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ECONOMIC MELTDOWN IN UKRAINE: THE PHENOMENON OF "DