,
яка, на відміну від традиційної системи стандарт�костинг
(створена з метою повного включення витрат в собівартість
одиниці товару і застосовується на виробничому етапі), дає
можливість оптимального розрахунку витрат на виробниц�
тво продукції і встановлення собівартості, яка задовольня�
ла б як цінову потребу у споживачів, так і гарантувала дос�
татній прибуток для підприємств. Така рівновага спожи�
вацьких потреб і блага підприємства можлива лише на по�
чатковому етапі планування і розроблення продукції, де й
використовується таргет�костинг. Особливістю концепції є
те, що ця система може бути доповненням, а не заміною
традиційно використовуваних систем контролю витрат.

Зважаючи на теоретичні та практичні результати нау�
кових досліджень, які пов'язанні із актуальним сьогодні за�
стосуванням системи зниження витрат, можна відзначити
необхідність та важливість цього стратегічного інструмен�
та контролінгу в управлінні діяльністю суб'єктів господа�
рювання. Отже, система таргет�костинг значно впливає на
рівень зниження собівартості продукції і, відповідно, на
ефективність функціонування різних підприємств.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є розкриття сутності системи

таргет�костинг як стратегічного інструмента зниження вит�
рат цільової собівартості продукції і як алгоритму побудо�
ви ефективної маркетингової та фінансової стратегії, виз�
начення наслідків від впровадження у діяльність підприєм�
ства цієї системи, ідентифікація перспектив використання
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концепції управління витратами у практиці вітчизняних
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Більшість підприємств після завершення етапу розроб�

лення продукту і калькулювання собівартості пропонують
товар на ринку збуту за ціною, яка забезпечить підприєм�
ству прийнятний рівень прибутку, перекривши витрати ви�
робництва. Мінливе середовище ринку часто впливає на те,
що події розвиваються в зворотному порядку.

Із застосуванням інновацій у виробництві продукції і
організації підприємства можна зменшити відходи вироб�
ництва, час простоїв і технології виробництва, підвищення
якості продукції і покращити обслуговування клієнтів. Ос�
новна причина, що зумовлює необхідність цих процесів,
полягає в тенденції зниження реальних цін на продукцію при
насиченні ринку певним видом продукції. Конкурентоспро�
можність сучасної компанії визначається швидкістю впро�
вадження інновацій і оновленням асортименту, тобто випус�
ку принципово нових за якістю і доступних за ціною товарів.
Для збереження необхідного розміру прибутку зниження
цін має викликати відповідне зниження собівартості вироб�
ництва товару, тобто має застосовуватися економічна кон�
цепція "price down — cost down" [3]. Часто підприємства
орієнтуються на той рівень цін, на який можуть розрахову�
вати; тоді постає завдання виготовлення продукції з собівар�
тістю, яка забезпечуватиме відповідний рівень прибутку за
існуючих умов. Цю проблему легко вирішити, якщо впрова�
дити на підприємстві систему target�costing (таргет�кос�
тинг), яка дасть змогу по�іншому оцінити взаємозалежність
ціни, прибутку, собівартості  — систему цільового стратег�
ічного управління витратами.

Таргет�костинг — концепція управління, що підтримує
стратегію зниження витрат і що реалізовує функції плану�
вання виробництва нових продуктів, превентивного конт�
ролю витрат і калькуляції цільової собівартості відповідно
до ринкових реалій[3]. Таргет�костинг застосовується на
етапі проектування нової продукції або модернізації старі�
ючої продукції.

Найбільшого поширення метод таргет�костингу набув
на підприємствах, що працюють на міжнародних ринках в
умовах жорсткої конкуренції і, насамперед в інноваційних
галузях, де постійно розробляються нові види продукції.

Метод таргет�костингу має на меті пристосування вит�
рат з виробництва продукції або надавання послуг під ви�
моги ринку насамперед для того, щоб підприємство збері�
гало конкурентоспроможність. Початковим пунктом цієї
концепції є зростаюча проблема визначення цін, що прий�
маються ринком, на продукцію. Замість того, щоб форму�
вати звичайним шляхом вартість продукції і орієнтуватися
на визначений прибуток, підприємству слід зважити на те,
скільки готовий споживач за пропоновану йому продукцію,
враховуючи особистісну оцінку продукції і рівень конкурен�
тних цін.

Основу концепції становить зміна погляду на взаємо�
залежність ціни, прибутку і собівартості. Традиційний підхід
визначення ціни грунтується на сумі собівартості і прибут�
ку. Тобто очікується, що нову продукцію вдається реалізу�
вати за ціною, яка постійно покриває витрати і забезпечить
прибуток, необхідний для подальшого розвитку бізнесу.
Такий підхід, доцільний для унікальної і виготовленої на
замовлення продукції, а також для нових продуктів, що не
мають конкуренції. Для традиційної продукції застосуван�
ня такої формули можливе лише теоретично. Тому творці
системи таргет�костингу змінили порядок дій у визначенні
ціни продукції і відповідно змінилися пріоритети складових,
тобто собівартість продукції тепер стає цільовою собівар�
тістю, ціна продукції відповідно — цільовою ціною, прибу�
ток — цільовим прибутком. Визначення цільової собівар�
тості грунтується на різниці цільової ціни і цільового при�
бутку.

Ринкова ціна за цим методом називається цільовою
ціною (target�price), бажана різниця між собівартістю і про�
дажною ціною — цільовим прибутком (target�profit), а со�
бівартість, за якою виріб має бути виготовлений, — цільо�
вою собівартістю (target�cost) [3].

Система таргет�костинг, на відмінну від традиційних
способів ціноутворення, передбачає розрахунок собівар�
тості виробу за заздалегідь встановленою ціною реалізації.
Ця ціна визначається за допомогою маркетингових дослід�
жень, тобто фактично є очікуваною ринковою ціною про�
дукту або послуги.

Отже, основною умовою для розрахунків є ціна, за якою
можна здійснювати продажі у запланованих обсягах, і при�
буток, зменшення суми якого позбавляє сенсу роботи над
цією продукцією. Інакше кажучи, насамперед, підприємство
досліджує і встановлює ринкову ціну, потім орієнтується на
рівень бажаної вигоди і згодом визначає оптимальний рівень
собівартості продукції. Підсумком розрахунків є со�
бівартість, в яку необхідно вкластися під час розроблення,
виробництва і просування продукту. Крім того, у формулі
з'явилось ключове слово "цільова", яке додає всім елемен�
там формули спрямований і мобілізуючий відтінок [5].

Початковим показником, як уже зазначалося, в мето�
диці таргет�костингу є цільва ціна. Тому її визначення і об�
грунтування відіграє важливу роль в процесі цільового уп�
равління витратами. У межах стратегії ринкової орієнтації
сучасної економіки саме клієнти підприємств повинні зу�
мовлювати, що вони хотіли б отримати як споживчу цінність
товару ( тобто сукупності корисних у застосуванні функцій,
що проектуються в споживчі якості) і, отже, за що і скільки
вони готові платити. Отже, цільова ціна залежатиме від цін
конкурентів, а також вимог і цінової прихильності спожи�
вачів. При цьому обов'язково потрібно враховувати й часо�
вий чинник. На певному проміжку часу конкуренти можуть
змінити свої ціни, а споживачі — свою цінову готовність і
функціональні переваги. Потім слід взяти до уваги при�
близні планомірні зміни ситуації з витрат на власному
підприємстві (тенденції зростання реальної заробітної пла�
ти працівників, пов'язані із соціально орієнтованою політи�
кою, що проводиться державою, підвищення цін на енерго�
ресурси тощо) [4].

Наступними чинниками, які необхідно обов'язково вра�
ховувати при визначенні цільової ціни, є [4]:

— рівень ринкових цін (слід визначити, яку ціну запро�
понують на ринку за подібну продукцію. Це може бути виз�
начено шляхом аналізу звітів ринково�інформаційних
служб, шляхом пробних закупівель і замовлень тощо);

— купівельна готовність, або схильність споживачів
(важливою є інформація про те, скільки готовий заплатити
покупець за продукт та яку користь ( у вимірному виразі)
отримують споживачі завдяки цьому продукту. Проводять�
ся глибокі маркетингові дослідження для збирання такої
інформації);

— витрати життєвого циклу товару (важливо встано�
вить, чи змінюються витрати впродовж життєвого циклу
продукту, чи наростають витрати при реалізації додатко�
вих обсягів продукції на ринках і витрати на сервісне об�
слуговування, за допомогою довгострокового планування
витрат);

— цінове позиціонування (досліджується, яка цінова по�
зиція підприємства на ринку і чи варто чекати галузевих змін
за витратами і цінами. Необхідно своєчасно визначити ціно�
ву стратегію ( ціни "зняття вершків", проникнення на ринок,
нарощування частки ринку або закріплення на ринку));

— визначення цільової якості (якість у межах розгляду
системи таргет�костингу розглядають як відповідність за�
явлених виробником функцій і характеристик виробу бажа�
ним споживачем. Вирішальним є визначення, яке необхідно
правильно зрозуміти: чого чекають споживачі від продукту
при даній ціні).

Процес встановлення цільової ціни продукту передба�
чає використання трирівневого аналізу: якість продукту —
набір функціональних характеристик продукту — ціна про�
дукту, де ціна передбачається або задається як ринком за�
галом, так і безпосередньо споживачами. Ця ціна визна�
чається за допомогою маркетингових досліджень і є фак�
тично очікуваною ринковою ціною продукції [3].

Узагальнена інформація про місткість, стан і тенденції
розвитку ринку, конкурентів, власне, підприємство і дос�
тупні технології піддається різнобічному стратегічному ана�
лізу. Результати такого аналізу зрештою дають змогу вира�
зити єдність побажань клієнтів і можливостей їх задоволен�
ня в продукції, що випускається, за ціною, що приймається
ринком. Це означає створення якісної продукції за ринко�
вою ціною [4].

Наступним етапом в методиці таргет�костингу має бути
визначення цільового прибутку. Цей етап також передба�
чає труднощі. Цільовий прибуток являє собою величину,
необхідну підприємству для розвитку і задоволення інте�
ресів акціонерів[4]. Ставка прибутковості прибутку може
встановлюватися з різних стратегічних міркувань: дивіден�
дної політики підприємства, інвестиційній стратегії бізне�
су, аналізу прибутковості конкурентів, місткості і особли�
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востей ринку тощо. Проблемним питанням в процесі роз�
рахунку прибутковості є визначення впливу різних чинників
на передбачуваний прибуток. Для спрощення розрахунків і
оцінки прибутку на підприємстві варто створити і викорис�
товувати модель оцінки чутливості (еластичності) прибут�
ковості від впливом різних чинників: ціни, обсяг реалізації,
питомих виробничих витрат, інвестицій і проектних витрат
тощо, які з різним ступенем інтенсивності впливають на
прибуток. Визначені заздалегідь математичні залежності
впливу кожного чинника у такому разі можна буде оброб�
ляти за допомогою обчислювальної техніки і в режимі ре�
ального часу, наочно відображати у вигляді діаграми на ек�
рані комп'ютера, відображаючи різний вплив чинників на
кінцевий рівень прибутковості, і, тим самим, за допомогою
візуалізації, спрощуючи аналіз і планування цільового при�
бутку[4].

Ключовим аспектом практичного застосування методи�
ки таргет�костингу, безумовно, є цільові витрати. У міжна�
родній практиці виробничо�фінансового цільового плану�
вання і калькуляції можна знайти декілька різних методів
визначення цільових витрат, а саме: ринковий, конкуренто�
орієнтований, внутрішньовиробничий, нормативний і коор�
динуючий. Для успішного впровадження у вітчизняну прак�
тику концепції таргет�костингу, враховуючи умови функц�
іонування середовища бізнесу, доцільно буде для підвищен�
ня конкурентоспроможності застосовувати найпростіший
метод визначення цільових витрат — ринковий [4].

Для визначення цільової собівартості виробу (послуги)
величина прибутку, яку хоче отримати підприємство,
віднімається з очікуваної ринкової ціни. Потім всі учасники
виробничого процесу — від менеджера до простого праців�
ника — працюють над тим, щоб розробити і виготовити про�
дукцію, відповідний цільовій собівартості. Отже, ідея таргет�
костингу доволі проста: впроваджувати тільки ті інноваційні
продукти, розрахункова собівартість яких не перевищує
цільової собівартості. Аналізована різниця між розрахунко�
вою та цільовою собівартість в межах 3—5% не повинна галь�
мувати процес виробництва. Коли ця різниця переходить
допустимі межі і будь�які спроби її зменшення не дають ре�
зультатів, то важливо прийняти рішення про недоцільність
здійснення проекту [1]. Основну ідею систему таргет�костин�
гу можна сформувати і по�іншому. Якщо в традиційному
підході до розроблення нової продукції інженерні і техно�
логічні роботи абсолютно не пов'язані між собою, то в тар�
гет�костингу проектування конкуренції і проектування со�
бівартості є складовими інтегрованого процесу формування
споживчих властивостей майбутнього товару, що не розді�
ляються [5]. Поняття "цільова собівартість" відрізняється від
поняття "планова собівартість". Відмінність у тому, що пла�
нова собівартість розраховується на підставі норм і норма�
тивів, що існують на конкретному підприємстві. Нормативи,
своєю чергою, орієнтовані на існуючі технології виробницт�
ва і традиційні характеристики продукції, що випускається.
Відповідно до цього планова собівартість становитиме середні
(у деяких випадках якнайкращі) значення витрат попередніх
періодів і буде повністю прив'язана до внутрішніх можливо�
стей інжинірингу і виробництва. Цільова собівартість — це
значення собівартості, максимально допустиме (прийнятне)
за ринкових умов [3].

Під час випуску нової продукції завоювання нових
ринків збуту, підприємство свою діяльність розпочинає із
маркетингового дослідження, позиціонує продукт на рин�
ку, потім встановлює потенційну ціну продажу на цю про�
дукцію. Одночасно необхідно виділити такі функціональні
характеристики і властивості продукту, яким споживачі
надають найбільшу перевагу — так закладається компонен�
тна концепція майбутнього виробництва і визначаються
критерії якості. На основі спрогнозованої маркетинговим
відділом виручки від реалізації продукції визначаються так
звані допустимі витрати. Допустимі витрати розраховують�
ся відніманням з прогнозованої виручки, очищеної від не�
прямих податків, величини запланованого прибутку, що сто�
сується цього продукту. Цільові витрати при цьому кальку�
люють по всіх компонентах і функціях проектованого ви�
робу. Водночас необхідно визначити витрати на виробниц�
тво з урахуванням технологій, що діють на підприємстві, і
наявного устаткування. Такі витрати в таргет�костингу на�
зиваються поточними витратами. При рівні власних витрат,
зіставному з допустимим, підприємство може починати ви�
пуск нової продукції (в іншому випадку вживають заходів
із зниженням рівня собівартості до допустимого значення,
причому це ніяк не повинно позначитися на якості про�

дукції). Результатом всіх заходів таргет�костингу є новий
продукт, який, по�перше відповідає всім вимогам споживачів
відносно його якості і функціональних характеристик; по�
друге, може продаватися за собівартістю, що вимагається
ринком [3].

У процесі практичної реалізації системи таргет�костин�
гу задіяні різні служби підприємства: фінансова, маркетин�
гова, постачальницька, планово�економічна, технологічна,
виробнича і бухгалтерська. Важливо, щоб процес таргет�
костингу контролювався службою контролінгу, оскільки
саме вона повинна виконувати координуючу функцію на
підприємстві.

При реалізації системи таргет�костингу у підприємства
потенційно можуть виникати різні труднощі. Зокрема, для
успішного застосування цільового управління витратами на
практиці важливо точно знати, як доходитиме до спожива�
ча товар (особливо при експорті). Якщо підприємство не має
власної збутової мережі, то продукція через свою низьку
відпускну ціну, отриману в процесі використання таргет�
костингу, що випускається ним, може стати об'єктом уваги
посередницьких компаній, які прагнутимуть отримати до�
датковий прибуток від продажу товарів за рахунок різниці
цін компанії�виробника та її конкурентів. Щоб ефект від
економії і встановлених цін був максимальним, важливо уп�
равляти кінцевою ціною товару,тобто мінімізувати витрати
і прагнути працювати безпосередньо з кінцевими спожива�
чами продукції. При цьому мають бути обов'язково задіяні
служби продажів і логістики [4].

Позитивним моментом використання концепції таргет�
костингу є те, що в процесі ретельного визначення цільової
собівартості нової продукції всі учасники дослідження вис�
ловлюють і синтезують ті чи інші рішення, які в результаті
виявляються альтернативно�інноваційними; процес вироб�
ництва стає інноваційним за суттю, адже за існуючого об�
меження витрат слід навчитися виробляти продукцію, не
вдаючись до вартісних технологій і матеріалів.

На підставі розглянутого алгоритму реалізації кон�
цепції таргет�костингу можна зазначити, що його основні
переваги полягають у систематизації заходів щодо знижен�
ня витрат при максимальній орієнтації на задоволення по�
треб клієнта. За допомогою ділення цільових витрат вста�
новлюються точні норми витрат, які підвищують увагу ме�
неджерів до контролю за витратами підприємства. У резуль�
таті реалізації системи таргет�костингу підприємство отри�
мує довгостроковий управлінський інструмент, що забез�
печує гарантовану конкурентоспроможність продукції, до�
сягнення необхідної прибутковості і, як наслідок, приваб�
ливість для зовнішніх інвесторів.

ВИСНОВКИ
У сьогоднішніх умовах для ефективної діяльності

вітчизняних підприємств, зокрема машинобудівної сфери,
та покращення розуміння потреб споживачів (зміцнення
зв'язку виробник і споживач) слід перейняти світовий досвід
ідей стратегічного підходу до формування собівартості про�
дукції, адже він диктується актуальністю і вимогами рин�
кового середовища.

Однак, не слід забувати, що ефективною ідея таргет�
костингу буде лише в тому випадку, коли проводитиметься
постійний (безперервний) моніторинг ситуації, яка скла�
дається на ринку — моніторинг змінності потреб споживачів
та змінність цін постачальників і конкурентів. Якщо не про�
водити ретельного моніторингу, то може скластися ситуа�
ція, що підприємство розробляє продукцію, яка не корис�
тується попитом, а отже, буде не потрібною ринку.
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ВСТУП
На сьогодні в Україні є в наявності вагомі напрацю�

вання в галузі функціонування, реалізації та оцінюван�
ня державних цільових програм. При цьому ефек�
тивність цільових програм розглядається в економічній
площині, сфері державного управління, є певні роботи
в галузі технічних наук.

Проте, більшість наукових робіт при розгляді цільо�
вих програм визначають теоретичні аспекти їх функці�
онування, що в умовах глобалізації економічних про�
цесів, нестабільності світової економіки, пошуку нових
важелів та механізмів згладжування дисбалансів со�
ціально�економічного розвитку, подолання вад держав�
ного управління вимагає дослідження практичних
наслідків та ефектів дії цільових програм.

Тому на сьогодні актуальним питанням є визначен�
ня основних проблем теоретичного пізнання цільових
програм, встановлення дії зазначених проблем на прак�
тиці та отриманих від цього ефектів для удосконалення
та покращення механізмів реалізації державних цільо�
вих програм, оцінювання їх ефективності, коригування
показників та результатів.

Метою даного дослідження є проведення аналізу
наявних праць у галузі державних цільових програм
стимулювання розвитку сільського господарства,
встановлення наявних теоретичних проблем, пов'яза�
них з визначенням державних цільових програм, їх
суб'єктів та показників оцінювання реалізації про�
грам, визначення дії зазначених проблем на практиці
та їх ефектів. Разом з цим, проведення удосконален�
ня наявних теоретичних напрацювань з урахуванням
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практики реалізації цільових сільського господарства
програм в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогодні зі сторони влади все більше уваги при�

діляється проблемам функціонування державних цільо�
вих програм, їх ефективності, цільовому використанню
коштів, досягненню результативних показників. Це зу�
мовлено, перш за все, розвитком програмно�цільового
методу в бюджетному процесі.

Дослідженню розвитку цільового програмування в
України присвячені праці вітчизняних науковців, зок�
рема Вонберг Т.В. [1], Діброви А.Д. [2], Єрмоленка О.А.
[3], Кузьменка С.В. [4], Курганової О.П. [5], Федів Р.Є.
[8]. Методологія вивчення механзмів реалізації та оці�
нювання цільових програм може бути запозичена із
праць Сергєєвої Л.Н. [6] та Ткачової Н.М. [7].

Разом з тим, на сьогодні залишається ціла низка не�
вирішених проблем, пов'язаних з теоретичним визначен�
ням цільових програм, що призводять до негативних
практичних наслідків та ефектів реалізації програм, які
не сприяють досягненню запланованих програмами
цілей.

Проблемами теоретичного пізнання цільових про�
грам є: проблема визначення цільових програм та про�
блема визначення суб'єктів цільових програм. На прак�
тиці зазначені проблеми призводять до таких негатив�
них наслідків, як: факт відсутності критеріїв розмежу�
вання цільових програм від бюджетних та факт спря�
мування дії цільових програм на суб'єктів, які цього не
потребують. В подальшому зазначені практичні наслідки

є причиною негативних ефектів реа�
лізації, таких як наявність великої
кількості програм та оцінки їх дії
лише кількісними показниками (рис.
1).

Коло проблем, наслідків і ефектів
має системний характер, прояви яко�
го негативно впливають на механізм
функціонування та ефективність дер�
жавних цільових програм в Україні.

Так, в роботах вітчизняних нау�
ковців визначення цільовим програ�
мам, зокрема тим, що реалізуються в
сільському господарстві, надається
по�різному. Так, в роботі Єрмоленка
О.А. [3, с. 7] визначено зміст та уточ�
нено поняття "програма розвитку

Проблеми пізнання  Практичні наслідки Ефекти реалізації 
       

Проблема визначення 
цільових програм  Факт відсутності 

критеріїв розмежування 
цільових програм від 

бюджетних 

Наявність великої 
кількості програм  

       

Проблема визначення 
суб’єктів цільових 

програм 

 Факт спрямування дії 
цільових програм на 
суб’єктів, які цього не 

потребують 

Оцінка дії 
програми лише 
кількісними 
показниками  

Рис. 1. Схема зв'язків "проблеми пізнання — практичні наслідки — ефекти
реалізації"
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сільського господарства". Під "програмою
розвитку сільського господарства" розу�
міється "документ, що поєднує комплекс
заходів, який з урахуванням особливостей
об'єкта і ваємоузгодженості інтересів виз�
начає основні пріоритети, цілі, організац�
ійне забезпечення, ресурси, їх використан�
ня і контроль за процесом перетворення
соціально�економічного стану системи
сільського господарства на якісно новий
рівень".

Дане твердження, на нашу думку, по�
требує вдосконалення в частині зміни ка�
тегоріального апарату, адже при визна�
ченні цільової програми у вигляді доку�
мента виникає формальний підхід до її ви�
конання. Крім того, потребує подальшого
дослідження питання визначення результатів запровад�
ження цільової програми, якими повинні бути: зглад�
жування диспропорцій розвитку галузей економіки,
уникнення кризових явищ, зниження рівня безробіття,
підвищення рентабельності та прибутковості окремих
видів діяльності тощо. При цьому результати дії цільо�
вої програми повинні бути вимірювальними, зіставни�
ми та достовірно оціненими для своєчасного коригуван�
ня основних рушійних сил програми — ресурсних, ча�
сових, виконавських тощо.

Виходячи з основних положень роботи Кузьменка
С.В. [4], можна стверджувати, що головною метою про�
грамно�цільового підходу до управління є процес пла�
нування кінцевих результатів і чітке узгодження меха�
нізму всіх взаємопов'язаних виконавців.

Однією з причин проблеми визначення цільових про�
грам, на нашу думку, є те, що джерелом фінансових ре�
сурсів для реалізації зазначених програм є кошти дер�
жавного бюджету. З зазначеного випливає, що кри�
терієм розмежування зазначених програм, повинна ста�
ти функціональна спрямованість бюджетних (держав�
них) ресурсів. Так, видатки на реалізацію бюджетної
програми здійснюються з метою забезпечення процесу
управління та виконання державними органами своїх
функцій, в той час як спрямування державних коштів
на цільові програми за своєю сутністю є державними
витратами, що здійснюються з метою отримання еко�
номічного та соціального ефектів.

Ресурси, затрачені на реалізацію цільових програм,
розподіляються на прямі — ті, що безпосередньо спря�
мовані на розвиток, та опосередковані — ті, що спря�
мовуються на утримання персоналу державних органів,
які є виконавцями зазначених програм (рис. 2).

Разом з цим, наявність опосередкованих витрат на
реалізацію цільових програм, які за своїм функціональ�
ним призначенням наближеними або навіть є суміжни�
ми з видатками на реалізацію бюджетних програм, по�
роджують проблему підміни понять цільових програм
бюджетними.

Таким чином, функціональне відокремлення витрат,
що спрямовуються на реалізацію цільових та бюджет�
них програм, є критерієм їх розмежування.

Відсутність у вітчизняному правовому полі та нау�
ковій думці критеріїв розмежування цільових програм
від бюджетних призвело до великої кількості цільових
програм, що негативно впливає на "цілісність" загаль�
ної концепції розвитку цільового програмування в Ук�
раїні та є наслідком негативних проявів (ефектів), а саме:
розпорошеності державних ресурсів, необхідних для
реалізації програми, не контрольованості етапів реалі�
зації цільових програм, дублювання функцій цільових
програм, відсутності показників реалізації програми та
недосягнення запланованих програмою цілей, необхід�
ності залучення додаткових державних ресурсів, недо�
стовірної оцінки реалізації програм та їх ефективності
та в кінцевому рахунку ставить питання щодо доціль�
ності реалізації цільових програм в Україні.

Разом з проблемою визначення цільових програм
постає проблема визначення суб'єктів цільового програ�
мування.

Зокрема, у роботі Єрмоленка О.А. [3] суб'єктами дії
цільового програмування визначені сільськогоспо�
дарські підприємства.

Слід зазначити, що суб'єктами впливу державних
цільових програм в сільському господарстві виступають
не лише юридичні особи або підприємства, а й фізичні
особи, адже кінцевою ціллю або найголовнішим інди�
катором ефективності запровадження державних цільо�
вих програм у сільській місцевості є: удосконалення ме�
тодів і механізмів функціонування сільськогосподарсь�
ких підприємств, підвищення їх прибутковості, по�
ліпшення рівня життя людей, соціальної стабільності,
ліквідація негативних проявів на селі — безробіття,
низького рівня доходів, обмеження у доступі до інфор�
мації та інших умов життя, алкоголізму, наркоманії,
народження дітей заради отримання державної допо�
моги тощо.

Враховуючи вищевикладене, нами запропоновано
здійснити розподіл суб'єктів державного цільового
програмування за рівнями впливу, а саме: суб'єкти
прямого, непрямого та опосередкованого впливу (рис.
3). Так, суб'єктами прямого впливу виступають
сільськогосподарські підприємства та фізичні особи�
отримувачі (наприклад, пільгових кредитів, допомог
тощо), суб'єктами непрямого впливу є працівники
підприємств, родини працівників підприємств та
фізичних осіб�отримувачів. Суб'єкти прямого та не�
прямого впливу утворюють мале коло суб'єктів цільо�
вого програмування. Разом з тим, поряд з двома ви�
щенаведеними категоріями суб'єктів існує третя ка�
тегорія суб'єктів цільового програмування — суб'єкти
опосередкованого впливу — так звані інші юридичні
та фізичні особи, що зазнають впливу державного
цільового програмування. Вплив на цю категорію виз�
начається через економічні закони, що проявляється
у подальшому вкладенні коштів, наприклад, через за�
купівлю необхідного обладнання або переоснащення
його на більш екологічно ефективне, покращення
інженерних комунікацій — газопроводів, трубопро�
водів, — збільшення податкової бази та, як наслідок,
збільшення надходжень до державного бюджету і т.д.
Суб'єкти прямого, непрямого та опосередкованого
впливу утворюють розширене коло суб'єктів цільово�
го програмування.

Разом з тим, з визначенням кола суб'єктів цільово�
го програмування виникає проблема встановлення без�
посередньо тих суб'єктів, які потребують впливу дер�
жавних цільових програм, в т.ч. числі шляхом надання
державних коштів, спрощення системи оподаткування,
поліпшення інвестиційного клімату тощо, які особливо
виражено при реалізації цільових програм в сільському
господарстві.

З проблеми визначення суб'єктів цільового програ�
мування виникає проблема спрямування дії цільових

Рис. 2. Схема розподілення витрат державного бюджету на реалізацію
бюджетних та цільових програм
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програм на суб'єктів, які цього не потребують, та є на�
слідком створення штучних перешкод в отриманні дер�
жавної підтримки, використання адміністративного ре�
сурсу.

Проте, сьогоднішній підхід до визначення суб'єктів
цільового програмування, зокрема сільськогосподарсь�
ких підприємств, зводиться лише до формально�бюрок�
ратичного, а саме: надання необхідного пакета доку�
ментів, щодо підтвердження понесених витрат, надан�
ня інших довідок державних органів щодо відсутності
заборгованостей, зобов'язань про повернення незакон�
но отриманої підтримки у разі її нецільового викорис�
тання тощо. Разом з тим, можуть вимагатися так звані
"бізнес�плани" щодо використання державної підтрим�
ки на розвиток господарства, які не містять адекватних
обгрунтувань, є типовими та, по суті, зводяться до зви�
чайних формальностей.

При наданні документів можуть виникати так звані
штучні перепони, які можуть проявляються в обмеженні
доступу інформації до підприємств та громадян, у не�
прозорому проведенні конкурсу, наданні підтримки за�
можним господарствам, які цього не потребують, наяв�
ності "тіньових" розрахунків за одержану підтримку,
наданні підтримки одним і тим же "перевіреним" госпо�
дарствам, використанні адміністративного ресурсу
тощо, що, в свою чергу, протидіє максимальному досяг�
ненню ефективності реалізації цільових програм (рис.
4).

Слід зазначити, що причинами наявності факторів,
що заважають вибору суб'єктів цільового програмуван�
ня, які дійсно цього потребують та за рахунок яких мож�
ливо підвищити ефективність цільового програмування,
є:

1) низький рівень заробітної плати працівників ус�
танов, на яких покладені обов'язки по реалізації цільо�
вих програм та, як наслідок, прагнення до збагачення,
шляхом встановлення штучних перешкод;

2) прийняття рішень щодо спрямування державної
підтримки обмеженим колом осіб та, як наслідок, відсут�
ності відповідальності не лише за цільове використання
коштів, а за досягнення результативних показників ви�
користаної державної підтримки тощо.

3) відсутність інноваційних підходів у
визначенні суб'єктів цільового програму�
вання;

4) інші причини.
Методологію визначення суб'єктів

цільового програмування, зокрема
сільськогосподарських підприємств, зап�
ропоновано у роботі Єрмоленка О.А. [3],
яка полягає у проведені аналізу сучасно�
го стану та факторів розвитку сільського
господарства, здійсненні розподілу
підприємств за кластерами станів проце�
су розвитку (поступового, нестабільного
розвитку та занепаду), розподілу
підприємств за ступенем готовності до
участі в реалізації державних програм (ви�
сокий; підприємства, які потребують до�
даткового вивчення для участі у програмах
та ті, що в зв'язку з неефективними умо�

вами потребують ретельного дослідження).
Проте запропонована методологія оцінки
підприємств потребує висококваліфікованих
кадрів, що працюють в державних структурах
(щоб проводити SWOT� та кластерні аналі�
зи), створення відповідних інформаційних
технологій для обробки певного масиву
інформації та, як наслідок, додаткових ре�
сурсів, що в умовах обмеженого бюджетно�
го фінансування та нестабільності фінансо�
вої системи України ставить під сумнів
доцільність проведення зазначеного оціню�
вання.

Актуальною проблемою залишається надання дер�
жавної підтримки господарствам із кращими показни�
ками економічного розвитку, або так званий ефект "за�
можним підприємствам — фінансова державна підтрим�
ка". Враховуючи те, що основна ціль реалізації держав�
них програм — ліквідація диспропорцій розвитку для
збалансованого, поступального та ефективного соціаль�
но�економічного розвитку, цільові програми не повинні
створювати додаткові дисбаланси шляхом спрямуван�
ня ресурсів в тому числі фінансових, до фінансово
стійких та високорентабельних підприємств.

На сьогодні постає проблема визначення результа�
тивних показників реалізації цільових програм та їх
оцінки, або так званого виконання паспорту цільової
програми. На сьогодні показники виконання цільових
програм зводяться лише до кількісних, а саме: кількість
суб'єктів, що отримали державну підтримку, показник
видатків на одного отримувача, при цьому кількісний
показник залежить тільки від галузі, в якій відбуваєть�
ся реалізація цільової програми.

Так, в праці Федів Р.Є. [8] підкреслено, що на сьо�
годні актуальним питанням реалізації цільових програм
є удосконалення методики визначення результативних
показників, затверджених паспортом бюджетної про�
грами, тому що вони залишаються кількісно обмежени�
ми, що унеможливлює ведення ефективного моніторин�
гу реалізації цільової програми.

Виходячи з вищенаведеного, показники або резуль�
тати, досягнуті в ході реалізації цільових програм, по�
винні відображати як кількісні, так і якісні наслідки ре�
алізації цільових програм. При цьому при визначенні
якісних показників повинен зберігатися причинно�на�
слідковий зв'язок із кількісними показниками.

У доповнення існуючих показників нами запропо�
новано здійснити доповнення кількісних показників, які
в той же час є економічними або бухгалтерськими (ос�
кільки існує постійний зв'язок із бухгалтерською звіт�
ністю), якісними показниками або соціально�економі�
чними, адже в кінцевому рахунку вони спрямовані на
підвищення соціальної значущості реалізації цільових
програм.

Відповідно до вищевикладеного до кількісних показ�
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Рис. 4. Фактори, що знижують ефективність дії цільових програм на
етапі вибору суб'єктів дії цільових програм

Рис. 3. Коло суб'єктів державного цільового програмування
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ників нами віднесено показники обсягу
спрямованих державних ресурсів,
кількість ресурсів на одного отримува�
ча, кількість отриманих допомог, ком�
пенсацій, виконаних заходів, обсяг от�
риманого прибутку підприємством, до�
ходу домогосподарством внаслідок дії
цільової програми. В той же час якісни�
ми показниками нами визначено: підви�
щення прибутковості (рентабельності)
підприємств, рівень підвищення рента�
бельності (прибутковості) підприєм�
ства, рівня життя домогосподарства,
вивільнення коштів та спрямування їх на
розвиток (модернізацію) підприємства,
розвиток домогосподарств, навчання,
відкриття міні�ферм тощо (рис. 5).

ВИСНОВКИ
Отже, проаналізувавши теоретичні

проблеми у визначенні державних
цільових програм, зокрема у сільському
господарстві, визначенні їх суб'єктів та
результатів, можна зробити висновок
про необхідність переосмислення даних
категорій з врахуванням практики реа�
лізації цих програм в Україні.

Крім того, зважаючи на світові тен�
денції визначення економіки як теоре�
тичної науки, висновки якої грунтують�
ся виключно на математичних моделях, яка в умовах
економічної кризи не спроможна запропонувати нову
модель соціально�економічного розвитку суспільства,
визначення цільових програм надано за схемою "про�
блеми пізнання — практичні наслідки — ефекти реалі�
зації".

Всі висновки, наведені в роботі, грунтуються на
практичному досвіді реалізації цільових програм в умо�
вах реформування бюджетної політики Україні.

На основі проведених досліджень встановлено, що
на сьогодні існує проблема відокремлення цільових про�
грам від бюджетних, внаслідок відсутності критеріїв їх
розмежування. Таким критерієм нами запропоновано
функціональну спрямованість (державне управління та
забезпечення соціально�економічного розвитку) витрат,
що здійснюються для реалізації бюджетних та цільових
програм.

На основі проведених досліджень запропоновано
здійснити розподіл суб'єктів цільового програмування
на суб'єктів прямого, непрямого та опосередкованого
впливу, якими визначені як підприємства, так і домогос�
подарства. В ході дослідження суб'єктів цільового про�
грамування визначено перешкоди, що негативно впли�
вають на ефективність реалізації цільових програм в
Україні.

З урахуванням вищенаведеного, здійснено розподіл
показників результативності цільових програм на
кількісні (економічні, бухгалтерські) та якісні (соціаль�
но�економічні).

Таким чином, державні цільові програми є складним
економічним механізмом впливу на економіко�соціальні
процеси в державі, який з урахування наявних теорій
та поглядів, потребує подальшого дослідження з метою
підвищення ефективності економічних процесів в дер�
жаві, прискорення соціального розвитку, розбудови
основних інститутів державотворення.

Література:
1. Вонберг Т.В. Ефективність реалізації активних

програм сприяння зайнятості населення: методологія і
практика оцінювання [Електронний ресурс]: автореф.
дис. канд. екон. наук: 08.00.07 "Демографія, економіка
праці, соціальна економіка і політика" / Вонберг Т.В.;
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун�т ім. В.Геть�

мана". — К., 2007. — 20 с. — Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07vtvmpo.zip.

2. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогос�
подарського виробництва: теорія, методологія, практи�
ка: [монографія]/ А.Д. Діброва. — К.: ВПД "Формат",
2008. — 488 с.

3. Єрмоленко О.А. Формування методичного забезпечен�
ня розробки і реалізації державних програм розвитку
сільського господарства [Електронний ресурс]: автореф. дис.
канд. екон. наук: 08.00.03 "Економіка та управління національ�
ним господарством" / Єрмоленко О.А.; НДЦ індустріал.
пробл. розв. НАН України. — Х., 2010. — 20 с. — Режим до�
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10eoaokm.zip.

4. Кузьменко С.В. Роль програмно�цільового управ�
ління при вирішенні регіональних проблем аграрного
сектора економіки України [Електронний ресурс] / С.В.
Кузьменко // Актуальні проблеми розвитку економіки
регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г.Ткачук]. —
Івано�Франківськ: Вид�во Прикарпатського національ�
ного університету імені Василя Стефаника, 2010. — Вип.
6. — Т. 2. — 291 с. — Режим доступу: http://www.nbuv.�
gov.ua/ portal/Soc_gum/aprer/2010_6_2/40.pdf.

5. Курганова О.П. Механізми управління державни�
ми цільовими комплексними програмами соціально�еко�
номічного розвитку [Електронний ресурс]: автореф.
дис. канд. екон. наук: 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Курганова О.П.; Донец.
нац. ун�т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Режим доступа:
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10kopser.zip.

6. Моделювання управління життєдіяльністю комер�
ційного банку: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф.
Л.Н. Сергєєвої. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 360 с.

7. Ткачова Н.М. Механізми державного регулюван�
ня регіональної економічної безпеки: [монографія] /
Н.М. Ткачова. — Донецьк: ДонДУУ, 2008. — 284 с.

8. Федів Р.Є. Фінансовий та управлінський аналіз
використання коштів на виконання бюджетних програм
(на прикладі юридичних осіб системи Держводгоспу)
[Електронний ресурс] / Р.Є. Федів // Вісник Націо�
нального університету водного господарства та приро�
докористування. Економіка. — 2009. — Вип. 3 (47). — С.
233—244. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2009_3_3/v47ek143.pdf
Стаття надійшла до редакції 05.06.2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
причинно-наслідковий зв’язок 

Показники реалізації цільової програми 

кількісні (економічні, бухгалтерські) якісні (соціально-економічні) 

обсяг спрямованих державних 
ресурсів 

кількість ресурсів на одного 
отримувача, кількість отриманих 
допомог, компенсацій, виконаних 

заходів 

обсяг отриманого прибутку 
підприємством, доходу 

домогосподарством внаслідок дії 
цільової програми 

підвищення прибутковості 
(рентабельності) підприємств 

рівень підвищення рентабельності 
(прибутковості) підприємства, 
рівня життя домогосподарства 

вивільнення коштів та спрямування 
їх на розвиток (модернізацію) 

підприємства, розвиток 
домогосподарств, навчання, 
відкриття міні-ферм тощо 

Рис. 5. Схема розподілу показників реалізації цільової програми
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ВСТУП
Одним з основних напрямів розвитку сучасної еко�

номіки за останні два десятиріччя (1990 — 2010 рр.) є
сфера послуг, яка стрімко розширюється в результаті
підвищення рівня добробуту, збільшення тривалості
вільного часу та збільшення кількості технічно склад�
них товарів, які потребують професійного обслугову�
вання.

У даний час роль ринку послуг як одного з найваж�
ливіших секторів економіки дуже велика і актуальна. Це
пов'язано з ускладненням виробництва, насиченням
ринку новими товарами, з швидким зростанням НТП.
Все це неможливе без існування інформаційних, фінан�
сових, страхових й інших ринків послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Значний внесок у дослідження проблем та

перспектив розвитку сфери послуг зробили такі
вчені, як Г.І. Башнянина, А.О. Босак, І.О. Бочан,
Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Б.М. Данили�
шин, М.В. Довбенко, В.М. Геєць, В.Г. Герасим�
чук, В.А. Григор'єв, В.С. Іфтемічук, В.В. Козик,
В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, М.І. Маниліч,
С.В. Мочерний, І.Р. Михасюк, В.М. Опарін, Я.В. Ос�
тафійчук, Л.А. Панкова, Т.А. Туренко, В.А. Фе�
досов, А.В. Філіпенко, Г.Д. Шутак та інші. В ро�
ботах вищезазначених авторів здебільшого дос�
ліджуються методологічні, теоретичні та прак�
тичні аспекти розвитку сфери послуг в Україні
та світі.

Метою статті є визначення тенденцій роз�
витку сфери послуг та її вплив на соціально�еко�
номічні процеси в Україні. Досягнення постав�
леної мети дозволить визначити потенціал роз�
витку сфери послуг в сучасній економіці та ви�
робити ефективну тактику та стратегію розвит�
ку економіки України в майбутньому.

РЕЗУЛЬТАТИ
З метою визначення тенденцій розвитку

сфери послуг будемо виокремлювати в складі
сфери послуг наступні складові:

УДК 330.46
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— торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку;

— діяльність транспорту та зв'язку;
— освіта;
— охорона здоров'я і надання соціальної допомоги;
— інші види послуг.
На кінець 2010 р. внесок цих видів економічної діяль�

ності в формування ВВП України у сумі складає 42,2% і
представлено на рис. 1.

Проаналізувавши рис. 1, очевидно, що найбільшу
частину в структурі ВВП в 2010 р. із вказаних складо�
вих сфери послуг займає торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, а
також інші види послуг.

Рис. 1. Структура ВВП за видами економічної діяльності в 2010 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201290

Розглянемо більш детально динаміку структури ВВП
за видами економічної діяльності протягом 2002—2010
рр. на рис. 2.

Історично закріплено, що визначальними сферами еко�
номічної діяльності в Україні є промисловість та сільське
господарство. Це зумовлено двома головними причинами:

— специфіка спеціалізації української економіки в
умовах колишнього Радянського Союзу;

— особливість сировинної бази та структури людсь�
ких ресурсів.

Існуюча структура національної еко�
номіки є свідченням відсталості, вона ви�
черпала свої можливості та потребує
істотних змін, які забезпечили б економ�
ічну стабільність і сталий економічний
розвиток.

Розглянувши рис. 2. очевидно, що ча�
стка інших видів економічної діяльності
в загальній структурі ВВП зменшується,
така тенденція свідчить про поступову
перебудову економіки України. Активно
зростають такі складові сфери послуг як
торгівля, ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку,
інші види послуг. Однак соціально важ�
ливі види послуг, такі як освіта та охоро�
на здоров'я, майже не змінили свою час�
тку в загальній структурі ВВП.

Динаміку частки сфери послуг в ВВП
за період 2002 2010 рр. представлено на
рис. 3. З рис.3 видно, що з року в рік зро�
стає внесок сфери послуг в формування
ВВП, темп цього зростання 1,32% на рік.
Більш значним є внесок сфери послуг в
формування валової доданої вартості

(ВДВ); так, в 2010 р. він становив
57,8%, динаміку означеного показ�
ника наведено на рис. 4. Темп зрос�
тання частки сфери послуг в ВДВ
складає 1,41% на рік.

При цьому розвиток різних
видів економічної діяльності, які
відносяться до сфери послуг, відбу�
вається нерівномірно: є види діяль�
ності, які мають темпи зростання
більші за середній, є такі, що навіть
зовсім не збільшують власну частку
в загальному обсязі.

Розглянемо темпи зростання ок�
ремих видів діяльності сфери послуг.
Так, торгівля займає провідне місце
серед інших складових сфери послуг.
Але при цьому темпи зростання її
частки в ВВП та ВДВ (0,48%) майже
втричі повільніші за середні (рис. 5).

Частка послуг транспорту і зв'яз�
ку практично не зростає і варіюється в межах 8—9% ВВП,
а стосовно валової доданої вартості, то частка означено�
го виду послуг навіть зменшується з середнім темпом 0,38%
на рік. Практично стабільний внесок до ВВП та ВДВ має
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — 2,1—
2,6% та 3,1—3,7% відповідно. Важливою з точки зору фор�
мування економіки знань є сфера освітніх послуг.

Її частка в ВВП зросла з 2,77% у 2002 р. до 3,33% у
2010 р., при цьому темп зростання був дуже низький
0,07% на рік, а частка освіти в ВДВ практично не зрос�

тає — 0,03% на рік (рис. 6).
Розглянемо динаміку середньої

заробітної плати як у сфері послуг,
так і в інших сферах економіки Ук�
раїни (рис. 7). Середня заробітна
плата у сфері послуг є вищою, ніж
середня заробітна плата у промисло�
вості та взагалі.

Величина заробітної плати в
сфері послуг є надзвичайно дифе�
ренційованою. Так, наприклад, се�
редньомісячна заробітна плата в
2011 р. у сфері охорони здоров'я та
надання соціальної допомоги була
нижчою за середній рівень по Ук�
раїні на 33% та складала 1778 грн.
Але середньомісячна заробітна пла�
та в інших видах послуг складала

Рис. 2. Динаміка структури ВВП за видами економічної діяльності
протягом 2002—2010 рр.

Рис. 3. Динаміка частки сфери послуг в ВВП за період 2002 2010 рр.

Рис. 4. Динаміка частки сфери послуг в ВДВ за період 2002—2010 рр.
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4780 грн. в 2011 році, що перевищує
середньомісячну заробітну плату в
цілому по Україні майже на 82%.

Таким чином, основним локомо�
тивом розвитку є ті види послуг, що
увійшли до групи "інші види діяль�
ності". Це такі види, як діяльність го�
телів та ресторанів; операції з неру�
хомим майном, оренда, інжиніринг та
надання послуг підприємцям; надан�
ня комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури
та спорту. В свою чергу, операції з не�
рухомим майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям скла�
даються з наступних видів послуг:
операції з нерухомим майном; орен�
да машин та устаткування; прокат по�
бутових виробів і предметів особис�
того вжитку; дiяльнiсть у сферi
iнформатизацiї; дослiдження та роз�
робки; діяльність у сферах права,
бухгалтерського обліку, інжинірингу;
надання послуг підприємцям. В основ�
ному це послуги, які відносяться до
інтелектуальних, і саме їх випереджа�
ючий розвиток повинен забезпечувати
перехід до постіндустріальної еконо�
міки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можливо зробити

висновок, що існуюча структура націо�
нальної економіки з домінуванням у
структурі ВВП сільського господар�
ства та промисловості є свідченням
відсталості, вона вичерпала свої мож�
ливості та потребує істотних змін, які
б забезпечили економічну стабільність
і сталий економічний розвиток. Однак,
протягом останніх років здійснюють�
ся позитивні структурні зрушення та
збільшення частки сфери послуг в еко�
номіці Україні.

Якщо припустити, що гармонійна по�
стіндустріальна економіка — це економі�
ка, в якій частка сфери послуг в ВВП скла�
дає 62% [3], то при збереженні існуючих
тенденцій розвитку досягнення цього
можна сподіватись лише в 2025 році. При�
скорення розвитку можливе за умов
збільшення темпів розвитку тих видів по�
слуг, які відносяться до інтелектуальних
та інноваційних, які сприяють формуван�
ню інтелектуального капіталу країни.
Фінансування розвитку освіти, науки,
індустрії здоров'я повинно бути комплек�
сним, із залученням як банківського кре�
дитування [4], так і цільової державної
підтримки. Необхідно також сприяти гар�
монізації внутрішньої структури сфери
послуг — від домінування торгівлі, яке
було характерним для перехідної еконо�
міки, до збільшення частки інтелектуальних послуг.
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ВСТУП
У різних джерелах, опублікованих з 2000 по 2003 рр.,

дослідники американського коледжу ділового адмінст�
рування університету Південної Флориди виявили 49
оригінальних визначень репутації. Жодне з них не сто�
сується репутації органів державної влади окремо. Од�
нак серед характеристик, які містять ці визначення,
можна виокремити дуже важливі для репутації органів
державної влади: це колективна оцінка організації, що
формується з плином часу у свідомості зацікавлених
сторін на основі експертної оцінки економічного, соці�
ального, інших аспектів її діяльності. Нині репутація
"служить пробним каменем у світі невідомого" [Genasi,
2002]. Фактично це позитивна історія взаємин органі�
зації і ключових зацікавлених груп, які відіграють го�
ловну роль при оцінці органу державної влади, що й
зумовлює актуальність дослідження.

Мета статті — оглянути зарубіжні академічні підхо�
ди до інтерпретації поняття "репутація", які можуть
бути використані у практиці репутаційного менеджмен�
ту органів державної влади.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На нашу думку, дослідження репутації органів дер�

жавної влади істотно зашкодила тривала псевдонауко�
ва традиція вважати репутацію наслідком пропаганди,
а пізніше — інструментом паблік рилейшнз, яка набула
поширення і в Україні. Однак репутаційний менеджмент
— це систематичне цілеспрямоване управління, що є
обов'язковим при прийнятті рішень в ораганах держав�
ної влади.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Від запровадження поняття "репутація" Ч.Фомбра�

ном у 1996 р., проблематику формування та розвитку
репутації досліджували Д. Веттен, Е. Гріффін, К. Дже�
назі, Г.Доулінг, Дж. Корнеліссен, К. ван Ріл, В. Ріндова,
І. Смайжене К. Букша, В. Венедиктова, О. Трубецкой,
Ф. Шарков та ін. В українській державно�управлінській
науці авторитет, престиж, імідж, суспільна довіра до
органів державної влади та інші репутаційні складові
діяльності органів державної влади широко висвітлені
у працях Т.Е. Василевської, Н.Т. Гончарук, В.М. Кня�
зєва, С.В. Колоска, І.І. Колосовської, А.В. Ліпенцева,
М.М. Логунової, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенського,
В.М. Олуйка, Л.А. Пашко, Ю.Г. Падафет, М.І. Пірен,
Г.Г. Почепцова, В.А. Ребкала, Є.В. Ромата, М.І. Рудаке�
вич, С.М. Серьогіна, В.М. Сороко, Л.М. Усаченко та
інших українських науковців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення феномена репутації бере початок від

теорії соціальних уявлень французького психолога
С. Московічі (оскільки початково академічна наука тлу�
мачила репутацію в рамках психології). Згідно з концеп�
цією С. Московічі, основними елементами індивідуаль�
ної і групової картини світу є соціальні уявлення, які
формуються у груповому дискурсі в міжособистісній
комунікації і спільних групових (тобто, соціальних) діях.
За своєю функцією соціальні уявлення є формою пізнан�
ня соціальної реальності, внаслідок якого відбувається
розуміння змісту подій в оточуючому світі — для групи
і для окремої людини як частини цієї групи. С. Моско�
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вічі, зокрема, пише: "Під соціальними уявленнями ми ро�
зуміємо набір понять, переконань і пояснень, що вини�
кають у повсякденному житті під час міжособистісних
комунікацій. У нашому суспільстві вони є еквівалента�
ми міфів і систем вірувань традиційних спільнот; їх
навіть можна назвати сучасною версією здорового глуз�
ду. Наш підхід фокусується на тому, як люди мислять і
створюють реальність, яку самі поділяють, а також на
змістовому аспекті їхнього мислення" [1]. Ми згодні з
О. Трубецьким, який вважає, що репутація, індивідуаль�
на чи колективна, може бути віднесена до соціальних
уявлень, тоді як імідж неправомірно розширено до
стійких соціальних уявлень великих груп людей в рам�
ках політичних взаємовідносин у суспільстві [2, с. 69].
Позитивна репутація підвищує соціальний статус лю�
дини чи організації, викликає довіру до його/її дій чи
рішень, знижує ризик розчарування у випадку невдалих
дій, допомагає залучити професійних і компетентних
працівників, підвищити ефективність дискусій з опонен�
тами, збільшити результативність впливу на глядачів чи
слухачів ЗМІ.

Якщо вжити термін впливого британського дослід�
ника К.Дженазі, справжня "репутаційнпа революція"
відбулась у світовій науці 20 років тому. Одним з нега�
тивних наслідків цього стало те, що було розмито кор�
дони між поняттями "формування репутації", "управ�
ління репутацією" та просто "зв"язками з громадські�
стю". Оскільки репутація — дещо складніше явище, ніж
грамотні ПР, пропонуємо описувати її "відповідність
декларованим цінностям", "увага до думки клієнта", "до�
корінна зміна ставлення у всіх співробітників органі�
зації" і "комунікативне мислення" [3, 31 с.].

Литовська дослідниця І.Смайжене вважає [4], що,
оскільки явище репутації окремо вивчали в економіч�
них дисциплінах, соціології, психології, управлінні
людськими ресурсами тощо), вони фрагментарні, бра�
кує міждисциплінарного підходу. В одному з перших
досліджень репутації Ч.Фомбрана і К.ван Ріла (1997 р.)
виокремлено 6 основних підходів до вивчення репутації:
економічна, бухгалтерська, стратегічна, маркетингова,
організаційна, соціологічна [5]. Зупинимось на тих із
них, які найбільше дотичні до нашої проблеми.

 З погляду економічної теорії, репутація — це ха�
рактерний штрих або сигнал, який пояснює поведінку
будь�якої організації [Shapiro, 1983; Wilson, 1985; Weight
and Camerer, 1988]. Репутація функціональна: вона ге�
нерує сприйняття працівників, споживачів, партнерів,
конкурентів, громадськості і служить індикатором до�
віри до організації.

 Згідно зі стратегічним підходом, репутація є як ак�
тивом, так і бар'єром для ухвалення ризикових рішень
[Caves and Porter, 1977; Fombrun and Shanley, 1990;
Rindova and Fombrun, 1997]. Про що йдеться? Репутація
виступає ніби зовнішнім контролем для всіх рішень, що
ухвалюються в організації. Однак рішення, які можуть
зашкодити репутації, в організаціях, де вона усталена,
ухвалюються менш охоче або зовсім не ухвалюються.
Також важливою перевагою репутації є те, що вона
інерційна. Емпіричні дослідження показали, що при
появі негативної інформації, зацікавлені сторони орга�
нізацій з гарною репутацією чинять опір її сприйняттю
[Wartick, 1992].

 У маркетингових дослідженнях термін "репутація"
вживається як синонім "бренд�іміджу", "картинки в го�
ловах" [Lippman, 1922]. Тому багато науковців фоку�
сується на дескрипціях на зразок "гарна/погана", "при�
ваблива/неприваблива". Слід наголосити, що в цьому
розрізі більшість організацій намагаються створити при�
вабливий, бажаний бренд, куди входять сприятливі,
сильні, унікальні асоціації [Keller, 1993]. Якщо у недер�

жавних організаціях таким брендом досить часто слу�
жить продукт/послуга, у державних — перша особа. З
цього погляду досить ефективним можна вважати "па�
расольковий брендинг", коли усі процеси в організації
підпорядковані створенню цінності корпоративного
бренду" [Maathuis and Van Riel, 1996].

Послідовники організаційного підходу наголошу�
ють на тому, що репутація є змістоутворювальним чин�
ником для працівнкиів організації [Meyer, 1982; Miles
and Cameron, 1982; Albert and Whetten, 1985; Barney,
1986; Dutton and Penner, 1992].

У дослідження репутації в економічних і стратегіч�
них теоріях соціокогнітивним процесам часто не на�
дається належного значення, тоді як саме на основі цих
показників вибудовують репутаційні ренкінги1. Водно�
час теоретики соціології організацій роблять висновок,
що репутація організації втілює її престиж і описує її
місце у соціальній системі або серед інших організацій
[DiMaggio and Powell, 1983; Shapiro, 1987]. Саме соціо�
логічний підхід є дуже цінним для державно�управлі�
нської науки, оскільки згідно з ним репутація є індика�
тором легітимності організації — тобто відповідності
нормам діяльності і очікуванням зацікавлених сторін в
інституційному полі. Безумовним досягненням цього
підходу є наголос на важливості роботи з експертним
середовищем як зацікавленими сторонами: аналітика�
ми, репортерами, іншими експертами; загалом, науковці
наголошують на багатосторонності задіяних у форму�
ванні репутації зацікавлених сторін та взаємозумовле�
ності їхньої діяльності. Дослідження репутації з позицій
соціології тісно пов'язані з поняттям організаційної
ідентичності: якщо у деяких працях описано організа�
ційну ідентичність метафорою "те, що її відрізняє" [Da�
vies et al.2001], то інші характеризують ідентичність як
"рівень культурного розвитку, на якому відбувається
діяльність організації" [Pruzan, 2001].

Принципово новою стала праця британських дослі�
дників Д.Веттена і Е.Меккі "Концепція соціальних ак�
торів в організаційній ідентичності і її значення для вив�
чення організаційної репутації" (2002 р.). Організацій�
на ідентичність пов'язує репутацію та легітимність2

організації як стандарти, що описують норми прийнят�
ної поведінки і оцінку діяльності організації серед інших
подібних соціальних організацій, вважають вони. Зага�
лом у дослідженнях репутації Д.Веттена та його колег
(2000—2008 рр.) імідж і репутація організації тлумачать�
ся як компоненти симетричної комунікації між органі�
зацією ("собою") та відповідними стейкхолдерами
("іншими") [6]. На їхню думку, з організаційного погля�
ду слід описувати репутацію в термінах "перспективи",
"результати", "очікування" і "передбачуваність". Також
Д. Веттен запроваджує таке поняття, як "організаційна
компетентність", куди включає інтелектуальний капітал,
організаційну культуру та репутацію організації. Істот�
на невідповідність між внутрішнім відчуттям працівників
організації і тим, як її сприймають стейкхолдери,
Д. Веттен називає "кризою організаційною ідентич�
ності".

 У пізнішій праці, Д. Веттен і Б. Кінг пишуть, що ре�
путація — це "сприйняття організації, яке у позитив�
ний бік відрізняє її від інших рівнозначних організацій",
а добра репутація виникає тоді, "коли організація на�
ближається до ідеального стандарту в конкретній со�
ціальній ситуації — тобто, ідеалу "організації Х�типу"
[7]. Співвідношення між "легітимністю" і "репутацію" він
тлумачить так: легітимність — це функціональна вимо�
га дотримуватись відповідних стандартів, прийнятих для
відповідного типу організації, а репутація — це тривале
і стійке позитивне вирізнення серед інших подібних
організацій. Очевидно, що стандарти, прийнятні для

_______________________________________
1 Тут: у значенні "ранжирування".
2 Тут: "легітимність" у розумінні значимості для  індивідів, якій вони підпорядковуються як раціонально визнаній цінності (за

М.Вебером).
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роботи, припустимо, школи, міської ради і регіональ�
ного ОДПС різні. Згідно з репутаційним підходом,
профіль ідеальної організації базується на формулю�
ванні соціально бажаних цілей та ідеальному рівні про�
дуктивності щодо їх досягнення у кожному окремому
типі організації. Фактично слід перейти від традиційних
запитань "хто ми?" і "що ми робимо?" до "наскільки доб�
ре ми це робимо?".

 Починаючи з 2001 р., дослідники з американського
Інституту репутації гооврять про три ключових рівні
формування репутації: як економічний актив (репута�
ційний капітал), як репрезентація (імідж) і як суджен�
ня, оцінка (власне, репутація). Значне місце у досліджен�
нях репутації посідаю праці, які тлумачать поняття стей�
кхолдерів (зацікавлених сторін) та їхній вплив на фор�
мування репутації. Більшість дослідників сходяться на
тому, що організації чи окремі особи мають кілька ре�
путацій в окремих групах стейкхолдерів. Тому репута�
цію слід вважати певною "усередненою" величиною [8].
Фактично слід говорити про "індивідуальну репутацію"
та "мета�репутацію" — тобто синтез думок, сприйнят�
тя і ставлення до організації певних груп стейкхолдерів
[Post and Griffin, 1997].

Якщо проаналізувати схему на рис. 1, то для спо�
живачів важливий емоційний заклик, якість послуг, для
інвесторів — якість послуг, лідерство і перспектива, для
працівників — фінансова стабільність, лідерство і перс�
пектива, соціальна відповідальінсть, для партнерів —
фінансова стабільність, якість спільної роботи, то для
громадськості — це виливається у загальний критерій
соціальної відповідальності. Головні групи стейкхол�
дерів можна виокремити на основі стратегії організації,
сфери і масштабу її діяльності. Використання єдиної
методики вимірювання репутації серед усіх груп стейк�
холдерів дає змогу визначити репутаційні розриви
(reputation gaps). Організація може мати чудову комун�
ікаційну кампанію, однак якщо якість її роботи не відпо�
відає очікуванням, кампанія не принесе результату.

Таким чином, з погляду стейкхолдерів, репутація —
це те, наскільки стейкхолдери, які мало знають про
істинні наміри організації, довіряють їй [Stigler, 1962;
Madhok, 1995; Golin, 2003]. А. Голін вживає термін "банк
довіри", причому, на його думку, довіра є ключовим еле�
ментом соціального контакту і серцевиною тривалого
успіху. Також він вважає формування довіри процесом
і наслідком та основою будь�яких відносин. Репутація
базується на поведінці організації, комунікаціях і відно�
синах. Дж. Дорлі і Г.Ф.Гарсія виводять таку формулу:
сума уявлень (представлень і дій) = комунікація + сума
відносин [Doorley and Garcia, 2008].

Проф. Е.Шрейбер, виконавчий директор Центру
корпоративного репутаційного менеджменту Колледжу
бізнесу Дрексельського університету (Філадельфія) вва�
жає, що репутація, це сприйняття цінності в очах при�
хильників і конкурентів, яка підтримується зацікавле�
ними сторонами і майбутніми зацікавленими сторона�
ми [9]. Відтак — репутаційний менеджмент — це систе�
матичне цілеспрямоване управління, обов"язкове при
прийнятті рішень. Ми згодні з Е.Шрайбером, що репу�
тація може бути бажаною, небажаною і нейтральною. І
оскільки репутація — явище цілісне, вона включає і ре�

путацію перших осіб організації. Тому
сучасні підходи до репутаційного менед�
жменту мають базуватись на тому, що це
— стратегічний процес з вимірюваними
показниками. Традиційний підхід до PR
як до кризвоих комунікацій і соціальної
відповідальності — це тактики, а не ре�
путаційний менеджмент; репутаційний
менеджмент слід розглядати в рамках
"подієвої моделі", тобто діяльності, якої
стейкхолдери очікують від організації;

потужними стейкхолдерами для організації є її праців�
ники (як зазначив Гарольд Бурсон, працівники — пер�
винне джерело репутації організації за її межами); ме�
діа�навички є невід'ємними елементами побудови репу�
тації у сучасному світі, вони допомагають вести діалог
та працювати на зі стейкхолдерами на засадах партнер�
ства; якщо репутаційний менеджмент ефективний, дов�
іра до організації зростає. Таким чином, кризові кому�
нікації і КСВ — це частина процесу репутаційного ме�
неджменту, а не сам процес.

 На думку голландсько�британського тандему дос�
лідників Дж. Корнеліссена і Р.Торпа, проблемою зали�
шається те, що організаційний і психологічний підходи
до дослідження феномена репутації передбачають різні
рівні аналізу, і чим більше емпіричних досліджень про�
водиться, тим зрозумілішим стає, наскільки гнучкий сам
зміст поняття "репутація", наскільки сумнівною є ідея
звести його до його спільних параметрів (слід зауважи�
ти, що, дійсно, позитивне сприйняття бренду не обов'яз�
ково тягне за собою купівлю). На прикладі дослідженя
репутації бізнес�шкіл, вони роблять висновок, що інди�
відуальне сприйняття репутації стейкхолдерами формує
різні враження від тієї самої організації і, на відміну від
іміджу, це явище є менш монолітним [10].

 Немало праць останніх кількох десятиліть присвячені
репутаційному менеджменту. З найважливіших слід назва�
ти вже цитованого Ч.Фомбрана, Е.Гріффіна, К.Дженазі та
Г.Доулінга. Якщо зупинитись на основних етапах, можна
виокремити 7 основних кроків [11]: 1) ідентифікація —
встановлення значимих стейкхолдерів, чиє сприйняття має
помітний вплив на сукупне сприйняття організації; 2) дос�
лідження — вивчення того, як ці стейкхолдери сприйма�
ють організацію; 3) пошук релевантності — встановлення
показників (дій, рішень), найбільш відповідних для цих
стейкхолдерів; 4) профілювання (профайлінг) — опис того,
що організація робитиме і як комунікуватиме згідно з вста�
новленими показниками; 5) втілення — реалізація зрозу�
мілих репутаційних ініціатив, які "працюватимуть" на цих
стейкхолдерів; 6) зобов'язання — робота з ключовими
стейкхолдерами шляхом з використанням корпоративних
комунікацій; 7) оцінювання — простеження ефекту від
репутаційних ініціатив організації, які вплинули на сприй�
няття її стейкхолдерами.

 Формування репутації органів державної влади вод�
ночас залишається terra incognita: цьому присвячено
досить небагато праць. Слід згадати статті Р. Брента,
фахівця із захисту репутації у суді3, і М.Кагілла з Ман�
честерської бізнес�школи, що містять значний практич�
ний інтерес. Значно більше досліджень управління ре�
путацією країни (С. Ангольт; М. Браун, Х. Різенбек, інші
експерти Центру МакКензі тощо), є й праці, присвячені
формуванню репутації окремих галузей (зокрема, дос�
лідження Ж.Так щодо зміни репутації вугільної галузі
Австралії, дослідження науковців Університету Лугано
щодо зміни репутації Міністертва туризму Ліхтенштей�
ну на замовлення уряду цієї країни тощо).

Оглянемо ідеї М.Кагілла стосовно розвитку репу�
тації органів місцевої влади. Дослідник наголошує, що
в основі його концепції лежить менеджмент відносин з
клієнтом (МВК) [12]. Управління репутацією місцевих
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Рис. 1. Схема колективної репутації

_______________________________________
3 Р.Брент має тривалий досвід роботи в Міністерстві розвитку північних територій, гірничорудної промисловості та лісового

господарства провінції Онтаріо (Канада).
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органів влади, на його думку, має базуватись на
"трьох китах":

1) лідерство — перехід від бюрократичної
культури до адаптивної культури, яка спрямо�
вана на задоволення споживача і якість послуг,
отже, розвиток репутації,

2) інновації — працівники, які можуть
відповідати на сучасні виклики (наприклад,
підтримувати МВК),

3) повага — вибудовування відносин з праці�
вником і клієнтом на основі зворотнього зв'язку.

 У праці М. Кагілла наголошено, що важливими стей�
кхолдерами є працівники, які працюють безпосередньо
з клієнтами. Він радить опитати працівників про те, що
саме вони вважають важливим для клієнтів (наприклад,
методом "снігового кому"). Поліпшення зворотнього
зв'язку — участь громадян у прийнятті рішень — дасть
їм можливість отримати відповідь на запитання: "За що
я плачу гроші?". З інших каналів зворотнього зв'язку
називає колл�центр, діючий сайт, мобільний зв'язок,
електронна пошта.

Внаслідок цього "репутаційний ланцюг", за М.Кагі�
ллом, виглядає, як зображено на рис. 2.

Також дослідник радить будувати команду, спрямо�
вану на клієнта, на таких принципах:

— уважність і допомога: поведінка працівників має
бути спрямована інтереси клієнта, демонстрація волі
служити; доступність кожному клієнтові;

— турбота: інтерес, обговорення, симпатія, співчут�
тя до клієнта;

— зобов'язання: гордість і задоволення від роботи,
старанність;

— комунікації: здатність працівника до спілкуван�
ня з клієнтом у найбільш зрозумілий для нього спосіб,
включає ясність, точність і компетентність як вербаль�
ної, так і письмової комунікації, зданість чути клієнта;

— компетентність: навички, експертні і професійні
знання у своїй галузі, включає здійснення правильної
процедури, коректні інструкції клієнтові, продемонст�
ровані знання і загальне вміння добре виконати роботу;

— ввічливість: вихованість, повага, пристойність як
у поведінці з колегами, такі у поведінці з клієнтами, та�
кож включає недеструктивність і нейтральність;

— гнучкість: воля і вміння піти назустріч потребам
клієнта;

— дружність: тепло і персональна доступність при
роботі з клієнтом і колегами;

— чуйність: швидкість виконання роботи у мінімаль�
но можливі терміни, небажання збирати чергу; безпе�
ка: персональна відповідальність за конфіденційність
інформації, наданої клієнтом.

 Також дослідник наголошує на важливості
зовнішніх показників доступності органів місцевої вла�
ди, а саме:

— доступність: фізичне розташування, доступні
маршрути;

— естетика: повнота і доступність інформації для
клієнтів, можливостей і відомостей про працівників;

— чистота і акуратність: це нематеріальні компонен�
ти сервісу, які стосуються і установи, і персоналу;

— комфорт: фізичний комфорт для клієнта.

ВИСНОВКИ
Викладене вище дає підстави зробити такі висновки:
1) у вивченні репутації для державно�управлінської

науки є дуже цінним соціологічний підхід, оскільки
згідно з ним репутація є індикатором легітимності
організації — тобто відповідності нормам діяльності і
очікуванням зацікавлених сторін в інституційному полі;

2) якщо виходити з потреб формування позитивної
репутації, то профіль ідеальної організації базується на
формулюванні соціально бажаних цілей та ідеальному
рівні продуктивності щодо їх досягнення у кожному
окремому типі організації;

3) з погляду стейкхолдерів, існує "індивідуальна ре�
путація" та "мета�репутація" організації — тобто син�
тез думок, сприйняття і ставлення до організації пев�
них груп стейкхолдерів;

4) традиційний підхід до PR як до кризвоих комуні�
кацій і соціальної відповідальності — це тактики, а не
репутаційний менеджмент; репутаційний менеджмент
слід розглядати в рамках "подієвої моделі", тобто діяль�
ності, якої стейкхолдери очікують від організації; по�
тужними стейкхолдерами для організації є її працівни�
ки; якщо репутаційний менеджмент ефективний, дові�
ра до організації зростає.

 Перспективи подальших досліджень полягають у
науковому пошуку адекватних моделей розвитку репу�
тації органів державної влади та місцевого самовряду�
вання, спрямованих на досягнення тривалого соціаль�
ного контакту та довіри.
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Рис. 2. "Репутаційний ланцюг" [за М. Кагіллом]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання промисловість

відіграє важливу роль у соціально�економічному розвит�
ку держави, забезпечує значну частку у ВВП, надходжень
доходів до бюджету та соціальних фондів. В Україні хоч
і проголошено, що модернізація економіки є основою
економічного розвитку та, незважаючи на ухвалення і
реалізацію ряду стратегічних програмних документів
щодо необхідності підтримки інноваційного розвитку
промислового потенціалу, відчутного покращення в цьо�
му напрямі не відбулося. Тому основна увага на всіх
рівнях влади повинна приділятися необхідності модерн�
ізації промислового комплексу, який, на жаль, знаходить
в критично відсталому технологічному стані.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремим питання розвитку і модернізації промис�

ловості присвячені праці багатьох зарубіжних вчених,
серед яких слід виділити: Д. Вульфенсона, Ч. Джонсона,
Г. Колодко, Я. Корнаі, С. Лалла, Дж. Стігліца, Ф. Хана,
Б. Шаванса та інших. Вирішення цих питань зайняли
досить вагому нішу в наукових дослідженнях і вітчиз�
няних вчених: О. Амоші, Я. Базилюка, О. Власюка, В. Гей�
ця, Я. Жаліла, Д. Крисанова, В. Семиноженка, Л. Феду�
лової та багатьох інших.

Особливу увагу вчені приділяють проблемам форму�
вання сучасної та високомодернізованої технологічної
структури промисловості, а також досліджують можли�
вості підвищення ефективності діяльності промислових
підприємств. Так, В. Семиноженко вказує на те, що тех�
нопарки є найефективнішим механізмом поєднання на�
уки та виробництва як проміжної ланки до становлення
постіндустріального суспільства [1]. Л. Федулова піднімає
питання необхідності детальної ідентифікації видів еко�
номічної діяльності за рівнем наукомісткості тощо [2].

Метою статті є оцінка наявного промислового ком�
плексу України та визначення перспективних напрямів
його модернізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Промисловий потенціал є одним з системоутворю�

вальних елементів як регіональної, так і національної
економічної системи. Однак на сьогоднішній день тех�
нологічна структура промисловості не відповідає сучас�
ним вимог, надалі домінують виробництва 3�го техно�
логічного укладу, частка яких сягає 60% (чорна мета�
лургія, енергетика, залізничний транспорт, неорганіч�
на хімія, споживання вугілля, універсальне машинобу�
дування). Частка 4�го технологічного укладу становить
близько 35% (органічна хімія й полімерні матеріали,
кольорова металургія, нафтопереробка, автомобілебу�
дування, точне машинобудування й приладобудування,
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розвиток традиційного ВПК, електронної промисло�
вості, розширення автоперевезень, широкий вжиток на�
фти), 5�го — лише 4% та 6�го — 0,1% [3, с. 9].

Натомість, продовжує змінюватись структура світово�
го промислового виробництва на користь функціонування
високотехнологічного сектора за рахунок розвитку біо� та
нанотехнологій. Домінуючими є технології 5�го й форму�
ються технології 6�го технологічних укладів. Так, 5�тий тех�
нологічний уклад пов'язують із розвитком нових засобів
комунікації, цифрових ятерів, комп'ютерних програм і ген�
ної інженерії. Він активно генерує створення й безперерв�
не вдосконалення нових машин і устаткування. До 6�го тех�
нологічного укладу належать: біотехнологія, системи штуч�
ного інтелекту, CLAS�технології, глобальні інформаційні
мережі й інтегровані високошвидкісні транспортні систе�
ми, формування мережних бізнес�співтовариств. Темпи
приросту цих галузей становлять 20—100% на рік [3, с. 11].

Промисловість є основою національної економіки, за�
безпечує 80 % експорту товарів і 23,5 % валової доданої вар�
тості, в ній працює 17 % осіб, зайнятих в національній еко�
номіці, сконцентрована чверть основних засобів. За всієї
складності ситуації промислове виробництво є одним з ос�
новних джерел оплати праці найманих працівників, при�
бутків підприємців, податкових і валютних надходжень до
державного бюджету. Тому визначальними для стану на�
ціональної економіки і стандартів життя громадян стають
рівень, тенденції та перспективи промислового розвитку.

Параметри розвитку і галузева структура промисло�
вості формують інвестиційний потенціал і визначають
спрямованість науково�технологічного розвитку країни.

Технологічна структура промисловості не відпові�
дає сучасним вимогам. Домінуюче місце у промислово�
му комплексі країни займає добувна та переробна про�
мисловість. Тому просте відтворення наявної техноло�
гічної бази не зможе забезпечити Україні довгостроко�
вого економічного зростання і підвищення конкурен�
тоспроможності виробництва.

Залишається неефективною галузева структура про�
мислового виробництва, більш як дві третини загального
обсягу промислової продукції припадає на галузі, що ви�
робляють сировину, матеріали та енергетичні ресурси,
тобто продукцію проміжного споживання, яка має висо�
ку енерго� і матеріаломісткість та низьку ефективність для
забезпечення валової доданої вартості. Частка соціально
орієнтованої продукції становить 20 % загального обсягу
промислового виробництва і має тенденцію до зниження.

Майже зникає легка промисловість. Галузь маши�
нобудування, хоча і прискорила темпи розвитку, але її
частка у структурі промисловості майже у 2—3 рази є
нижчою за рівень, що мають розвинуті країни, і тому
вона поки що не може бути лідером інноваційно�інвес�
тиційного розвитку економіки.
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Орієнтація вітчизняної промисловості переважно на
потреби експорту робить національну економіку в ціло�
му надзвичайно залежною від кон'юнктури зовнішньо�
го ринку, стримує розвиток внутрішнього ринку.

Вітчизняне промислове виробництво забезпечує лише
дві третини товарних ресурсів, що надходять на внутрішній
ринок. Інша третина ресурсів має імпортне походження.

Значною проблемою залишається створення і вико�
ристання досягнень науково�технічного прогресу.
Вітчизняні промислові підприємства не змогли до цьо�
го часу повною мірою використати передові, зокрема
енергоефективні, технології, щоб закласти основи на�
ціональної енергетичної безпеки держави.

Останнє десятиліття було періодом реалізації не�
ефективної інвестиційно�інноваційної політики, незба�
лансованої конкурентної політики та відчутного нега�
тивного впливу монополізму.

Тому промисловість перебуває у складному стано�
вищі. Середній вік працівників на промислових підпри�
ємствах перевищує 50 років. Знос основних засобів ста�
новить 50—90 років, а строк експлуатації обладнання
— 20—40 років (за максимально ефективної норми де�
в'ять років). Нове обладнання практично є імпортова�
ним. Інноваційні технології впроваджуються в основ�
ному у високотехнологічних галузях, зокрема в атомній
енергетиці, ракетно�космічній галузі, авіабудуванні.

Загалом промисловість залишається технологічно
відсталою, інституційно нерозвинутою, надто вразливою до
кон'юнктурних коливань на світовому ринку. Необхідність
структурного оновлення зумовлена орієнтацією обраної
моделі розвитку національної економіки на інноваційний
розвиток та міжнародну економічну інтеграцію.

Основним завданням є відтворення вітчизняного
промислового комплексу шляхом його структурної пе�
ребудови і масштабної системної модернізації вироб�
ництва відповідно до сучасних вимог науково�технічно�
го прогресу та постіндустріального розвитку. Галузева
структура національної економіки має наблизитися до
стандартів розвинутих держав світу.

Оновлена промисловість одночасно дасть мож�
ливість забезпечити розвиток інших галузей національ�
ної економіки — сільського господарства, транспорту,
будівництва тощо.

Напрямами структурної модернізації промисло�
вості є:

— відновлення пропорційного розвитку національ�
ної економіки, забезпечення провідної ролі промисло�
вості, повномасштабного розвитку внутрішнього рин�
ку шляхом постачання вітчизняної техніки, технологій,
сировини, проміжної та кінцевої продукції;

— нарощування експортного потенціалу, пріоритет�
ний розвиток вітчизняних підприємств — експортерів
продукції високого ступеня переробки та виробників
імпортозамінної продукції;

— здійснення кардинальної модернізації виробниц�
тва та розвиток наукоємних галузей, збереження та
розвиток інтелектуального та науково�технічного по�
тенціалу;

— створення замкнених циклів виробництва іннова�
ційної продукції у базових галузях національної еко�
номіки;

— підвищення ефективності та конкурентоспромож�
ності промисловості, зокрема її державного сектору;

— участь вітчизняних підприємств і організацій у
проектах міжнародної кооперації;

— створення інноваційної продукції у наукоємних га�
лузях для утвердження міжнародного іміджу України;

— диверсифікація галузей промисловості, розши�
рення номенклатури кінцевої продукції високої якості

— забезпечення програмного управління, розвитку
інформаційного сектора для обслуговування промисло�
вих підприємств;

— запровадження постійного моніторингу внутрі�
шнього ринку споживчих та інвестиційних товарів та

розроблення плану заходів із розширення пропонуван�
ня вітчизняних виробників на таких ринках;

— вдосконалення системи державної підтримки
розвитку промисловості, зокрема на засадах державно�
приватного партнерства, спрямованого на підвищення
технічного рівня технологічних процесів.

За таких умов модернізацію галузей промисловості,
орієнтованих на кінцевого споживача, можливо прове�
сти високими темпами і забезпечити швидку окупність
інвестицій з метою подальшого залучення капіталу на
довгостроковий період для розвитку інших галузей.

З вищенаведеного аналізу слідує, що основними про�
блемами сьогодення, які потребують вирішення, є:

— нераціональна структура промислового вироб�
ництва;

— відсутність диверсифікованих організаційних
форм промислового виробництва, нерозвиненість ко�
операційних зв'язків, вузька спеціалізація малих під�
приємств;

— низька конкурентоспроможність промислової
продукції, що зумовлена використанням зношеного та
морально застарілого устаткування, що призводить до
підвищення енерго�, матеріало� та ресурсомісткості
промислового виробництва;

— нерозвиненість науково�технічного потенціалу,
що не дає змогу використовувати наукові і технологічні
чинники в подоланні кризових явищ в економіці;

Основою модернізації галузевої структури промис�
ловості має бути оптимізація функціональної структу�
ри промислового виробництва з пріоритетним розвит�
ком високотехнологічних галузей, з використанням на�
уково�технічних інновацій, енерго� та ресурсозберіга�
ючих технологій для створення конкурентоспроможної
промислової сфери економіки.

Для підвищення конкурентоспроможності промисло�
вого комплексу України об'єктами модернізації мають
бути не лише продукція, вироби, а й технологічні, еко�
номічні, організаційні, соціальні та управлінські аспекти.

Важливе місце в підвищенні ефективності виробниц�
тва займають процеси модернізації та реконструкції
управлінської сфери промислового виробництва.

Перш за все, це розвиток і вдосконалення раціональ�
них форм організації виробництва (кластери). Однією з
найважливіших складових кластерів, що суттєво підви�
щує актуальність їх використання, є те, що вони досить
ефективно працюють і в промисловості, а не лише у
сфері високих технологій.

Свідченням значних масштабів кластеризації еко�
номік світу є те, що кластери використовуються в бага�
тьох країнах світу, незалежно від їх політичного уст�
рою — США, Великобританія, Австрія, Німеччина, Нор�
вегія, Фінляндія, Швеція, Італія, Франція, Аргентина,
Бразилія, Угорщина, Росія, Казахстан тощо.

Підтвердженням ефективності застосування клас�
терних структур в економіці є досвід Фінляндії, яка в
основу своєї економічної політики впровадила класте�
ризацію і зайняла перше місто (з 120 країн) в рейтингу
перспективної конкурентоспроможності, випередивши
такі країни, як США, Німеччина, Японія.

 Розвиток та модернізація промислового потенціа�
лу безпосередньо залежать від здійснення інноваційної
та цілеспрямованої державної промислової політики,
яка має реалізувати нагромаджений потенціал інститу�
ційних змін, спрямовувати технічні, фінансові, людські,
організаційні ресурси на якісну структурну трансфор�
мацію промисловості.

Далі розглянемо світовий досвід розвитку промис�
лового потенціалу.

Основною метою промислової політики ЄС довший час
було збереження структури провислості, однак тепер ос�
новний акцент зміщений на забезпечення умов для спра�
ведливої і чесної конкуренції. Головним інструментом її
реалізації вважаються створення таких умов для бізнесу,
при яких дотримуються основні ринкові свободи і умови
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чесної конкуренції. Особливий акцент робиться на впро�
вадження у виробництво передових наукових досягнень і
підвищення конкурентоспроможності європейських то�
варів на світових ринках. Основними галузями міжнарод�
ної спеціалізації Європи є атомна енергетика, нафтогазо�
вий комплекс, автомобільна, авіа�космічна, електротехніч�
на промисловість, високотехнологічні галузі машинобуду�
вання (верстатобудування, виробництво комп'ютерів і елек�
троніки), хімічна, легка та харчова промисловість, вироб�
ництво нових конструкційних матеріалів, біотехнології.

Крім того, конкурентоспроможність у сфері виробниц�
тва лежить в основі концепції сталого розвитку ЄС. Євро�
комісія розглядає сталий розвиток як гармонійний розви�
ток трьох напрямів: економіки, соціальної сфери та екології.

Нехтування кожним із зазначених напрямів призве�
де до гальмування розвитку системи в цілому. Тому про�
мислова політика, покликана забезпечити односпрямо�
ване розвиток різних секторів економіки, займає особ�
ливо важливе місце в стратегії розвитку сучасного ЄС.

Конкурентоспроможність промисловості залежить
і від політики, що проводиться в таких сферах, як: кон�
куренція, внутрішній ринок, освіта, торгівля, сталий
розвиток, НДДКР, регіональний розвиток, макроеконо�
міка, соціальна сфера і зайнятість, захист споживачів,
охорона здоров'я та екологія. Тому головне завдання
промислової політики полягає в координації, акумулю�
ванні та максималізації результатів усіх перелічених
вище напрямків. Здійснюючи промислову політику, ЄС
зосередився на наступних трьох напрямах, що надають
особливо помітний вплив на конкурентоспроможність
ЄС: освіта і наука; інновації та підприємництво.

У сфері науки і освіти країни ЄС традиційно вважали�
ся одними з лідерів світового співтовариства. Сьогодні
після ухвалення Лісабонської стратегії ставиться завдан�
ня досягти більш високих результатів в освіті, професійній
підготовці та перепідготовці кадрів, наукових досліджен�
нях, а також у створенні умов для того, щоб знання зна�
ходили практичне застосування в промисловості.

Починається активний розвиток новітніх техно�
логій, включаючи біотехнології та нанотехнології, а та�
кож методів їх впровадження і використання.

На наднаціональному рівні було реалізовано кілька
проектів з розвитку кооперації між інноваційними клас�
терами. Останнім часом кластерна політика стала широ�
ко обговорюватися в рамках Всесвітньої торгової орган�
ізації (ВТО). Особливу увагу приділяє їй Євросоюз, який
розглядає кластерну політику в якості ключового інстру�
менту підвищення інноваційного потенціалу та конкурен�
тоспроможності країн, які до нього входять.

Промислова політика, як така, також повинна бути
інноваційною, наприклад, розробляти нові більш ліберальні
інструменти регулювання, здатні дати промисловості
більшу свободу в пошуку власних технологічних рішень.

У цілому, промислова політика націлена на створен�
ня сприятливих умов для підвищення конкурентоспро�
можності виробництва, на невтручання держави у дію
ринкових механізмів. Інструменти її реалізації спрямо�
вані на створення такого середовища, при якій малий і
великий бізнес проявляв би більше ініціативи, впрова�
джував нові ідеї та розширював виробництво.

Разом з тим, існують специфічні вимоги і характе�
ристики окремих секторів, кожен з яких вимагає індив�
ідуального підходу. Наприклад, багато видів продукції,
таких галузей, як фармацевтична, хімічна, автомобіль�
на, підпадають під специфічні форми регулювання, по�
в'язані з притаманними їм особливостями. Таким чином,
промислова політика неминуче передбачає деякі "по�
слаблення" для окремих країн і галузей.

Слід також зазначити, що на національному рівні
деякі країни віддають перевагу більш ліберальному
підходу, а деякі, навпаки, схильні до протекціонізму.
Так, наприклад, у Великобританії найбільш ліберальний
підхід, який передбачає забезпечення кращих конкурен�
тних умов для приватного виробництва і відкритий дос�

туп до фінансових та інформаційних ресурсів при
мінімальному втручанні держави. Німеччина орієнтова�
на на саморегулюючі ринкові механізми розвитку про�
мисловості. Поступово традиційні зв'язки між бізнесом
і політикою стають менш значимими. Натомість Фран�
ція і надалі практикує протекціонізм. Французький уряд
надає фінансову допомогу і політичну підтримку окре�
мим компаніям або навіть цілим галузям [10].

В Україні, на жаль, державна промислова політика,
як на національному, так і на регіональному рівні, не
реалізує заходи, які безпосередньо стимулювали б
підприємства до оновлення промислового потенціалу.
Разом з тим, розробляються державні програми та кон�
курси, націлені на підвищення конкурентоспроможності
шляхом збільшення продуктивності і підвищення якості
продукції, у тому числі сертифікації підприємств за
стандартами ISO. Як видається, участь в таких програ�
мах стимулює підприємства до пошуку нових, більш
ефективних інструментів організації виробництва.

ВИСНОВОК
Із вищенаведеного слідує, що на даний час промис�

ловий потенціал знаходиться у край зношеному стані,
тому використовується нераціонально та неефективно.
Основні зусилля слід направити на його модернізацію,
яка має передбачати застосування новітніх ресурсо� та
матеріалозберігаючих технологій. Лише модернізація
промислового потенціалу забезпечить: підвищення про�
дуктивності промислового виробництва; розширення
асортименту продукції; зниження собівартості про�
дукції; підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції та можливість розширення ринків її збуту.

Література:
1. Семиноженко В. Технологічні парки в Україні

[Електронний ресурс] / В. Семиноженко. — Режим до�
ступу: http:www.semynozhenko.net/documents/219

2. Технологічна модернізація промисловості Украї�
ни / За ред. Л.І. Федулової; Ін�т екон. та прогнозув. —
К., 2008. — 472.

3. Семиноженко В.П. Структурна революція в еко�
номіці як категоричний імператив сучасної політики Ук�
раїни. Інновації: проблеми науки і практики: монографія
/ В.П. Семиноженко. — Х.: ІНЖЕК, 2006. — С. 9—26.

4. Народне господарство Львівської області у 1991
році / Міністерство статистики Україні. Львівське об�
ласне управління статистики: Відп. за віп. А. Шамрай,
Львів 1992. — 244 с.

5. Промисловість Львівщини. Статистичний збірник
2009 / Державній комітет статистики України. Голове�
не управління статистики у Львівській області: Відп. за
віп. Н.І. Міроненко. — Львів 2010. — 184 с.

6. Львівщина на шляху до ринкової економіки. Час�
тина 1. Виробнича сфера / Міністерство статистики Ук�
раїни. Львівське обласне управління статистики: Відп.
за вип. А. Шамрай, Львів 1994. — 281 с.

7. Статистичний щорічник Львівської області за 1998
рік / Державний комітет стати України. Львівське об�
ласне управління статистики: Відп. за вип. І. Мельник,
Львів 1999. — 383 с.

8. Статистичний щорічник Львівської області за 2000
рік / Державний комітет статистики України. Львівське
обласне управління статистики: Відп. за вип. І. Мель�
ник. — Львів 2001. — 440 с.

9. Інноваційна діяльність у Львівській області. Ста�
тистичний збірник 2009 // Державний комітет статисти�
ки України. Головне управління статистики у Львіській
області: Відп. за вип. Л.І. Косюк. — Львів, 2010. — 98 с.

10. Завьєлова Е.Б. Промышленная политика ЕС [Элек�
тронный ресурс] / Е.Б. Завьєлова // Мировое и националь�
ное хазяйство. Издание МГИМО МИД России. — №2(3).
— Режим доступа к журналу: http:www.zhurnal�mirovoe�
i�natsionalnoe�hozyajstvo�glavnaya_1010134 — 2007
Стаття надійшла до редакції 24.05.2012 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

99www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить

про те, що розвиток туризму в Україні перебуває на стадії
становлення і гальмується недостатнім розвитком туристич�
ної інфраструктури, нерозробленістю нормативно�право�
вої бази, обмеженістю асортименту запропонованих послуг
та іншими чинниками. Для комплексного бачення країни як
перспективної туристичної держави найперше необхідні
наукові обгрунтування необхідності розвитку туристичної
галузі та вдосконалення державного управління туристич�
ною сферою. До першочергових завдань державних органів
управління в галузі туризму можна віднести створення
ефективних умов для роботи туристичних підприємств, ус�
танов та організацій, що потребує розробки й впровадження
прогресивних методів і стандартів розвитку галузі.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Систематичне дослідження туристичної діяльності у

вітчизняній науці розпочалося лише наприкінці ХХ ст., коли
туризм стає предметом теоретичного осмислення вітчизня�
них управлінців, соціологів, економістів, філософів, істо�
риків та географів. На сучасному етапі вітчизняними вче�
ними зроблено значний внесок у вирішення проблем, що
стосуються питань стратегічного планування туристично�
го розвитку регіонів, механізмів державного регулювання в
галузі туризму, економіко�географічних проблем туризму,
геопросторових аспектів туристичного ринку, проблем
підготовки управлінських кадрів та фахівців для сфери ту�
ризму. Серед відомих вчених у цій сфері слід відмітити
таких: М.О. Баймуратов, А.Г. Бобкова, О.Ю. Серьогін,
С.Б. Чехович, Я.М. Шевченко, Н.А. Опанасюк, В.І. Цибух,
В. Федорченко, І. Черніна, та ін. Разом з тим, теоретичні ас�
пекти вдосконалення механізмів державного управління ту�
ристичною сферою ще не повністю розв'язані.

Мета статті полягає у всебічному аналізі теоретичних
положень науки державного управління у сфері туризму,
дослідженні теоретичних аспектів вдосконалення держав�
ного управління туристичною сферою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією із важливих складових сучасної державної пол�

ітики є туристична політика. Визначаючи термін "туристич�
на політика", слід, у першу чергу, наголосити на тому, що
це політика органів державної влади, спрямована на розви�
ток та подальше удосконалення туристичної сфери. Це оз�
начає, що реалізовують туристичну політику, перш за все,
органи державної влади, а отже, туристична політика є скла�
довим елементом державної політики і має грунтуватися
також на всіх тих нормативно�правових актах, на яких грун�
тується політика у певній державі. Слід констатувати, що,
як і в багатьох інших випадках, єдиного, загальноприйня�
того визначення поняття державної політики досі не існує.
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Основні дискусії науковців з цього приводу зосереджені на
таких баченнях даного поняття: сукупність цілей, завдань,
що практично реалізується державою, і засобів, які вико�
ристовуються при [1, с. 132]; напрям дії або утримання від
неї, обрані державними органами для розв'язання певної
проблеми або сукупності взаємопов'язаних проблем [2, с.
264] тощо.

Вважаємо за доцільне розглядати державну політику
перш за все, як узгоджену та цілеспрямовану діяльність
органів державної влади у певній сфері, яка може здійсню�
ватися як безпосередньо, так і опосередковано. Це означає,
що реалізовувати державну політику можуть не тільки дер�
жавні органи безпосередньо, а й інші органи, за доручення�
ми органів державної влади. Загалом слід сказати, що підко�
рюватися принципам, засадам, вимогам державної політи�
ки повинні всі громадяни певної держави. Державна пол�
ітика повинна бути реалізована у багатьох сферах суспіль�
ного життя, оскільки без належного регулювання з боку
держави важко уявити розвиток тої чи іншої галузі.

Туристична сфера є дуже перспективною, однак вона
дуже швидко змінюється, оскільки з кожним роком конста�
туємо появу все нових і нових видів туризму, що відповідно
потребує належного правового регулювання, успішної і
ефективної реалізації прийнятих законодавчих актів на
практиці. Саме тому туристична політика має характеризу�
ватися динамізмом і постійним розвитком, оскільки політи�
ка у даній сфері має врегульовувати все нові й нові відноси�
ни, які виникають. Таким чином, з одного боку, констатує�
мо певну мінливість, швидкоплинність туристичної сфери,
а з іншого — подальше закріплення та розвиток тих видів
туризму, які існують вже давно. Цікавим є твердження про
те, що головне в туристичній політиці — це вплив уповнова�
жених органів на розвиток туристичної галузі. Однак, на
нашу думку, у цій дискусії, перш за все, слід наголосити на
понятті "ефективний вплив" органів державної влади, бо
тільки тоді, коли органи державної влади будуть ефектив�
но працювати, певна сфера суспільного життя відповідно
буде розвиватися.

Пропонуємо при визначенні державної туристичної
політики наголошувати на тому, це єдина, цілісна, взаємо�
узгоджена система методів, способів і засобів соціально�
економічного, правового, зовнішньополітичного, культур�
ного та іншого характеру, яка здійснюється органами дер�
жавної влади як безпосередньо, так і опосередковано, з
метою ефективного регулювання туристичної галузі.

Однак, визначаючи термін "державна туристична полі�
тика", слід наголосити на тому, що така політика може
здійснюватися у багатьох аспектах. Це залежить від рівня,
на якому вона здійснюється і реалізується. Так, можна роз�
різняти державну туристичну політику, регіональну і тури�
стичну політику окремих підприємств, які займаються ту�
ризмом, і в кожному з цих випадків туристична політика
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буде характеризуватися своїми особливостями. Державна
туристична політика — це політика органів державної вла�
ди, яка повинна охоплювати всі ті явища та процеси, які
відбуваються у всій державі, ефективно їх регулювати, а
також враховувати можливу їх динаміку. Регіональна ту�
ристична політика — це політика органів державної влади,
яка, з одного боку, повинна грунтуватися та відповідати всім
вимогам державної туристичної політики, а з іншого — вра�
ховувати певні культурні, демографічні, історичні, гео�
графічні особливості певного регіону, у якому вона реалі�
зовується. В.Г. Герасименко розглядає туристичну політи�
ку як систему методів, впливів і заходів соціально�економі�
чного, правового, зовнішньополітичного, культурного й
іншого характеру, яка здійснюється парламентами, уряда�
ми, державними і приватними організаціями, асоціаціями і
закладами, що відповідають за туристичну діяльність, з ме�
тою регулювання і координації туристичної галузі, створен�
ня умов для розвитку туризму [3, с. 84].

 Держава проголошує туризм одним з пріоритетних на�
прямів розвитку економіки та культури і створює умови для
туристичної діяльності. Реалізація державної політики в
галузі туризму здійснюється шляхом: визначення і реалізації
основних напрямів державної політики в галузі туризму,
пріоритетних напрямів розвитку туризму; визначення по�
рядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів Украї�
ни, їх використання та охорони; спрямування бюджетних
коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туриз�
му; визначення основ безпеки туризму; нормативного ре�
гулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готель�
ного, екскурсійного та інших видів обслуговування грома�
дян); ліцензування в галузі туризму, стандартизації і серти�
фікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних ви�
мог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі доз�
волів на право здійснення туристичного супроводу; органі�
зації і здійснення державного контролю за дотриманням
законодавства в галузі туризму; визначення пріоритетних
напрямів і координації наукових досліджень та підготовки
кадрів у галузі туризму;участі в розробці та реалізації
міжнародних програм з розвитку туризму [4].

Оскільки туристична політика є складовою державної
політики, вона реалізується на всій території України, але
переважно на рівні окремих регіонів з метою розв'язання
соціально�економічних суперечностей між розвитком еко�
номіки регіону і туризму в ньому. Основними напрямами
державної політики в галузі туризму є захист прав туристів,
інтересів виробників вітчизняного туристичного продукту і
підтримка внутрішнього і в'їзного (іноземного) туризму.
Форми такої підтримки варіюються залежно від прямих
інвестицій, спрямованих на формування туристичної інфра�
структури, витрат на підготовку кадрів, наукове і реклам�
но�інформаційне забезпечення, просування національного
туристичного продукту на світовому ринку; податкових і
митних пільг, що стимулюють приплив інвестицій, та ін.

На думку М.П. Мальської, одними з найголовніших за�
ходів державної туристичної політики повинні стати на�
ступні заходи: збільшення фінансових витрат на проведен�
ня рекламних акцій на основних ринках збуту; створення
доброго політичного іміджу країни; створення позитивно�
го інвестиційного іміджу країни; введення системи тимча�
сових пільг для представників туристичної сфери за таки�
ми напрямками: фінансові пільги (знижки й позики під низь�
кий відсоток);податкові пільги (тимчасове звільнення від
сплати податків чи скорочення їхнього розміру); інші пільги
(створення системи підготовки кадрів, розробка програм
розвитку туристичної сфери, тощо) [5, с. 239].

Цілком правильно вважати, що туристична політика
держави як система методів, способів і засобів соціально�
економічного, правового, зовнішньополітичного, культур�
ного та іншого характеру, яка здійснюється органами дер�
жавної влади як безпосередньо, так і опосередковано, з
метою ефективного регулювання туристичної галузі ба�
зується на відповідній стратегії та тактиці. Туристична стра�
тегія є явищем, якому, на нашу думку, приділяється мало
уваги у сучасній туристичній доктрині. Туристична страте�
гія — "це розробка загальної концепції розвитку галузі та
цільових програм в її межах, для реалізації яких необхід�
ний час і значні фінансові ресурси. Основною метою кон�
цепції є створення сучасної високоефективної та конкурен�
тоспроможної туристичної індустрії, яка забезпечить ши�
рокі можливості для обслуговування споживачів (як спів�
вітчизників, так й іноземців) та зробить значний внесок у
соціально�економічний розвиток країни" [6, с. 344].

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що ту�
ристична політика є особливим видом державної політики,
спрямована на ефективний розвиток туристичної сфери.
Разом з тим, що туристична політика є невід'ємною складо�
вою державної політики, існують і деякі специфічні факто�
ри, які формують туристичну політику, а саме: економічні,
правові, природні умови країни, транспортні умови, соц�
іальні фактори. Під економічними факторами мається на
увазі: економічні макроекономічна та валютна стабільність,
можливість залучення капіталів для реалізації цієї мети, за�
цікавленість інвесторів. Правові фактори включають: на�
явність належної правової бази, реальну можливість для
втілення нормативно�правових актів у життя, відповідність
нормативної бази до європейських стандартів. Природні
умови країни — це наявність унікальних природних ре�
сурсів, культурно�історичних пам'яток, творів мистецтва,
архітектури, живопису тощо. Соціальні фактори включають
сприятливі умови життя людей, можливість для реалізації
туристичних потреб тощо.

Разом з тим, відомий науковець, М.І. Кабушкін виділяє
такі елементи, що впливають на туристичну політику, як:
економічна політика, політика пасажирських перевезень,
соціальна політика, територіальна політика, політика куль�
тури та політика дозвілля [7, с. 148]. Сутність економічної
політики полягає, перш за все, у створенні позитивного еко�
номічного середовища, яке забезпечило б надійну базу для
розвитку туристичної сфери. Важливість політики паса�
жирських перевезень зумовлена необхідністю туриста діста�
тися конкретного місця через певне транспортне сполучен�
ня. Слід наголосити на існуванні нерозривного зв'язку у
системі "турист — транспортна мережа", оскільки без існу�
вання транспортного сполучення туристу буде важко діста�
тися місця туристичної подорожі, а залучення туристів до
відвідання тієї чи іншої держави сприяє розвитку як еконо�
міки в цілому, так і транспортних сполучень як її складо�
вої.

Деякі дослідники виділяють у політиці пасажирських
перевезень три складові: по�перше, політику шляхів сполу�
чення, яка визначає розширення і розбудову залізничних
мереж, автомагістралей та авіаційних шляхів сполучення, а
також індивідуальні маршрути пересування ріками; по�дру�
ге, політику транспортних засобів, яка може позитивно
впливати на туризм шляхом цілеспрямованого розвитку
транспортного парку країни; по�третє, тарифну політику,
яка визначає стратегію формування ціни на проїзд у гро�
мадському транспорті та сприяє розвитку туризму шляхом
встановлення диференційованих цін (наприклад, молодь та
студенти можуть купувати квитки на поїзд та літак за
пільговими тарифами).

Соціальна політика полягає у створенні цілого комплек�
су заходів державного та недержавного характеру, спря�
мованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та
інтересів певних верств населення. Виділяють наступні еле�
менти соціальної політики: законодавче регулювання робо�
чого часу та відпусток, перерозподіл доходів та стимулю�
вання розвитку соціального туризму. Результатом реалізації
ефективної соціальної політики є залучення широких верств
населення до споживання туристичного продукту (дітей,
студентів, людей похилого віку, інвалідів тощо).

Територіальна політика є ефективною тоді, коли в
певній державі створено найкращі умови для розвитку ту�
ризму. У країнах зі слабкою економікою до завдань тери�
торіальної політики належить контроль за використанням
землі та формуванням туристичної інфраструктури [5].
Деякі науковці ототожнюють територіальну політику із
транспортною, однак це різні поняття.

Політика культури полягає не тільки у формуванні такої
державної політики, яка сприяла б розвитку культурного
потенціалу певного народу та, як результат, залучення ту�
ристів, а й у забезпеченні збереження культурної ідентич�
ності, традицій та звичаїв народу.

Політика дозвілля реалізовується шляхом організації
таких заходів, які спрямовані на ефективне, корисне та ціка�
ве проведення вільного часу та дозвілля. Деякі дослідники
вирізняють 2 основні елементи у системі організації по�
літики дозвілля, а саме — кількісний та якісний. Кількісний
показник характеризується тим, скільки часу громадянин
може бути повністю вільним від роботи, а отже, й займати
своє дозвілля.

Якість організації вільного часу покращується, якщо в
рамках комунальної політики особлива увага приділяється
розвитку бібліотек, музеїв, театрів, створенню басейнів,
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інших спортивних споруд, зелених зон . Туристична по�
літика має на меті ефективне управління туристичними про�
цесами на певній території. Туристична політика є правиль�
ною тільки тоді, коли вона грунтується не тільки на законо�
давстві певної держави, а й на світових туристичних стан�
дартах, які вже давно є сформованими (вони, в такому ви�
падку, переважно виявляються у формі принципів, правил,
звичаїв тощо). Туристична політика повинна бути спрямо�
вана на регулювання таких відносин, які виникають у тури�
стичній сфері. Це означає, що вона не тільки має охоплюва�
ти всі ті суспільні процеси, як вже виникають у туристичній
сфері, а й ті, які можуть виникнути за певних умов. Особ�
ливістю туристичної політики на даному етапі розвитку сус�
пільства є також те, що вона повинна враховувати сучасні
туристичні відносини, тобто такі, які є актуальними в даний
час. Учасниками таких відносин можуть бути як особи, які
мають відношення до туристичної сфери, так і особи, зай�
няті в інших сферах суспільного життя, однак які є зацікав�
леними у досягненні певної мети (наприклад, туристи). Ту�
ристична політика також повинна бути виваженою та по�
слідовною. Це означає, що ті рішення, які приймаються дер�
жавними органами для вирішення тих чи інших питань ма�
ють, по�перше, враховувати всі попередні рішення щодо
даного питання; по�друге, грунтуватися на вимогах закон�
ності; по�третє, бути спрямованими на реальне вирішення
проблеми, та недопущення повторного її виникнення. Реа�
лізовують державну туристичну політику органи держав�
ної влади, на які законом покладені такі функції.

Слід зауважити, що елементів туристичної політики
можна вирізняти дуже багато, оскільки є багато факторів,
які її формують, впливають на неї та допомагають досягати
поставлених завдань та функцій. Можна також розглядати
екологічну, інвестиційну, регіональну політику, політику
засобів масової інформації, політику реклами туристично�
го продукту тощо.

Реалізація туристичної політики — це дуже складний
та багатоаспектний процес, він включає в себе не тільки цілу
систему принципів, завдань, функцій, а й заходів щодо їх
втілення. Для позначення цих елементів варто вживати
термін "механізм реалізації туристичної політики". Ме�
ханізм реалізації туристичної політики держави включає:
складання, прийняття, та ефективне застосування цільових
програм з розвитку туризму на державному і регіонально�
му рівнях; формування такого законодавства, яке грунту�
валося б на даних програмах, загальновизнаних міжнарод�
них нормах та принципах, та створення заходів, які спря�
мовані на реалізацію завдань туристичної політики тощо.
Однак реалізація принципів, завдань та функцій державної
політики є неможливою без належного механізму держав�
ного управління у тій чи іншій сфері, який би не тільки грун�
тувався на останніх правових, економічних, соціальних тен�
денціях у країні, а й враховував їх подальший можливий
розвиток.

Різні погляди науковців і щодо механізмів державно�
правового регулювання туристичною сферою. Так, Р.Р. Ла�
ріна, А.В. Владзимирський, О.В. Балуєва зазначають, що
механізм управління є складовою, але найактивнішою час�
тиною системи управління, яка забезпечує дію на чинники,
від стану яких залежить результат діяльності керованого
об'єкта. На їх погляд, механізм управління є достатньо
складною категорією управління і включає такі елементи:
цілі управління; критерії управління — кількісний аналог
цілей управління; фактори управління — елементи об'єкта
управління і їх зв'язку, на які здійснюється дія на користь
досягнення поставлених цілей; методи дії на чинники уп�
равління; ресурси управління — матеріальні і фінансові ре�
сурси, соціальний і організаційний потенціали, при викори�
стовуванні яких реалізується вибраний метод управління і
забезпечується досягнення поставленої мети [8, с. 121].

М.І. Круглов трактуючи механізм державного управлі�
ння як сукупність економічних, мотиваційних, організацій�
них і правових засобів цілеспрямованого впливу суб'єктів
державного управління на діяльність об'єктів, що забезпе�
чує узгодження інтересів учасників державного управлін�
ня, які взаємодіють, вважає, що оскільки фактори держав�
ного управління можуть мати економічну, соціальну, орга�
нізаційну, політичну і правову природу, то комплексний ме�
ханізм державного управління повинен являти собою сис�
тему економічних, мотиваційних, організаційних, політич�
них і правових механізмів [8, с. 233].

О.Б. Коротич у складі державних механізмів управлін�
ня виділяє конкретні державні механізми управління, ме�

ханізми здійснення процесу державного управління, а та�
кож механізми формування та взаємодії складових систем
державного управління. На її думку, конкретні механізми
управління (зокрема, державного) — це певне знаряддя для
здійснення цілеспрямованих перетворень; це сукупність
способів, методів, важелів, через які суб'єкт управління
впливає на об'єкт управління для досягнення певної мети.
Кожний конкретний механізм управління — це, насампе�
ред, сукупність взаємопов'язаних методів управління, че�
рез використання яких здійснюється практичний вплив дер�
жави на суспільну життєдіяльність людей для забезпечен�
ня досягнення конкретної мети, що сприятиме розвитку
країни в обраному стратегічному напряму із додержанням
низки визначальних принципів [9, с. 311].

Г. Атаманчук стверджує, що механізм управління — це
складова частина системи управління, що забезпечує вплив
на фактори, від стану яких залежить результат діяльності
управлінського об'єкта. Механізм державного управління,
на його думку, — це складна система державних органів,
організованих відповідно до визначених принципів для
здійснення завдань державного управління; це інструмент
реалізації виконавчої влади держави. Механізм формуван�
ня та реалізації державного управління — це сукупність і
логічний взаємозв'язок соціальних елементів, процесів та за�
кономірностей, через які суб'єкт державного управління
"схоплює" потреби, інтереси і цілі суспільства в управляю�
чих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях
та діях і практично втілює в життя, зважаючи на державну
владу [10, с. 296].

ВИСНОВКИ
Аналізуючи позиції вітчизняних та зарубіжних нау�

ковців, можемо констатувати, що сталого поняття механіз�
му державного управління у науці досі не розроблено. Єди�
ною спільною рисою, яка охоплює всі підходи сучасних дос�
лідників щодо вивчення даного питання, є спільна спрямо�
ваність механізмів державного управління на досягнення
результату, а саме розвитку тієї чи іншої сфери.

Проблеми й особливості регулювання туристичної пол�
ітики знайшли своє відображення у працях вітчизняних та
зарубіжних науковців. Проте вивченими залишаються да�
леко не всі питання стосовно сучасних теоретико�методо�
логічних та прикладних засад активізації діяльності
підприємств туристичного комплексу, що є свідченням на�
явної потреба у поглибленому науковому дослідженні тео�
ретичних аспектів формування методики державного регу�
лювання розвитку туризму, визначенні пріоритетів та ок�
ресленні шляхів підвищення ефективності управління тури�
стичною галуззю.
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ВСТУП
На сьогодні світовими тенденціями є стрімкий роз�

виток інформаційного суспільства. Наскільки це ефек�
тивно вдається, можна побачити, спостерігаючи як бур�
но розвивається сфера телекомунікацій в країні, а ра�
зом з цим і інформаційно�комунікаційні технології
(ІКТ). Україна активно долучається до глобального про�
цесу формування відкритого для всіх інформаційного
суспільства. Інформаційне суспільство є по�справжньо�
му глобальним за природою, і національні зусилля по�
требують підтримки ефективним міжнародним і регіо�
нальним співробітництвом між державними органами,
приватним сектором, громадянським суспільством та
іншими зацікавленими сторонами, включаючи міжна�
родні фінансові установи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виходячи із завдань, що стоять перед системою дер�

жавного управління у сфері телекомунікацій, мета
статті полягає в обгрунтуванні пропозицій до вироблен�
ня нових напрямів державної політики у сфері телеко�
мунікацій, що дасть змогу на сучасному рівні, виходячи
із реалій сьогодення здійснювати державне управління
у сфері телекомунікацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За останні роки з боку України та міжнародними

організаціями та/або закладами інших країн було укла�
дено значну кількість угод про співробітництво у сфері
інформаційно�комунікаційних технологій (далі — ІКТ). З
огляду на кількість та різноплановість таких угод в одній
статті неможливо дослідити їх усі. Автором цієї статті
планується дослідити окремі з них, щоб отримати узагаль�
нене уявлення та по можливості надати рекомендації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дієва участь державних органів і всіх зацікавлених

сторін є необхідною умовою для розвитку інформацій�
ного суспільства, для чого необхідні співробітництво і
партнерство між ними.

Використання і розгортання ІКТ слід спрямовувати
на створення вигод у всіх аспектах повсякденного жит�
тя. Застосування ІКТ потенційно важливо для урядової
діяльності, а також в частині: охорони здоров'я та інфор�
мації про здоров'я, освіти і професійної підготовки, зай�
нятості, створення робочих місць, підприємництва,
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сільського господарства, транспорту, захисту довкілля
й управління природними ресурсами, запобігання катас�
трофам, культури, для сприяння подоланню бідності та
для інших погоджених цілей розвитку [3].

Приклади такої роботи представлені автором в цій статті.
Відповідно до національного законодавства у жовтні

2010 року було укладено Меморандум про співробітництво
у сфері інформатизації між Державним комітетом України
з питань науки, інновацій та інформатизації та Міністер�
ством економіки і комунікацій Естонської Республіки.

Враховуючи швидкий прогрес у сфері інформати�
зації, Меморандумом визначені наступні напрями
співробітництва:

— інформаційні технології і системи;
— засоби інформатизації та інформаційні ресурси;
— сприяння гармонізації і розвитку законодавства

у сфері інформатизації відповідно до міжнародних стан�
дартів;

— узгодження підходів у сфері управління Інтер�
нетом;

— вирішення комплексних проблем формування
інформаційного суспільства (електронне урядування, те�
лемедицина, дистанційне навчання, електронна торгівля);

— обмін спеціалістами та експертами, а також
організація візитів та зустрічей;

— організація спільних семінарів, симпозіумів у
сфері інформатизації.

Також був укладений Меморандум взаєморозумін�
ня між Державним комітетом України з питань науки,
інновацій та інформатизації (далі — Держкомінформ�
науки), Міжнародним фондом "Відродження" та Ака�
демією електронного урядування Естонії, Фондом
відкритої Естонії про співробітництво у сфері інфор�
маційного суспільства, електронної демократії, елект�
ронного урядування та комунікаційних технологій.
Метою цього Меморандуму є:

— обмін передовим досвідом з підготовки держав�
них службовців та посадових осіб;

— обмін передовим досвідом у галузі управління
людськими ресурсами;

— заохочення взаємних інвестицій у сфері інфор�
маційних і комунікаційних технологій;

— проведення спільних самітів, асамблей, семінарів,
конференцій, форумів та виставок;

— залучення до співпраці профільних недержавних
громадських організацій;
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— спільний пошук, розробка та реалізація міжна�
родних проектів;

Щодо розвитку міжнародного співробітництва на
основі використання інформаційних технологій в галузі
медицини, а також участі українських фахівців у міжна�
родних виставках, конференціях, семінарах з питань
впровадження ІТ в систему охорони здоров'я, то мож�
на зазначити наступне [2].

Проект URAN�GEANT 2 в рамках Державної про�
грами "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
і науці на 2006�2010 роки". У Лондоні підписано Угоду
про взаємоз'єднання національної науково�освітньої
телекомунікаційної мережі "УРАН" з європейською
науково�освітньою мережею GЕАNТ 2.

Асоціацію користувачів національної науково�ос�
вітньої телекомунікаційної мережі УРАН засновано 40
університетами та науково�дослідними установами Украї�
ни. Члени Асоціації представляють усі регіони України.
Базовою організацією УРАН є Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут".

До науково�освітньої мережі СЕАNТ 2 сьогодні
підключено 34 європейські країни. Національні науко�
во�освітні мережі країн�членів СЕАNТ (за принципом
"одна національна мережа" — "одна країна") мають ви�
сокошвидкісний доступ до інформаційних і обчислю�
вальних ресурсів по спеціалізованих каналах передачі
даних зі швидкістю більш як 500 Гб/с.

Загалом до GЕАNТ мають доступ понад 3 млн нау�
ковців, які представлять більш ніж 3500 університетів і
наукових установ Європи.

Через мережу УРАН мають доступ до інформацій�
них ресурсів GЕАNТ 2 майже 100 університетів та нау�
кових установ у 18 регіонах України, а також інші нау�
ково�освітні заклади, які за цей час приєднаються до
мережі УРАН.

На базі мережі УРАН функціонують система дис�
танційної освіти, мережа електронних бібліотек, інфор�
маційно�виробнича система "Освіта", створюється Grid�
інфраструктура. [4]

19 лютого 2010 року у м. Львові проведено робочу
нараду з питань транскордонного співробітництва між
польськими та українськими клініками.

Підготовлено спільний проект "Покращення якості
надання медичних послуг за допомогою транскордонної
системи обміну медичною інформацією в рамках програ�
ми транскордонної співпраці Польща — Білорусь — Ук�
раїна".  Виконання даного проекту спрямоване на розви�
ток можливостей транскордонного співробітництва на
регіональному та місцевому рівнях. Пріоритетність зав�
дань, які поставлені в проекті, зумовлена все більш висо�
кими вимогами до якості надання медичних послуг та по�
в'язана із зростанням транскордонної міграції населення.
В рамках даного проекту планується створити телемедич�
ну мережу, яка має об'єднувати дані клініки, сприятиме
підвищенню якості медичної допомоги населенню, надасть
можливость проведення дистанційних консультацій, кон�
ференцій, семінарів та сприятиме налагодженню профес�
ійних контактів між медичною спільнотою обох країн.

Протягом 2009—2010 рр. Донецьким обласним цент�
ром профілактики та боротьби зі СНІДом реалізувалася
співпраця з Берлінською клінікою Августо�Вікторія
(Німеччина). Фахівцями з інформаційних технологій обох
закладів створено Інтернет�проект у вигляді Інтернет�
чату з обмеженою реєстрацією. Це дозволяє фахівцям з
ВІЛ/СНІДу спілкуватися та обговорювати професійні
проблеми, отримувати консультації від колег за кордо�
ном, брати участь у дискусіях, присвячених актуальним
питанням з діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу. Метою
організаторів є розширення платформи на інші клініки
та центри СНІД в Україні та за кордоном. Пріоритетні
напрями розвитку — це залучення до співпраці якомога
більшої кількості фахівців з ВІЛ/СНІДу.

У червні 2011 року був підписаний меморандум про
співпрацю Україно�Швейцарської програми "Здоров'я

матері і дитини" на базі Internet�платформи iPATH між
Вінницькою облдержадміністрацією та районними адмі�
ністраціями про впровадження програми по всій області.

У 2011 році низка установ брала участь у виконанні
проектів, що фінансуються за рахунок коштів РП7 ЄС,
в ІТ�сфері. Це, зокрема, такі проекти, як:

— "Enabling Desktop Grids for e�Science" ("Присто�
сування настільних грід�технологій для електронної
науки");

— "Desktop Grids for International Scientific
Collaboration" ("настільні грід�технології для міжнарод�
ного наукового співробітництва");

— "Problem�oriented Processing and Database
Creation for Ionosphere Exploration" ("Проблемно�орі�
єнтована обробка та створення бази даних для іонос�
ферних досліджень");

— "Самопідтримуюча Європейська технологічна
платформа (NERIS�TP) з готовності до ядерних та ра�
діаційних надзвичайних ситуацій і відновлення";

— підвищення дослідницького потенціалу Лабора�
торії досліджень оточуючого середовища національно�
го дослідницького центру "ДЕМОКРІТОС", Греція,
шляхом обміну досвідом в національному, регіонально�
му та європейському масштабах [2].

ВИСНОВКИ
Аналіз показав, що в Україні постійно зростає роль

ІКТ в усіх спектрах суспільного життя, а саме: наука,
освіта, медицина, спілкування. Тепер кількість необхі�
дно переводити в якість шляхом наповнення інформа�
цією, послугами, можливостями із збільшенням якнай�
більшого кола користувачів (повне охоплення усіх за�
цікавлених структур та верств населення) з покриттям
усієї території України, а також із взаємодією із світо�
вою спільнотою.

На сьогодні необхідно працювати над тим, щоб кож�
ний міг скористатися можливостями, які можуть зап�
ропонувати ІКТ, тобто основним сприяючим чинником
при побудові інформаційного суспільства є можливість
підключення до інформаційних ресурсів. А саме загаль�
нодоступний доступ для всіх верств населення на всій
території країни, за прийнятною ціною до інфраструк�
тури та послуг ІКТ.

Завдання держави полягає в розробці і впрова�
дженні сучасних правил гри для усіх суб'єктів господа�
рювання через відповідну нормативно�правову базу в
сфері ІКТ. А суб'єктів господарювання — розвивати
інфраструктуру ІКТ.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Практичне значення полягає в тому, що результати та
рекомендації можуть бути використані при підготовці про�
ектів законодавчих актів, які впливають на процес здійснен�
ня державної політики України в сфері телекомунікацій.
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Сьогодні, зважаючи на соціальне значення відносин
в галузі охорони навколишнього природного середови�
ща, використання природних ресурсів забезпечення ба�
лансу екологічних та економічних інтересів стає нагаль�
ною потребою. Реалізація цього завдання можлива лише
за умови виваженої та науково обгрунтованої законо�
давчої роботи в екологічній сфері, зокрема в частині
регулювання управлінської (владної) діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування.

 Питання екологічного управління, його окремі ас�
пекти, завдання, функції та організація вже були пред�
метом грунтовних наукових досліджень таких авторів
як В. Андрейцев, А. Бобкова, М. Бринчук, Л. Гетьман,
А. Голиченков, В. Попов, Ю. Шемшученко, Лазор О.Я.,
Качинський А.Б. та ін. Разом з тим, процес реформу�
вання та вдосконалення законодавства, що триває і досі,
потребує подальшого розвитку та обгрунтування тео�
ретичних засад екологічного управління.

В умовах необхідності кодифікації законодавства
України великого значення набуває розгляд екологіч�
ного управління як комплексного інституту екологіч�
ного права — окремого масиву правових норм, які є спе�
цифічною частиною галузі права і регулюють різновид
певного виду суспільних відносин. Окремі думки щодо
необхідності прийняття основного кодифікаційного
акта, який став би визначальним для екологічного за�
конодавства і, відповідно, до управлінських дій в цій га�
лузі, існували давно, про таку необхідність заявляв ака�
демік Ю. Шемшученко у своїй праці ще в 1977 році [1, с.
200], робили наголос нацьому й інші вчені. Однак ці по�
ради так і не були реалізовані. Прийняття 25 червня 1991
року Закону України "Про охорону навколишнього при�
родного середовища" і стало свого часу значною віхою
у розвитку екологічного законодавства, проте, як
відмічає О. Шуміло, хоча Закон і регулює цілий комп�
лекс природоохоронних відносин, "його не можна, на
жаль, віднести ані до основ екологічного законодавства,
ані до екологічного кодексу" [2, с. 6]. Таке становище
підтверджують постійні зміни і доповнення до цього
Закону, викликані розширенням або конкретизацією
сфери правового регулювання, динамікою екологічних
відносин. Тому кодифікація екологічного законодавства
поставлена в ряд пріоритетних завдань державної пол�
ітики.

Постановою Верховної Ради України ще від 5 берез�
ня 1998 року "Про Основні напрями державної політи�
ки України у галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпе�
ки" у пункті 34 було передбачено наукове обгрунтуван�
ня, розроблення та прийняття Екологічного кодексу
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України [3]. На необхідність реалізації цього завдання
ще до 1 січня 2005 року було зазначено й у Рекоменда�
ціях парламентських слухань щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства в Україні [4], що
передбачало його якнайшвидше подальше прийняття.

Разом з тим, до сьогодні це завдання не було peaлі�
зоване, хоча справедливість вимагає зазначити, ще про�
ект цього документа все ж таки був підготовлений та
винесений на розгляд Верховної радиУкраїни тодішні�
ми народними депутатами України А. Толстоуховим,
Г. Руденком, Ю. Соломатіним, К. Ситником, А. Грязє�
вим, С. Гавришем, Р. Богатирьовою, К. Ващук, Ю. Пав�
ленком ще 20 лютого 2004 року [5]. Вказаний проект
Екологічного кодексу було позитивно оцінено фахів�
цями Головного науково�експертного управління, які
зазначили, що за результатами розгляду в першему чи�
танні законопроект доцільно взяти за основу з ураху�
ванням висловлених зауважень і пропозицій.

Зокрема, у висновку Головного науково�експертно�
го управління було вказано, що "у проекті визначено ос�
новні напрями екологічної політики держави, еколого�
правовий механізм управління (регулювання) якістю дов�
кілля, правові форми й методи екологізації виробничої
та іншої господарської діяльності, а також врегульовані
інші основні принципові питання охорони довкілля. При�
вертає увагу те, що порівняно з чинним Законом України
"Про охорону навколишнього природного середовища"
у проекті Екологічного кодексу України значно розши�
рена сфера правового регулювання відносин, пов'язаних
із забезпеченням екологічної безпеки, поглиблена пра�
вова регламентація всіх структурних елементів управлі�
ння охороною довкілля, зокрема екологічного нормуван�
ня, планування природоохоронних заходів, екологічно�
го інформування, екологічного обліку, екологічного кон�
тролю, екологічного аудиту тощо". Отже, навіть з анал�
ізу тексту можна зробити висновок, що в проекті Еколо�
гічного кодексу значну увагу приділено саме підсилен�
ню організаційно�управлінської складової екологічного
законодавства, що повністю відповідає сучасним тенден�
ціям розвитку управління в галузі екології. Як відмічав
свого часу професор В. Попов, "Екологічний кодекс Ук�
раїни повинен бути єдиним, таким, який охоплює всі ос�
новні й принципові правові приписи, які регулюють еко�
логічні відносини, що виникають між конкретними суб�
'єктами. Цей кодекс має бути єдиним і основним кодиф�
ікаційним правовим актом у сфері екології, іншими сло�
вами, таким, яким є Цивільний кодекс України. В Еколо�
гічному кодексі слід передбачити Загальну та Особливу
частини. У Загальній доцільно відобразити всі правові
приписи, що стосуються питань, які характеризуються
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визначеними загальними специфічними рисами" [6, с.
223]. Без жодних сумнівів, екологічне управління є од�
ним з таких інститутів, що містяться у всіх екологічних
законах і кодексах.

 Тому питання екологічного управління повинні
знайти своє відображення у Загальній частині майбут�
нього Екологічного кодексу. Вона має грунтуватися на
Законі України "Про охорону навколишнього природ�
ного середовища" — основному системоутворюючому
Законі в екологічному праві.

Зважаючи на те, що екологічне управління спрямо�
ване на максимально ефективне досягнення цілей еко�
логічної політики, воно базується, насамперед, на за�
гальних принципах охорони навколишнього природно�
го середовища. Ці принципи прямо зафіксовані у статті
3 Закону України "Про охорону навколишнього природ�
ного середовища". У більшості актів поресурсового за�
конодавства (за винятком лише Земельного кодексу Ук�
раїни) принципи окремо не виділяються, хоча й на не�
обхідності дотримання окремих з них наголошується.
Разом з тим, стаття 2 Закону України "Про охорону на�
вколишнього природного середовища" наголошує, що
"земельне, водне, лісове законодавство, законодавство
про надра, про охорону атмосферного повітря, про охо�
рону і використання рослинного і тваринного світу та
інше екологічне законодавство розробляється відпові�
дно до цього Закону" [7]. Отже, принципи охорони на�
вколишнього природного середовища і принципи вико�
ристання природних ресурсів повинні співпадати та гар�
монійно узгоджуватися між собою.

Усе викладене вище повною мірою стосується й еко�
логічного управління, яке грунтується на цих же прин�
ципах, серед яких такі, як: пріоритет екологічних вимог
при здійсненні господарської та інших видів діяльності;
гарантування безпечного стану навколишнього природ�
ного середовища; запобіжний (превентивний) характер
природоохоронних заходів; екологізація виробництва;
комплексність; науково обгрунтоване узгодження еко�
логічних, економічних і соціальних інтересів суспіль�
ства; екологічне експертування; гласність і демократизм
при прийнятті екологічно значимих рішень; науково
обгрунтоване регулювання впливу на навколишнє при�
родне середовище; безплатність загального і платність
спеціального природокористування; стягнення пла�
тежів за погіршення якості навколишнього природного
середовища; компенсаційність шкоди, завданої навко�
лишньому середовищу; міжнародне співробітництво.

Однак, поряд із зазначеними основними принципа�
ми можна виділити ряд спеціальних принципів, прита�
манних екологічному управлінню, з урахуванням зав�
дань реалізації екологічної політики, національного і
міжнародного законодавства, ефективності дії системи
управління. Усі ці принципи між собою перехрещують�
ся, утворюючи в сукупності органічне підгрунтя для
існування системи екологічного управління.

У світлі пріоритетів України нового змісту набуває
принцип сталого розвитку. Декларація ООН "З питань
навколишнього середовища і розвитку", прийнята в Ріо�
де�Жанейро 1992 року, стала якісно новим поворотним
пунктом у міжнародно�правовій охороні навколишньо�
го середовища. У ній було закріплено принципи гармо�
нійного економічного розвитку, урахування соціальних
чинників і прав майбутніх поколінь, міжнародного
співробітництва і допомоги. Так, у Декларації закріп�
лено: "Право на розвиток повинно дотримуватися та�
ким чином, щоб адекватно задовольнити потреби тепе�
рішнього та майбутнього поколінь... Для досягнення
сталого розвитку захист навколишнього середовища
повинен складати невід'ємну частину процесу розвитку
і не може розглядатись окремо від нього... Мир, розви�
ток і охорона навколишнього середовища взаємоза�
лежні і неподільні" [8]. Показовим є те, що ці положен�
ня не стали новелою для українського екологічного за�
конодавства. Законом України "Про охорону навколиш�

нього природного середовища" ще у 1991 року у преам�
булі було зафіксовано, що: "Закон визначає правові,
економічні га соціальні основи організації охорони на�
вколишнього природного середовища в інтересах нині�
шнього і майбутніх поколінь". Однак після прийняття
Декларації це положення набуло нового значення для
подальшого становлення екологічного та суміжного з
ним законодавства України, формування організацій�
но�правового забезпечення сталого природокористу�
вання та охорони навколишнього природного середо�
вища, напрямків наукових досліджень. Було створено
Національну комісію сталого розвитку України при
Кабінеті Міністрів України, розроблено проект Кон�
цепції сталого розвитку України, прийнято Концепцію
сталого розвитку населених пунктів [9]. Необхідність
науково обгрунтованого підходу знайшла своє відобра�
ження в затвердженні Президією Національної академії
наук України "Пріоритетних напрямів досліджень щодо
розробки наукових основ охорони навколишнього при�
родного середовища і сталого розвитку України", а та�
кож "Пріоритетних напрямів впровадження результатів
наукових досліджень з охорони навколишнього сере�
довища і сталого розвитку України" [10].

У проекті Концепції сталого розвитку України за�
фіксовано, що визначення шляхів забезпечення стало�
го розвитку держави повинно грунтуватися на форму�
люванні стратегічних цілей державотворення з ураху�
ванням реалій сьогодення, тенденції розвитку світово�
го співтовариства, місця і ролі України в Європі і світі.
Для досягнення цих цілей необхідно забезпечити пос�
тійне управління процесами, що відбуваються, з ураху�
ванням проголошених принципів. Таким чином, можна
говорити про існування такого принципу екологічного
управління, як принцип сталого розвитку. Цей принцип
безпосередньо пов'язаний з принципами науково об�
грунтованого узгодження екологічних, економічних і
соціальних інтересів суспільства, комплексності і гнуч�
кості екологічного управління, синтезуючи їх у собі.

Зміни у суспільстві потягли за собою зміни і у відно�
шенні до засобів досягнення кінцевої мети — гармоній�
ного співіснування суспільства і навколишнього сере�
довища. В екологічному управлінні все більше відбуваєть�
ся перехід від адміністративних до економічних засобів
управління. Так, Ю. Шемшученко відмічає: "Метод дер�
жавного примусу є не головним, а додатковим до методу
переконання в державному управлінні" [1, с. 253]. В умо�
вах роздержавлення, появи різних форм власності на
природні ресурси це твердження не втратило своє акту�
альності, а, навпаки, отримало нове значення.

Розв'язання екологічних проблем покладається на
власника природного об'єкта, а державні органи повинні
лише здійснювати контроль за виконанням екологічно�
го законодавства, заборон, стандартів. Але такий підхід
характеризує пасивне ставлення до охорони навколиш�
нього природного середовища. Діючи такими засобами,
можна сподіватися лише на призупинення погіршення
якості довкілля з одночасним нагромадженням еколо�
гічних проблем (накопичення відходів, забруднення на�
вколишнього природного середовища тощо), відклада�
ючи їх вирішення і залишаючи майбутнім поколінням.

Вирішити ці проблеми можна за допомогою стиму�
лювання в екологічному управлінні. Значним стимулю�
ючим засобом стають економічні засоби. У Законі Ук�
раїни "Про охорону навколишнього природного сере�
довища" розділі X містяться положення щодо застосу�
вання економічного механізму в галузі охорони навко�
лишнього природного середовища. Він передбачає вста�
новлення нормативів, лімітів, розмірів збору за викори�
стання природних ресурсів, надання податкових, кре�
дитних та інших пільг при здійсненні суб'єктами гос�
подарювання ефективних заходів щодо охорони навко�
лишнього природного середовища. А в управлінні охо�
роною навколишнього середовища метод переконання
відіграє вирішальну роль у профілактиці порушень при�
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родоохоронного законодавства [1, с. 254]. Таким чином,
застосування економічних засобів здатне стимулювати
розв'язання екологічних проблем.

Відповідно до Конституції України природні об'єкти
є власністю українського народу, від його імені права
власника здійснюють органи державної влади і місце�
вого самоврядування. Зважаючи на це, державні орга�
ни лишають за собою право втручатись у будь�яку
діяльність, якщо вона завдає шкоди навколишньому
природному середовищу або інтересам інших осіб.

З урахуванням усіх перелічених умов важливо забез�
печити поєднання заходів примусу і переконання. Це є
ще одним з принципів екологічного управління — ефек�
тивне поєднання адміністративних і економічних важелів.

Наступним невід'ємним принципом екологічного
управління є принцип розділення господарсько�екплу�
атаційних і контрольно�наглядових повноважень. При
організації державного управління важливо забезпечи�
ти, щоб органи, наділені контрольно�наглядовими по�
вноваженнями, не виконували функцій з господарсько�
го використання відповідних природних об'єктів. Цей
принцип має застосовуватися до спеціально уповнова�
жених державних органів у сфері природокористуван�
ня і охорони навколишнього природного середовища.
За допомогою зазначеного принципу забезпечується
об'єктивність екологічного контролю і нагляду та ефек�
тивність дії екологічного права в цілому [12, с. 225—226].

Розуміння цього принципу стає наріжним каменем для
ефективності екологічного управління. Невипадково свого
часу в Російській Федерації протест з боку значної части�
ни громадськості викликав Указ Президента Росії від 17
травня 2000 року "Про структуру федеральних органів
влади". Згідно з цим і Указом припинило своє існування
єдине федеральне відомство, котре здійснювало охорону
навколишнього середовищ і контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства — Державний комітет
з охорони навколишнього природного середовища. Одно�
часно з ним була ліквідована і структура, яка відповідала
за охорону лісів, — Федеральна служба лісового госпо�
дарства. Повноваження цих відомств були передані
Міністерству природних ресурсів Росії.

Така реорганізація, по суті, означала, що охороною
навколишнього природного середовища повинне займа�
тися відомство, саме існування якого грунтується на ек�
сплуатації природних ресурсів. Після підписання Указу
на адресу уряду і Президента Росії надійшла значна
кількість листів від депутатів різного рівня, губернаторів,
керівників громадських організацій, представників науки
з негативними оцінками даних змін. Після того, як усі ці
звернення залишилися без відповіді, російські екологічні,
правозахисні і соціальні неурядові організації виступи�
ли ініціаторами проведення всеросійського референду�
му за відновлення незалежного державного контрольно�
го природоохоронного органу. Цілі і завдання референ�
думу підтримали політичні і громадські діячі. За даними
російської газети "Берегиня", за період з 25 липня (дня
реєстрації ініціативних груп) до кінця вересня 2000 року
ідею проведення референдуму підтримало більше, ніж
півтора мільйона росіян [13].

Таким чином, недотримання принципу розділення
господарсько�експлуатаційних і контрольно�наглядо�
вих повноважень стало причиною підвищеної соціаль�
ної напруги в суспільстві.

Екологічне управління є процесом з досягнення
кінцевої мети — безпечного для життя та здоров'я гро�
мадян стану навколишнього природного середовища,
дотримання екологічного законодавства всіма суб'єкта�
ми. У зв'язку з цим необхідно відмітити ще два принци�
пи екологічного управління: безперервність процесу
управління і послідовність рішень, що приймаються.
Безперервність проявляється в тому, що здійснення уп�
равління — тривалий процес і він не закінчується прий�
няттям якогось управлінського рішення, а має цикліч�
ний характер.

Послідовність виражається в тому, що рішення, які
приймаються, повинні бути логічно пов'язані між собою,
випливати одне з одного, за їх допомогою повинна до�
сягатися кінцева мета. Непослідовність рішень, що прий�
маються, невизначеність кінцевих результатів негатив�
но впливають на самі управлінські процеси.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах адміністративної реформи в

Україні, постійного пошуку максимально ефективної
управлінської структури в галузі екології, процесі ко�
дифікації екологічного законодавства необхідне пос�
тійне врахування зазначених принципів та забезпечен�
ня їх виконання, що, в свою чергу, з великою ефектив�
ністю забезпечить реалізацію екологічної політики дер�
жави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Зважаючи на динамічний стан розвитку системи при�

кордонної безпеки, запровадження в Україні інтегровано�
го управління кордонами, активізацію загроз та викликів
національній безпеці, трансформацію їх проявів, ще більшої
актуалізації набувають питання інформаційно�аналітично�
го забезпечення прикордонної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Проблемам інформаційно�аналітичного забезпечення

системи управління національною безпекою, її різним ас�
пектам вітчизняні науковці та фахівці приділяють достат�
ньо уваги [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8].

Так, у роботах "Методичний підхід до формування адап�
тивних механізмів стратегічного планування та управління"
[3], "Методика реагування на виклики, небезпеки та загро�
зи національній безпеці держави" [4] розглянуто зміст ком�
плексного інформаційно�аналітичного забезпечення стра�
тегічного планування у сфері забезпечення національної
безпеки, його особливості, основні проблеми та загальні
підходи щодо їхнього вирішення, визначено призначення
сил та засобів інформаційно�аналітичного забезпечення,
розкрито сутність кожної з процедур стратегічного моні�
торингу та аналізу.

Незважаючи на достатню увагу, що приділяється нау�
ковцями питанням підвищення ефективності системи забез�
печення національної безпеки, сьогодні немає чіткого єди�
ного підходу до визначення, структури, методики та регла�
менту формування й актуалізації паспорта загрози.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СФЕРІ

ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ:

РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ

ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ

У статі проаналізовано підходи до проведення моніторингу загроз, здійснення їх класифікації. Роз?

глянуто окремі питання інформаційно?аналітичного забезпечення інтегрованого управління кордона?

ми, зокрема розроблення та створення бази даних паспортів загроз прикордонній безпеці, запропонова?

но форму та структуру паспорта загрози.

This article analyzes the approaches of the monitoring the threats and implementation of their classification.

Some specific information?analytical support questions of integrated border management are reviewed in it,

including development and creation of the border security threats passports database, and the proposition about

passport of threat form and structure.

Ключові слова: інформаційно!аналітичне забезпечення, інтегроване управління кордонами, паспорт загрози.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні підходи, що застосовуються у сфері забезпе�

чення національної безпеки, зокрема на державному кор�
доні, перебувають на стадії динамічного розвитку та зумов�
люють необхідність формування адекватної, ефективної та
економічно виправданої системи управління національною
безпекою.

Однією зі складових національної безпеки є прикордон�
на безпека, яка, спираючись на офіційне визначення націо�
нальної безпеки, наведене в Законі України "Про основи
національної безпеки України" [9], усталену точку зору,
прийняту в науковому обігу [1; 11], можна визначити як за�
хищеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і
держави в її прикордонному просторі, при якому суспіль�
ству, державі та особі не завдається шкоди, а, навпаки, ство�
рюються умови для реалізації їхніх інтересів, пов'язаних із
свободою пересування через державний кордон [10], опе�
ративно виявляються та припиняються правопорушення,
здійснюється протидія загрозам національній безпеці на
кордоні та планомірна діяльність з усунення причин їх ви�
никнення [1].

Результатом реалізації в Україні інноваційних підходів
до забезпечення прикордонної безпеки стало схвалення
Кабінетом Міністрів України Концепції інтегрованого уп�
равління кордонами (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 жовтня 2010 року № 2031�р) та затверджен�
ня плану заходів щодо її реалізації (розпорядження Кабі�
нету Міністрів від 5 січня 2011 року № 2�р).

Сутність інтегрованого управління кордонами України
полягає у скоординованій діяльності компетентних держав�
них органів (суб'єктів інтегрованого управління кордона�
ми), яка спрямована на забезпечення належного рівня при�
кордонної безпеки та відкритості державного кордону.
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До загальних функцій інтегрованого управління кордо�
нами належать функції, притаманні функціям державного
управління, а саме: планування; організація; мотивація; ко�
ординація діяльності; контроль (моніторинг). Таким чином,
інтегроване управління кордонами є основним механізмом
реалізації прикордонної політики держави у сфері забез�
печення безпеки національних інтересів.

На думку науковців, становлення та функціонування
системи прикордонної безпеки грунтується на певних за�
кономірностях. Це, насамперед, залежність її побудови від
характеру загроз, а ефективності та дієздатності — від еко�
номічного потенціалу держави. При цьому обов'язковою
умовою є реальне сприйняття і аналіз загроз, їх правильна
класифікація та оцінка. Система прикордонної безпеки по�
винна бути гнучкою, оперативно змінюватися залежно від
зовнішніх і внутрішніх факторів, масштабності їх впливу та
динаміки змін [1].

Одним з провідних питань, що вирішується на сучасно�
му етапі запровадження інтегрованого управління кордо�
нами, є його інформаційно�аналітичне забезпечення.

Інформаційно�аналітичне забезпечення як одна зі скла�
дових системи забезпечення національної безпеки спрямова�
не на виконання функцій розроблення науково обгрунтова�
них пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінсь�
ких рішень з метою захисту національних інтересів України,
запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чин�
ників на національні інтереси в системі забезпечення прикор�
донної безпеки. Моніторинг та випереджувальне виявлення
загроз, прогноз розвитку обстановки у сфері прикордонної
безпеки є ключовим елементом інформаційно�аналітичного
забезпечення інтегрованого управління кордонами.

У процесі інформаційно�аналітичного забезпечення
інтегрованого управління кордонами повинні бути задіяні
такі функціональні складові:

— моніторинг впливу на національну безпеку процесів,
що відбуваються в прикордонній, політичній, соціальній,
економічній, екологічній, науково�технологічній, інфор�
маційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі,
міжетнічних стосунках;

— прогнозування, виявлення та оцінка можливих заг�
роз, дестабілізуючих чинників і причин їх виникнення та
наслідків прояву;

— розроблення науково обгрунтованих пропозицій і
рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з ме�
тою захисту національних інтересів України;

— оцінювання відповідності розроблених пропозицій і
рекомендацій чинній нормативно�правовій базі національ�
ної безпеки, системі національних інтересів та їх пріорите�
там, міжнародним угодам та зобов'язанням України у га�
лузі безпеки;

— експертиза проектів рішень і прогнозування негатив�
них наслідків у разі їх прийняття;

— ситуаційне моделювання сценаріїв реалізації управ�
лінських рішень з виконання планів нейтралізації загроз;

— оцінювання ефективності реалізації планів нейтрал�
ізації загроз у вибраних сферах забезпечення національної
безпеки та їх оперативне корегування тощо.

У комплексне інформаційно�аналітичне забезпечення
повинно входити документування, формування бази даних
паспортів загроз, механізмів стратегічного планування.

Моніторинг загроз розглядається як ключовий елемент
стратегічного планування. У процесі моніторингу за визна�
ченими процедурами здійснюється виявлення загроз, про�
водиться оцінка їх характеру, спрямованості, масштабу та
рівня, що обов'язково повинно фіксуватися у відповідному
розділі паспорта загрози.

Для кожної загрози пропонується розробити паспорт
та здійснити її шифрування відповідно до прийнятої в дер�
жаві класифікації. Це необхідно для недопущення несанк�
ціонованого доступу до результатів моніторингу.

Паспорт загрози передбачає ідентифікацію подій, явищ
процесів, інших чинників, що утруднюють реалізацію націо�
нальних інтересів України. У паспорті загрози повинні бути
обов'язково відображені відомості щодо дати, місця, харак�
теру, масштабу, рівня, динаміки та тенденції зміни, зазна�
чені можливі об'єкти та прогнозовані наслідки в разі її реа�
лізації. Крім того, у паспорті слід наводити дані щодо реа�
гування суб'єктів забезпечення національної безпеки на заз�
начену загрозу. Паспорт загрози повинен також містити
розділ щодо ресурсного забезпечення та осіб, відповідаль�
них за планування й реалізацію заходів щодо її нейтралі�
зації або попередження [4].

Базова множина загроз визначається Законом України
"Про основи національної безпеки України".

Паспорт загрози надається до зберігання в базі даних і
подальшої ідентифікації у процесі аналізу. Створення бази
даних паспортів загроз, її постійна актуалізація передба�
чають попереднє виявлення, встановлення ієрархії, класи�
фікацію загроз, визначення їхніх взаємозв'язків, розроблен�
ня системи показників, за якими вони мають вимірюватися,
та обгрунтування порогів для їхньої ідентифікації тощо.
Формування бази даних паспортів загроз здійснюється на
підставі стратегічного моніторингу, фільтрації недостовір�
ної та дублюючої інформації та стратегічного аналізу [5].

Зважаючи на міжнародний досвід, результати аналізу
чинної нормативно�правової бази у сфері забезпечення на�
ціональної безпеки та досліджень наукових установ Ради
національної безпеки та оборони України, фахівців Міно�
борони та МНС, пропонується визначити у структурі пас�
порти загрози і включити такі основні компоненти:

— перелік основних загроз національним інтересам Ук�
раїни;

— вид загрози з цього переліку, що є результатом її іден�
тифікації згідно з офіційно визначеною типологізацією заг�
роз (об'єктивна/суб'єктивна), зовнішня (внутрішня, транс�
кордонна), сфера (сфери) прояву тощо;

— суб'єкти, об'єкти, засоби загрози;
— ймовірність виникнення загрози;
— тривалість (коротко�, середньо� та довгострокові)

загрози;
— масштаб та можливі наслідки загрози;
— комбінації варіантів проявлення загрози спільно з

іншими загрозами та ймовірність цих варіантів;
— система показників (індикаторів) вимірювання заг�

рози;
— динаміка розвитку загрози, джерела інформації про

загрозу;
— система порогових значень для загрози;
— перелік методів, за якими здійснюється оцінка рівня

загрози;
— список експертів, що брали участь в оцінці стану і

тенденцій розвитку загрози, тощо [2].
Розглядаючи питання класифікації загроз для націо�

нальної та міжнародної безпеки, залежно від критеріїв мож�
на виділити багато типів загроз. Сама класифікація загроз
за визначеними критеріями на окремі види допомагає по�
кращити організацію протидії загрозам з врахуванням їх
конкретних особливостей. У зв'язку з цим у науці виділя�
ють наступні критерії класифікації загроз: за характером
загроз; за джерелами загроз; за середовищем загроз; за до�
сяжністю загрози; за шкалою загрози; за напрямком спря�
мування загроз; за ступенем сформованості загрози; за на�
слідками загроз; за рівнем суб'єктивних оцінок загроз; за
характером суспільних відносин [6].

Серед інших підходів можна знайти пропозицію щодо
здійснення класифікації загроз за такими критеріями: дже�
рела надходження, рівень гіпотетичної шкоди, повторю�
ваність вчинення, сфери походження, ймовірність реалі�
зації, рівень детермінізму, склад, значення, структура впли�
ву, характер реалізації, відношення до людської діяльності,
характер протікання, об'єкт впливу, елемент системи націо�
нальної безпеки, наслідки, масштаби, форми діяльності
суб'єктів системи забезпечення національної безпеки, став�
лення до них, характер спрямування, сфери суспільного
життя.

Враховуючи результати попередніх досліджень у сфері
забезпечення національної безпеки, міжнародний досвід,
сутність інтегрованого управління кордонами, нами пропо�
нується такий перелік загроз у сфері прикордонної безпе�
ки, структура, методика та механізм формування й актуа�
лізації паспортів загроз.

До основних загроз у сфері прикордонної безпеки про�
понуємо відносити: наявність та можлива ескалація зброй�
них конфліктів у прикордонному просторі; наявність при�
хованих територіальних претензій до України; незавер�
шеність договірно�правового оформлення державного кор�
дону; прояви у прикордонному просторі національного і
релігійного екстремізму, етнічного та релігійного сепара�
тизму; діяльність міжнародних терористичних і екстремі�
стських організацій щодо переправлення на територію Ук�
раїни своїх емісарів і засобів терору; загострення криміно�
генної обстановки у прикордонному просторі України та
суміжних держав; транснаціональна (транскордонна) орга�
нізована злочинність, зокрема переправлення через кордон
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людей, торгівля людьми, трафік наркотиків, контрабанда
зброї, вибухових та інших небезпечних речовин, бойових
припасів, культурних цінностей, економічна контрабанда,
браконьєрська діяльність; аварії, катастрофи та стихійні
лиха в екологічній сфері в прикордонному просторі.

Зважаючи на погляди, які зазначені вище, можна зап�
ропонувати наступні підходи до моніторингу та розроблен�
ня паспортів загроз у системі інтегрованого управління кор�
донами.

Потрібно зазначити, що з метою підвищення ефектив�
ності систем управління суб'єктів інтегрованого управлін�
ня кордонами шляхом визначення сфер (напрямів), на яких
мають бути зосереджені основні зусилля суб'єктів інтегро�
ваного управління кордонами, загроз, які потребують
найбільш активних і адекватних заходів із запобігання та
уникнення, паспорти загроз доцільно розробляти (уточню�
вати) на усіх чотирьох рівнях інтегрованого управління кор�
донами всіма його суб'єктами в межах компетенції.

На нашу думку, паспорт загрози — це документ, який
формується за результатами моніторингу подій, явищ, про�
цесів інших чинників, які впливають на існуючі загрози,
змінюють існуючий потенціал щодо реагування суб'єктами
забезпечення інтегрованого управління кордонами на ви�
явлені загрози.

На сучасному етапі запровадження інтегрованого уп�
равління кордонами для розроблення паспортів загроз та
фіксації результатів моніторингу з метою подальшого ви�
користання під час проведення аналізу доцільно здійсню�
вати візуалізацію даних з використанням офісних або спец�
іальних програмних продуктів.

Пропонуємо розглянути структуру паспорта загрози на
прикладі паспорта загрози трафіку наркотиків.

Слід зазначити, що у цьому випадку повна формалізація
структури паспорта загрози неможлива через широкий та
динамічний спектр можливих загроз, стабілізуючих та дес�
табілізуючих факторів, що можуть впливати на загрозу.

У загальному визначені паспорт загрози повинен місти�
ти таку інформацію: характеристика та оцінка загрози у
визначеній сфері національної безпеки; перелік, класифі�
кація та характеристика факторів, що впливають на існую�
чу (визначену) загрозу; загальна характеристика існуючо�
го потенціалу суб'єкта забезпечення національної безпеки
щодо реагування на загрозу; можливі сценарії розвитку
подій та відповідні (можливі, адекватні) механізми реагу�
вання на них; перелік та характеристика супутніх загроз,
які можуть виникнути з зазначеною загрозою, можливі ва�
ріанти спільного виникнення та їх ймовірність.

Характеристика загрози має містити дані щодо: класи�
фікації загрози за типами наркотиків (кокаїн, героїн, ма�
рихуана, синтетичні наркотики та ін.); джерела походжен�
ня загрози (країна, регіон та ін.); масштабності загрози
(країни, регіони, де зазначена загроза найбільш актуальна);
маршрутів переміщення наркотиків (напрямки та канали
сполучення для України, засоби та способи, що застосову�
ються); тривалості існування (періодичність, сезонність,
закономірності виявлені у проявах загрози та ін.); динаміки
розвитку ситуації (ймовірність проявів, статистичні харак�
теристики); суб'єктів загрози (фізичні, юридичні особи, зло�
чинні угруповання та ін.).

Під час оцінки рівня загрози фіксується інформація про:
методи оцінки, що застосовувалися; результати оцінки для
кожного методу, показники вимірювання, результати
співвідношення рівня загрози до визначених порогових
рівнів.

Фактори впливу на загрозу фіксуються відповідно до
їх класифікації на: стабілізуючі — дестабілізуючі; внутрішні
— зовнішні; за сферами виникнення. Визначається перелік
та характеристика факторів, які були виявлені в ході моні�
торингу, встановлюються взаємні зв'язки між ними, ступень
їх впливу на загрозу та ін.

Розглядаючи можливість реагування на загрозу необ�
хідно враховувати: наявні внутрішні та зовнішні потенціали
суб'єктів інтегрованого управління кордонами (ІУК) для
адекватного реагування на загрозу; попередньо вжиті за�
ходи їх характеристика, ефективність та ін.

За результатами моніторингу можливих супутніх заг�
роз у паспорті відображається інформація щодо загроз, які
можуть проявитися (виникнути) спільно із загрозою, що
розглядається, а саме: вид загрози, коротка характеристи�
ка, рівень загрози, ймовірність спільної реалізації, стабілі�
зуючі та дестабілізуючі фактори, що можуть впливати на
супутню загрозу та спільну реалізацію та ін.

Можливі сценарії розвитку ситуації повинні відобража�
ти інформацію про: можливі позитивні та негативні прогно�
зи; місце та ймовірність виникнення ситуації; масштаби змін
рівня загроз; часові показники, коли можуть відбуватися
зміни; можливі наслідки та пропоновані заходи реагування
у разі змін.

Необхідно відзначити, що візуалізація даних з викори�
станням офісних або спеціальних програмних продуктів дає
певний ряд переваг, основними з яких є:

— автоматичне створення баз даних паспортів загроз;
— візуалізація взаємозв'язків між даними, що збе�

рігаються в паспорті загрози;
— внесення, збереження та використання додаткової

інформації, отриманої у ході моніторингу загрози.
Таким чином, у статті запропоновано визначення тер�

міна "паспорт загрози", розроблено варіант структури пас�
порту загрози, розглянуто окремі питання щодо створення
та використання бази даних паспортів, конкретизовано пе�
релік загроз у сфері прикордонної безпеки, уточнено ос�
новні підходи до проведення їх моніторингу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, у статті проаналізовано підходи до про�

ведення моніторингу загроз, здійснення їх класифікації.
Розглянуто окремі питання інформаційно�аналітичного за�
безпечення інтегрованого управління кордонами, зокрема
розроблення та створення бази даних паспортів загроз при�
кордонній безпеці, запропоновано форму та структуру пас�
порта загрози.

У статті розкрито лише деякі аспекти інформаційно�
аналітичного забезпечення інтегрованого управління кор�
донами. Подальшого дослідження потребують питання виз�
начення регламенту проведення моніторингу загроз у сфері
прикордонної безпеки, формування та актуалізації баз да�
них паспортів загроз, координації та порядку інтегровано�
го використання та застосування баз даних паспортів заг�
роз, розроблених суб'єктами інтегрованого кордону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в нашому

суспільстві, вимагають нових підходів у вирішенні кадрових
завдань, пред'являють нові вимоги до кадрів. Це неможли�
во без ефективної державної кадрової політики, спрямова�
ної на чітке прогнозування та визначення потреби в праців�
никах, планування й регулювання переміщення кадрів, їх
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Саме тому, з метою приведення системи державної
служби України до європейського рівня, звернення до за�
рубіжного досвіду оцінки кадрів і передусім у найбільш
впливових державах�членах ЄС є дуже актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти оцінки державних службовців дослід�

жуються в наукових працях та публікаціях В.М. Анісімова,
Т.Ю. Базарова, Т.Л. Желюк, Г.Г. Зайцева, С.А. Кіндзерського,
Л.І. Лукачової, Т.В. Мотренка, Н.Р. Нижник, Ю.О. Обо�
ленського, В.М. Олуйка, П.Т. Павленчика, Л.А. Пашко,
О.І. Турчинова, В.В. Черепанова, Д.  Боссарта, К. Деммке,
Ж. Зіллера, А. Клесс, Ж. Пено та ін.

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Аналізуючи публікації із зазначеної теми, можна зро�
бити висновок, що деякі актуальні проблеми оцінки персо�
налу державної служби недостатньо розроблені. Зокрема,
особливий інтерес сьогодні становить аналіз досвіду оцін�
ки кадрів у тих країнах ЄС, державна служба яких функці�
онує ефективно та авторитет службовців досить високий.

Мета статті — аналіз сучасного стану управління пер�
соналом на державній службі в деяких країнах Європейсь�
кої Співдружності, визначення найбільш вдалого рішення
кадрових питань, а також обгрунтування необхідності удос�
коналення управління персоналом у системі державної
служби України в контексті європейської інтеграції.

УДК 35.08
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Проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію ставить на перший план завдання щодо ство?

рення високопрофесійної державної служби як ключового елементу ефективної системи державного уп?

равління. Це потребує врахування досвіду європейських країн для обгрунтування параметрів моделі вітчиз?

няної державної служби. Саме тому аналіз досвіду оцінки персоналу державної служби в деяких країнах

Європейської Співдружності, якому присвячена стаття, є дуже актуальним. У роботі розглянуто загальні

тенденції та особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби США, Ве?

ликобританії і Франції, надано пропозиції щодо удосконалення управління персоналом у системі вітчиз?

няної кадрової політики на державній службі в контексті європейської інтеграції.

Ukraine's course to the European integration highlights the task to create the highly professional public service

as the key element of an effective system of public administration. This requires consideration of the experience of

the European countries in order to validate the parameters of the national public service model. That is why the

analysis of the experience of evaluation of public servants in some EU countries, this article deals with is very

topical. The article considers the general trends and peculiarities of the evaluation of the results of public servants

practice in United States, Great Britain and France, and makes suggestions on improvement of the personnel

management in the system of the national personnel policy in the public service in light of the European integration.
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Для досягнення поставленої мети вирішуються такі зав�
дання:

— розглянути загальні тенденції оцінки діяльності дер�
жавних службовців у США, Великобританії і Франції;

— проаналізувати особливості оцінки результатів прак�
тичної діяльності персоналу державної служби в цих краї�
нах;

— надати пропозиції щодо можливості використання
цього досвіду для покращення управління персоналом в си�
стемі вітчизняної кадрової політики на державній службі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У європейських країнах використовують різні системи

оцінки персоналу державної служби, які мають назви: "річна
атестація державних службовців", "оцінка результатів
діяльності", "оцінка службовців з точки зору досягнення на�
мічених цілей" і т. д.

При цьому системи оцінки включають такі елементи:
регулярні співбесіди, оцінка досягнутих результатів, підве�
дення річних підсумків роботи, атестацію за рік, управлін�
ня вибором цілей, визначення завдань та ін. [2]. Спільне, що
їх об'єднує, — потреба періодичних бесід та зустрічей між
керівниками та підлеглими, у яких фігурує три основні теми:

— визначення цілей у формі індивідуального плану ро�
боти з подальшим контролем;

— професійна адаптація службовця на робочому місці;
— потреби та перспективи професійного росту праців�

ника, інколи за межами його посади.
Ці заходи реалізуються за попередньо складеним спец�

іальним формуляром запитань, а зібрані дані прямують до
відділу (управління, служби) кадрів для вироблення планів
професійної підготовки та перепідготовки кадрів, управлі�
ння кар'єрою державних службовців, координування рішень
щодо збільшення їхньої заробітної платні [10, с.112].

 У процесі підготовки до проведення атестацій персо�
налу велика увага приділяється створенню "моделей"



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

111www.economy.in.ua

фахівців та керівників. Як правило, їх основу складає "ха�
ризматична теорія". Згідно з цією теорією конкретну поса�
ду може зайняти лише та людина, яка має певний набір рис.
Виділення якостей — критеріїв, необхідних для успішної
професійної діяльності, — було і залишається об'єктом вив�
чення багатьох представників сучасних зарубіжних шкіл та
наукових напрямів.

Взагалі, атестації та оцінці персоналу в зарубіжних краї�
нах супутня жорстка регламентація та формалізація всіх
етапів і процедур, й, насамперед, самих оціночних форм, що
забезпечені детальними інструктивними матеріалами [5, с.
421]. Служби управління персоналом контролюють реалі�
зацію загальних принципів проведення атестації та оцінки
персоналу на практиці.

Не дивлячись на різноманітність систем оцінок служ�
бової діяльності, у ряді європейських країн всі вони зводять�
ся до періодичної (зазвичай щорічної) атестації службовців
безпосередніми начальниками. Найбільш поширеним є так
званий графічний метод, який передбачає заповнення кері�
вниками своєрідних анкет�характеристик на своїх підлег�
лих. У них, як правило, переличуються всі сфери службової
діяльності конкретної посадової особи і міра ефективності
його роботи в кожній з них [9, с.123]. Досвід розвинених
країн в сфері атестації державних службовців свідчить та�
кож про її економічність і ефективність.

Так, у США у кожному відомстві діє власна система
оцінки, яка розроблена на основі рекомендацій Управління
державної служби. Вимоги до кожної посади погоджують�
ся зі службовцями, що їх обіймають [6, с. 213]. Для систе�
матичного та детального вивчення якісного складу чинов�
ників застосовують систему оцінки "за заслугами". Суть її
полягає в: порівнянні державних службовців з особами, виб�
раними як еталони; попарному порівнянні працівників з
погляду їх загальної відносної цінності для органу держав�
ної влади; ранжуванні, тобто оцінці управлінців, починаю�
чи від найкращого до найгіршого.

У США також використовуються різні методи атестації
персоналу. Один з найбільш поширених методів складаєть�
ся з оцінки державних службовців за 15 критеріями з комб�
інацією цифрових та текстових шкал. Кожний з використо�
вуваних п'ятнадцяти елементів має п'ять ступенів.

 Після оцінки за окремими критеріями безпосередній
керівник оцінює роботу службовця (задовільно, досить за�
довільно або незадовільно), потім вищий керівник і, нарешті,
— організована для визначеної сфери державної служби
комісія. На завершення визначається підсумкова оцінка.
Така атестація відбувається один раз на рік та працівник,
який підлягає атестації, підписує річну оцінку. Цим він
підтверджує факт ознайомлення з її змістом.

У сучасній практиці американських державних органі�
зацій автори виділяють два основні види оцінок діяльності
службовця: оцінка в рамках управління за цілями і оцінка
службовця за якостями (чинниками), що впливають на до�
сягнення результатів [7, с. 12].

Оцінка результатів праці і управління за цілями безпо�
середньо характеризує досягнуті працівником результати і
зіставляє їх з кінцевою метою організації. Найбільш поши�
реною її формою є оцінка за досягненням цілей. Оцінка за
досягненням цілей дозволяє зробити упор в роботі з управ�
лінським персоналом не на вимір зусиль, що витрачаються
працівником у сфері їх відповідальності, а на ефективність
і результатати, безпосередньо пов'язані з цілями організації.

У США використовують і метод оцінки діяльності пра�
цівників за якостями, що впливають на досягнення цілей, —
чинниками результативності. До таких якостей відносять,
перш за все, професійні і виробничі навики, а також знан�
ня, здібності, інші складові успішної діяльності. Суб�
'єктивізм оцінок керівника, який проводить таку оцінку,
може бути усунений за рахунок чітких формулювань кри�
теріїв, обов'язково витікаючих з посадових вимог, і введен�
ня "стандартів" (наприклад, що розуміти під "високим", "ус�
пішним" і так далі).

Сьогодні деякі західні організації спеціалізуються на
розробці сучасних методів оцінки кадрів і наданні консуль�
таційних послуг. Однією з них є "Personnel Administration",
штаб�квартира якої знаходиться в США, де розроблений
метод, що отримав назву "інвентарний список переваг", який
містить 90 пар суджень [10, с. 98]. Кожен, кого опитують,
зупиняє свій вибір на тих висловлюваннях, що найбільш
йому прийнятні. Результати набувають форми кругового
графіка — діаграми, ознайомлення з яким дає уявлення про
такі риси працівника, як динамізм, комунікабельність, стиль

роботи, емоційність, незалежність, спрямованість, здатність
керувати та інші. "Вимірюванню" піддаються 20 чинників
людської поведінки в процесі роботи. Процедура заповнен�
ня опитувальника триває 10—15 хвилин, що відразу має зво�
ротній зв'язок. Зазначений метод дозволяє оцінити служ�
бовців будь�якого рівня — від керівника до підлеглого.

У Великобританії оцінювання персоналу проводять на
підставі річного звіту державного службовця та співбесіди
з питань професійної орієнтації. Виконавчу діяльність вим�
ірюють шляхом порівняння досягнутих результатів з ціля�
ми, що поставили на початку року. Безпосередній керівник
і підлеглий спільно обговорюють оцінку та складають пись�
мове резюме відповідно до результатів аналізу своїх мож�
ливостей та врахуванням слабких сторін [5, с. 415]. Тобто
оцінка працівника залежно від реалізації попередньо по�
ставлених цілей — це ефективний метод перевірки, оскіль�
ки сприяє вдосконаленню планування діяльності органів
виконавчої влади.

Оцінка роботи державного службовця в Сполученому
Королівстві Великобританії і Північної Ірландії включає 3
компоненти:

— детальний письмовий опис результатів виконання
завдань, встановлених в його програмі (плані) на рік;

— оцінку підсумків і результатів по відповідним поса�
дам держслужбовця нормативам і стандартам;

— наявні коментарі або відомості про надзвичайні
зовнішні чинники (наприклад, родинні обставини, особисті
проблеми і тому подібне) [11].

Всі державні службовці проходять індивідуальну співбе�
сіду зі своїм начальником (який здійснює підготовку звіту).
Дана співбесіда починається з обговорення роботи за ми�
нулий рік. Потім керівник викладає за пунктами свою дум�
ку про роботу підлеглого, здійснюється оцінка його ефек�
тивності з точки зору поставлених завдань і затверджених
планів. Після закінчення обговорення роботи за минулий
рік обговорюється план по роботі наступного року. Слід
конкретизувати, чого повинен добитися державний служ�
бовець в рамках своєї компетенції.

Як правило, оцінювання відбувається за 5�бальною шка�
лою: відмінно, вище бажаного (стандартного) рівня, на ба�
жаному (стандартному) рівні за всіма параметрами, нижче
бажаного (стандартного) рівня і потребує підвищення ефек�
тивності роботи, незадовільно [3, с. 14].

Після завершення процедури атестації керівники уста�
нов повинні довести до службовця критичні зауваження в
його адресу та критерії оцінки і результати його праці.
Підсумки атестації службової діяльності, як правило, є
підставою для ухвалення рішення про необхідність підви�
щення кваліфікації, перепідготовку, навчання, заохочення,
нагородження службовців, для визначення розміру заробі�
тної плати, премій і надбавок, просування по службі, зали�
шення на колишній посаді або пониження в ній, звільнення,
скорочення штатів, оцінки проходження випробувального
терміну або адаптаційного періоду [4, с. 34].

Дуже важливим є те, що процес і результат атестації
зачіпає яктого, кого атестують, так і керівника, який про�
водить атестацію. Якщо керівник оцінює роботу незадов�
ільною, підлеглого переводять в структуру іншого керівни�
ка із збереженням по можливості тієї ж сфери діяльності.
Новий керівник зобов'язаний кожні півроку надавати про
нього повний звіт. Якщо думки першого і другого керівників
розходяться, атестовуваний службовець вважається вип�
равданим. Це свідчить про недоліки в роботі першого керів�
ника і окремо обговорюється вже при його атестації [9, с.
128].

Системи оцінки кадрів, що практикуються у Франції,
досить різняться за своєю складністю. В одних управ�
лінських структурах надається свобода дій начальникам
відділів, які за погодженням з керівництвом практикують
час від часу співбесіди з підлеглими (звіти про них не завж�
ди доводяться до відома самих підлеглих). В інших існують
розвинуті системи, відповідно до яких державний службо�
вець, до початку бесіди з керівництвом, повинен створити
робочий документ, де підсумовуються результати роботи,
виставляється оцінка власним успіхам щодо виконання фун�
кціональних обов'язків згідно з посадовою інструкцією.

У 2002 році у Франції був введений новий порядок оцін�
ки державних службовців, що затверджує процес оцінки з
двох процедур: оцінної співбесіди і атестації [1, с. 95].

Оцінна співбесіда повинна проводиться регулярно, як
правило, щорік. Вона обов'язкова для всіх державних служ�
бовців, якщо в особливому статуті не обумовлені інші умо�
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ви їх оцінки. Як правило, проведення співбесіди покладаєть�
ся на безпосереднього начальника службовця, проте конк�
ретні деталі і перелік уповноважених осіб приймаються
спеціальним положенням.

Головним критерієм оцінки діяльності державного
службовця є зіставлення індивідуальних результатів його
діяльності із затвердженими цілями і завданнями. Окрім
цього, як тема для обговорення може стати загальна орган�
ізація роботи державної установи, в якій працює той або
інший службовець, а також необхідність підвищення квалі�
фікації, можливості кар'єрного зростання, результати ате�
стації. За підсумками даної співбесіди керівник складає звіт,
з яким повинен ознайомитися службовець і, в разі своєї зго�
ди, підписати.

Згідно загальному порядку атестацію проводить керів�
ник відомства після узгодження з одним або декількома
посадовими особами як мінімум один раз в два роки. За
підсумками атестації оформляється спеціальний документ
— бланк індивідуальної атестації, що складається з двох
частин: загальної оцінки і поставленого балу.

Загальна оцінка є деякою комплексною характеристи�
кою роботи державного службовця, заснована на певних
критеріях. У нормативних актах загальної дії критерії оці�
нки ефективності державних службовців, сформульовані у
виключно загальному сенсі. Так, декрет 1959 року передба�
чав оцінку державних службовців виходячи з таких аспектів:
професійні знання; організованість; ефективність діяль�
ності; методи роботи; індивідуальні якості виконавця [8, с.
144]. Детальний опис критеріїв оцінки державних служ�
бовців міститься в нормативних актах нижчого порядку,
особливих статутах і внутрішніх актах конкретних держав�
них установ (циркулярах, постановах, розпорядженнях).

Формалізовано результати атестації виражаються в
бальній оцінці (частіше всього від 0 до 20), яка виставляється
службовцеві. Така оцінка традиційно використовується при
атестації в державній службі Франції, в той же час декрет
2002 року і подальші нормативні акти вносять до неї деякі
істотні коректування. Для кожного департаменту закріп�
люється своя шкала оцінок, фіксується початкова оцінка дер�
жавного службовця під час вступу до штату і правила її зміни.

Ще одним нововведенням останніх років стало затвер�
дження досить складної системи узгодження оцінок, які
виставляють різні посадови особи. Правила узгодження
затверджуються для кожного штату державних службовців
в спеціальному нормативному акті. Так, для ряду держав�
них службовців у спеціальній постанові по кожній посадовій
позиції встановлено дві особи, що здійснюють атестацію (як
правило, це безпосередній керівник і керівник наступної
ланки). Попередні оцінки кожної з вказаних посадових осіб
потім поступають у відділ управління персоналом. Потім
оцінки приводяться у відповідність і узгоджуються спеціаль�
но сформованою для цього комісією, і на основі рішення цієї
комісії підсумковий бал присуджується посадовій особі, яка
атестовується.

ВИСНОВКИ
Отже, приведений аналіз дозволяє зробити висновок,

що у США, Великобританії і Франції розроблена чітка сис�
тема оцінки персоналу державної служби, впроваджени
ефективні процедури управління персоналом, націлена на
добір кращих кандидатів і гарантування права кар'єрного
просування на основі об'єктивних чинников.

Досвід цих країн свідчить, що відповідні критерії (ко�
мунікабельність, наполегливість, пунктуальність, відпові�
дальність, досягнення цілей, здатність вироблення нестан�
дартних рішень і т.ін.) можуть та повинні оцінюватися за
допомогою прозорих і простих стандартів. Введення про�
цедури обговорення оцінювання надає керівнику, який
здійснює оцінку, можливість прямого контакту з держав�
ним службовцем. Тобто спрацьовує механізм повноцінно�
го зворотного зв'язку, важливий як для самого співробіт�
ника, так і для керівника. Я вважаю, що цей підхід повинен
знайти відображення і в сучасній українській практиці дер�
жавного управління.

На теперішній час вітчизняна законодавча база діяль�
ності державних службовців явно недостатня. Чинне зако�
нодавство не може врегулювати всю систему правовідно�
син, що виникають при проходженні держслужби. Я вва�
жаю, для її комплексного нормативного регулювання не�
обхідна розробка, прийняття і чіткий механізм реалізації
нормативних актів про проведення оцінки і атестації, вклю�
чаючи процедуру проведення такої оцінки, визначення її

видів, основних критеріїв, методів і способів обліку резуль�
татів, варіантів основних організаційно�правових виводів.
Позитивний досвід європейських країн може бути викори�
станий при розробці нових нормативних документів вітчиз�
няного законодавства відносно державних службовців.

На жаль, доводиться констатувати, що в Україні до ос�
таннього часу схема кар'єрного росту визначається суб�
'єктивними чинниками, засоби управління кадрами — оцін�
ка роботи та атестація — недорозвинені. Зараз вкрай необ�
хідна розробка сучасної і ефективної системи оцінки ре�
зультатів практичної діяльності державних службовців.
Тому позитивний досвід найбільш успішних країн Євро�
пейського Союзу, поза сумнівом, буде дуже корисним при
розробці відповідних стандартів та показників.

У цьому контексті основними напрямами удосконален�
ня вітчизняної кадрової політики у системі державної служ�
би вважаю:

— встановлення чітких кваліфікаційних стандартів
діяльності для кожної посади (рабочего місця) і критеріїв
оцінки ефективності цієї діяльності в посадових регламен�
тах держслужбовців;

— розробку відлагодженої системи періодичної оцінки
державних службовців, органічно включеної в систему уп�
равління персоналом, та визначення чітких, об'єктивних
критеріїв, показників, інституційної і нормативної бази
такої оцінки;

— здійснення щорічної атестації державних службовців
незалежними в організаційному і фінансовому плані атес�
таційними комісіями. До складу цих комісій повинні входи�
ти найбільш авторитетні представники цивільного суспіль�
ства, наукових і освітніх установ;

— встановлення процедур контролю за просуванням по
службі з боку спеціальних органів, незалежних від вузько�
політичних і відомчих інтересів.

Предметом подальших досліджень в цьому напрямі є
уважний аналіз, вивчення та відбір найкращого досвіду уп�
равління персоналом державної служби США, Великобри�
танії, Франції і інших країн ЄС, що, на мою думку, буде дуже
корисним для удосконалення кадрової політики у системі
державної служби України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як свідчить історія українського народу, правителі та

керівники завжди мали у своєму розпорядженні власну ад�
міністрацію. Її склад, функції та повноваження, залежно від
державного ладу країни, історичної традиції й особистих
переконань державного утворення, були різного характе�
ру, однак "завжди подібні установи функціонували під без�
посереднім керівництвом та контролем свого патрона й пе�
ребували у самій серцевині (часто утаємниченій від загалу)
державної політики" [1, с. 90].

Італійський політик, філософ, історик та письменник
Нікколо Мак'явеллі писав: "Немалою справою для владаря
є добір радників… Щоб судити про розум владаря, треба
побачити його оточення. Якщо наближені діловиті і віддані,
владаря можна вважати мудрим… Але якщо вони не такі,
то владар зразу падає в наших очах, бо найбільшої помилки
він допустився саме в цьому доборі" [2, с. 454].

Потреба у залученні якісних кадрів державної служби,
зокрема і патронатної служби, з метою успішного впровад�
ження Президентської програми реформ зумовлює не�
обхідність комплексного дослідження зі специфіки діяль�
ності працівників патронатної служби в Україні з урахуван�
ням сучасних тенденцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те,

що питання патронатної служби висвітлювали у своїх пра�
цях такі науковці, як: В. Бебик, С. Куніцин [3] про патро�
натну службу як механізм забезпечення PR керівника, Н.
Бондаренко [1] про правові аспекти патронатної служби,
О. Лазор, О. Лазор [4] щодо організації та функціонування
патронатної служби, Г.Леліков, А. Ринденко [5] в частині
роз'яснення положень Закону України "Про державну
службу", В. Тимощук, А. Школик [6] про вітчизняний та
зарубіжний досвід публічної служби та ін.

Невирішеними раніше частинами загальної проблеми,
на нашу думку, є визначення особливостей патронатної
служби в Україні з урахуванням сучасних українських ре�
алій.

Метою статті є дослідження особливостей патронатної
служби в Україні з урахуванням правових аспектів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Патронатна служба (англ. patroning service; від лат.

patronus — покровитель) — сукупність осіб, яких самостійно
добирають та приймають на посади згідно зі штатним роз�
писом та категорією керівники державних органів та органів
місцевого самоврядування [7, с. 309].

За визначенням О. Лазор і О.Лазор, патронатні посади
— це посади помічників, радників, консультантів, прес�сек�
ретарів та інші посади, передбачені штатним розписом для
організаційного та інформаційно�аналітичного забезпечен�
ня діяльності членів Кабінету Міністрів України та керів�
ників органів державної влади [4, с. 95].

На думку В. Тимощука і А. Школика, патронатною
службою слід було б вважати лише службу при керівникові
[6, с. 33]. Публічний службовець політичної (особистої)
відданості — це публічний службовець, прийнятий на поса�
ду на термін повноважень державного політика або колегі�
альної державної інституції, що його найняла [6, с. 25].

Відповідно до Довідника типових професійно�кваліфі�
каційних характеристик посад державних службовців, зат�
вердженого наказом Національного агентства України з
питань державної служби України від 13 вересня 2011 р. №
11, до посад працівників державної служби належать кері�
вник служби міністра, керівник прес�служби, помічник ке�
рівника, помічник�консультант народного депутата Украї�
ни, радник та консультант [8].

Порядок перебування на державній службі працівників
патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та
голів місцевих державних адміністрацій затверджений по�
становою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р.
№ 851 [9]. Відповідно до постанови до складу патронатної
служби можуть включатися посади помічника, радника,
керівника прес�служби або інші, передбачені штатним роз�
писом. Члени Кабінету Міністрів та голови місцевих держав�
них адміністрацій мають право самостійно добирати осіб на
заняття посад патронатної служби. Кандидатури для при�
значення на посади патронатної служби у Секретаріаті Ка�
бінету Міністрів України та центральному апараті
міністерств вносяться відповідно Прем'єр�міністром Украї�
ни, Першим віце�прем'єр�міністром, віце�прем'єр�міністра�
ми та міністрами. Призначення на відповідні посади



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 7/2012114

здійснюється Міністром Кабінету Міністрів, міністром, го�
ловою місцевої державної адміністрації. Прийняття на пат�
ронатну службу здійснюється без проведення конкурсу,
однак для них може встановлюватись випробування з ме�
тою перевірки їх професійного рівня, а також проводитись
стажування. Постановою Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 р. № 962 було внесено зміни до Порядку пере�
бування на державній службі працівників патронатної служ�
би членів Кабінету міністрів України та голів місцевих дер�
жавних адміністрацій [10].

Питання перебування на державній службі працівників
патронатної служби, що не включені до вищезазначених
постанов, регулюються Законом України "Про державну
службу" [11], зокрема відповідними частинами ст. 15 про
прийняття на державну службу та ст. 30 про підстави при�
пинення державної служби.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про службу в орга�
нах місцевого самоврядування", голови районних, районних
у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський
міський голова та міські голови (міст обласного і республі�
канського в Автономній Республіці Крим значення) мають
право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на
службу своїх помічників, радників (патронатну службу)
[12].

Згідно з Положенням про Секретаріат Кабінету
Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850, до складу
Секретаріату входять також патронатні служби (далі —
служби) — Апарат Прем'єр�міністра України, служби Пер�
шого віце�прем'єр�міністра України, віце�прем'єр�міністрів
України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів,
які не очолюють міністерства [13].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 червня 2010 р. № 398 "Деякі питання Секретаріату Кабі�
нету Міністрів України", гранична чисельність працівників
патронатних служб керівництва Кабінету Міністрів Украї�
ни становить 149, з них Прем'єр�міністра України — 65,
Першого віце�прем'єр�міністра України — 25, віце�прем'єр�
міністрів України — 49, Міністра Кабінету Міністрів Украї�
ни — 10 одиниць [14].

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня
2010 р. № 1151 "Деякі питання Секретаріату Кабінету
Міністрів України" установлено, що Прем'єр�міністр Украї�
ни, Перший віце�прем'єр�міністр України — Міністр еконо�
мічного розвитку і торгівлі, Віце�прем'єр�міністр України
— Міністр соціальної політики, Віце�прем'єр�міністр Украї�
ни — Міністр інфраструктури можуть мати радників на гро�
мадських засадах з числа професійних фахівців [15].

У частині третій ст. 6 нової редакції Закону України
"Про державну службу" визначено, що посади помічників,
радників, уповноважених, представників Президента Украї�
ни, керівників патронатних служб Голови Верховної Ради
України, Першого заступника та заступника Голови Вер�
ховної Ради України, Прем'єр�міністра України, Першого
віце�прем'єр�міністра України, віце�прем'єр�міністрів Ук�
раїни належать до підгрупи I�1; посади помічників і радників
Голови Верховної Ради України, радників Першого заступ�
ника та заступника Голови Верховної Ради України, по�
мічників і радників Прем'єр�міністра України, Першого віце�
прем'єр�міністра України, віце�прем'єр�міністрів України
належать до підгрупи II�1; посади інших працівників пат�
ронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого
заступника та заступника Голови Верховної Ради України,
Прем'єр�міністра України, Першого віце�прем'єр�міністра
України, віце�прем'єр�міністрів України належать до підгру�
пи III�1; посади помічників�консультантів народних депу�
татів України належать до підгруп IV�1 і V�1; посади керів�
ників патронатних служб членів Кабінету Міністрів Украї�
ни (крім Прем'єр�міністра України, Першого віце�прем'єр�
міністра України, віце�прем'єр�міністрів України) належать
до підгрупи I�2; посади працівників патронатних служб
членів Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр�міністра
України, Першого віце�прем'єр�міністра України, віце�
прем'єр�міністрів України) належать до підгрупи II�2 [16].

Відповідно до зазначених підгруп у ст. 16 Закону виз�
начено вимоги до рівня професійної компетентності особи,
яка претендує на зайняття посади державної служби. У
другій частині ст. 17 Закону зазначено, що призначення на
посади державної служби, зазначені у частині третій ст. 6,
здійснюються без обов'язкового проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад державної служби.

Положення ст. 29 про оцінювання результатів діяль�

ності державного службовця не застосовуються до держав�
них службовців, посади яких зазначені у частині третій
статті 6 цього Закону.

Частиною четвертою ст. 37 обумовлені підстави припи�
нення державної служби, зокрема особи, зазначені у час�
тині третій статті 6 цього Закону, можуть бути звільнені з
підстав, зазначених у частинах першій та третій цієї статті,
а також у разі звільнення посадової особи, працівником
патронатної служби якої є державний службовець.

Згідно з Указом Президента України від 1 грудня 2009
р. № 988 "Про Радника Президента України" Радник Пре�
зидента України призначається на посаду та звільняється з
посади Президентом України за пропозицією Глави Секре�
таріату Президента України і належить до патронатної
служби Президента України. Повноваження Радника Пре�
зидента України припиняються за власним бажанням, за
рішенням Президента України, в тому числі у зв'язку із за�
кінченням повноважень Президента України. Радник Пре�
зидента України може бути звільнений з посади в інших
випадках, передбачених законодавством про працю, про
державну службу та про боротьбу з корупцією. Основними
завданнями Радника Президента України є розроблення та
внесення в установленому порядку пропозицій Президен�
тові України щодо здійснення повноважень глави держави
у відповідній сфері [17].

У ст. 12 Закону України "Про центральні органи вико�
навчої влади" зазначено, що Міністр має право на форму�
вання патронатної служби. Патронатна служба міністра
здійснює консультування міністра, підготовку необхідних
для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує
зв'язок із посадовими особами інших органів державної
влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю,
засобами масової інформації, а також виконує інші дору�
чення міністра. Цією статтею передбачено порядок призна�
чення та звільнення з посад патронатної служби. На праці�
вників патронатної служби міністерств поширюється дія
законодавства про державну службу з особливостями, вста�
новленими законом [18].

Статтею 34 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" [19] передбачено патронатну службу Комісії. До
складу патронатної служби Центральної виборчої комісії
належать радники, помічники та секретарі Голови Комісії,
помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секре�
таря Комісії, а також помічники інших членів Комісії. Пат�
ронатна служба Центральної виборчої комісії забезпечує
організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови
Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії. Працівни�
ки патронатної служби Комісії призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Комісії за поданням відпові�
дного члена Комісії. при звільненні будь�якого члена Комісії
його помічника або радника можна звільнити у разі призна�
чення нового члена Комісії.

Основні завдання, обов'язки та повноваження праців�
ників патронатної служби зазначені у Довіднику професій�
но�кваліфікаційних характеристик посад державних служ�
бовців [8], які закріплені у посадових інструкціях кожного
працівника та залежать від особливостей діяльності керів�
ника.

Так, відповідно до Довідника, до завдань, обов'язків та
повноважень керівника служби міністра належать: забез�
печення інформацією, необхідною для ефективного вико�
нання покладених на міністра завдань та повноважень;
підготовка міністру необхідних інформаційно�аналітичних
записок, оглядів, звітів, доповідей та багато інших завдань.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професій�
ного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем маг�
істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі
на керівних посадах не менше п'яти років або стаж роботи
за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не
менше семи років при необхідності, виходячи із виконання
структурним підрозділом основних завдань та функцій;
післядипломна освіта у сфері управління: магістр держав�
ного управління за відповідною спеціалізацією.

До завдань, обов'язків та повноважень керівника прес�
служби належать: здійснення зв'язку керівника органу ви�
конавчої влади та його заступників із засобами масової
інформації, організація прес�конференцій, брифінгів,
"інформаційних днів керівників", їх виступів у засобах ма�
сової інформації, зустрічей тощо, проведення роботи щодо
поліпшення інформованості населення про діяльність орга�
ну тощо. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним
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рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у дер�
жавній службі на керівних посадах не менш трьох років або
на керівних посадах у засобах масової інформації не менш
п'яти років при необхідності, виходячи із виконання струк�
турним підрозділом основних завдань та функцій; післядип�
ломна освіта у сфері управління: магістр державного управ�
ління за відповідною спеціалізацією.

До завдань, обов'язків та повноважень помічника кері�
вника належать: здійснення роботи з документами, що над�
ходять на ім'я керівника та виходять за його підписом; за�
безпечення вирішення усіх організаційних питань, що по�
в'язані з участю керівника в заходах, що проводяться інши�
ми органами виконавчої влади та інші. Кваліфікаційні ви�
моги: вища освіта відповідного професійного спрямування
за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
стаж роботи за фахом на державній службі не менше двох
років або робота за фахом не менше трьох років при необх�
ідності, виходячи із виконання структурним підрозділом
основних завдань та функцій; післядипломна освіта у сфері
управління: магістр державного управління за відповідною
спеціалізацією.

До завдань, обов'язків та повноважень помічника�кон�
сультанта народного депутата України належать: за дору�
ченням народного депутата України: підготовка аналітич�
них, інформаційних, довідкових та інших матеріалів, необ�
хідних народному депутату України для здійснення ним
своїх повноважень; участь у підготовці народним депута�
том України виступів, проектів доповідей, співдоповідей
тощо. Кваліфікаційні вимоги до помічника�консультанта
народного депутата України: наявність середньої спеціаль�
ної або вищої освіти, вільне володіння державною мовою;
уміння працювати з комп'ютером та оргтехнікою.

До завдань, обов'язків та повноважень радника належить:
здійснення аналітичного забезпечення діяльності керівника
органу виконавчої влади при вирішенні ним завдань, що по�
кладені на відповідний орган виконавчої влади; забезпечення
розвитку інформаційних зв'язків між структурними підрозді�
лами різних державних органів влади, з підприємствами, ус�
тановами, громадськими об'єднаннями, провідними вченими,
державними та політичними діячами, населенням з метою своє�
часного та якісного виконання службових обов'язків. Кваліф�
ікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спря�
мування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа�
ліста; стаж роботи за фахом на державній службі на керівних
посадах не менше двох років або робота за фахом не менше
трьох років при необхідності, виходячи із виконання струк�
турним підрозділом основних завдань та функцій; післядип�
ломна освіта у сфері управління: магістр державного управ�
ління за відповідною спеціалізацією.

До завдань, обов'язків та повноважень консультанта на�
лежать: здійснення наукової експертизи, консультацій та своє�
часного забезпечення керівника підрозділу органу виконав�
чої влади необхідною та повною інформацією щодо вітчизня�
ного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, держав�
них і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою
оперативного та якісного прийняття рішення ті інші. Кваліфі�
каційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спря�
мування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа�
ліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних
посадах не менше трьох років або стаж роботи за фахом не
менше п'яти років при необхідності, виходячи із виконання
структурним підрозділом основних завдань та функцій; після�
дипломна освіта у сфері управління: магістр державного уп�
равління за відповідною спеціалізацією.

Зважаючи на вищевикладене, необхідно відмітити, що
більш точний перелік обов'язків, завдань та повноважень
працівників патронатної служби визначений їх посадови�
ми положеннями.

ВИСНОВКИ
Викладене вище дає підстави зробити висновки, що

особливості патронатної служби в Україні полягають у по�
рядку відбору, призначення та звільнення з посад; порядку
перебування на державній службі; терміну обіймання по�
сад; у обов'язках і завданнях, що покладаються на праців�
ників патронатної служби; а також безпосередньо залежать
від специфіки діяльності керівника, при якому сформована
патронатна служба. Перспективами подальших розвідок
можуть бути вивчення та аналіз зарубіжного досвіду пат�
ронатної служби, зокрема в частині, що стосується навчан�
ня та підготовки працівників патронатної служби, з напра�
цюванням відповідних пропозицій для України.
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Економiка та держава № 7/2012116

Сьогодні, як ніколи, студентам необхідні глибокі
економічні знання, адже саме їм, завтрашнім випускни�
кам і молодим фахівцям, доведеться виводити нашу
країну з економічної кризи. В несприятливих умовах,
що склалися для економіки нашої держави, особливо
велику увагу слід надавати застосуванню економіко�ма�
тематичних методів та моделей у будь�яких галузях еко�
номіки, зокрема, галузі будівництва. Звичайно, без їх
засвоєння не можна спрогнозувати показники діяль�
ності підприємств, виявити певні закономірності цього
розвитку, визначити взаємозв'язки між основними по�
казниками виробництва, передбачити фактори ризику
та певною мірою запобігти їх тощо. Все це в досить до�
ступній і наглядній формі подано у підручнику "Еконо�
міко�математичні методи та моделі у будівництві", що
користується великою популярністю у студентів вищих
навчальних закладів, особливо майбутніх будівельників,
в навчальному плані яких є така дисципліна, як "еконо�
міко�математичні методи та моделі у будівництві".

Виданий колективом авторів підручник "Економіко�
математичні методи та моделі у будівництві" досить лег�
ко сприймається, адже він має типову класичну структу�
ру, тобто кожний розділ складається з підрозділів, які з
відповідними прикладами, рисунками та графіками доз�
воляють поетапно розкривати суть даної дисципліни. У
кінці кожного розділу подано короткі висновки та конт�
рольні запитання для самоконтролю. Самі ж розділи вик�
ладено у такій послідовності, що дають можливість чи�
тачеві послідовно ознайомитися спочатку з основними
поняттями, формулами та методами обробки результатів
спостережень (перша частина), а потім вже перейти до
більш складних питань, що стосуються економіко�мате�
матичного моделювання виробничо�економічної діяль�
ності підприємств (друга частина підручника).

Так, у першому розділі першої частини підручника
розглянуто варіаційні ряди та їх основні характеристики.
У другому розділі даної частини розкрито основні понят�
тя динамічних рядів та методи визначенням їх оцінюючих
показників. У третьому розділі першої частини подається
логіка кореляції, розглядаються методи визначення коре�
ляційних взаємозв'язків та дослідження їх форм.

Друга частина підручника включає широке і досить
повне коло питань, що стосуються моделювання вироб�
ничо�економічної діяльності саме будівельних
підприємств. До складу цієї частини входять розділи, в
яких розглянуто ключові ситуації, що характерні буді�
вельній галузі:

— календарна оптимізація процесу будівництва та
експлуатації підприємницького проекту (розділ 4). Над�
звичайно важливим у цьому розділі є те, що в ньому при�
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ведено методику розрахунку та оптимізації потужності
будівельного підприємства і розглянуто організаційно�
технічну модель оптимізації управління реалізації
підприємницького проекту;

— пасивне прогнозування показників діяльності
підприємства (розділ 5). Тут подано загальні положен�
ня і розкрито суть пасивного короткострокового про�
гнозування статей бухгалтерського балансу, наведено
способи щодо аналізу точності такого прогнозу та при�
клад пасивного короткострокового прогнозування по�
казників діяльності банків;

— у шостому розділі викладено загальні напрями
активного прогнозування показників діяльності
підприємства, наведено приклади горизонтального та
вертикального аналізу бухгалтерського балансу під�
приємства�взірця, запропоновано першочергові заходи
щодо досягнення мети активного прогнозу;

— питання стимулювання діяльності підприємста
розглянуто у сьомому розділі, а саме: стимулююче опо�
даткування доданої вартості та прибутку підприємства,
систему стимулювання структурних підрозділів під�
приємства;

— узагальнення економіко�математичних моделей
діяльності підприємства, що складають об'єднану стра�
тегію управління підприємницьким проектом, подано у
восьмому розділі.

Структурна побудова всіх розділів та підрозділів
даного підручника за своїм змістом подана цілком ло�
гічна і прийнятна, а головне — викладення матеріалу
тісно пов'язане з основними проблемами роботи буді�
вельних підприємств у сучасних умовах. Автори обгрун�
товано сформували можливі спрогнозовані результати
діяльності підприємств у вигляді функціональних за�
лежностей певних показників і вказали найважливіші
напрями конкретних досліджень.

Найбільш привабливим у підручнику є те, що авто�
ри кожну можливу ситуацію розглянули на конкретно�
му прикладі, проілюстрували відповідними графіками,
схемами та рисунками, що значно полегшує засвоєння
поданого матеріалу і робить його доступним для широ�
кого кола читачів.

Оцінюючи даний підручник в цілому і враховуючи
позитивні враження тих студентів і спеціалістів, які ко�
ристуються ним, вважаю, що він є вагомим внеском в
економічну науку і заслужено стане настільним мате�
ріалом не лише для студентів, а й для всіх тих, хто пра�
цює в різних галузях економіки, зокрема будівельній,
оскільки сприятиме підвищенню їх рівня знань і прак�
тичного досвіду розв'язання задач з питань даної про�
блематики.
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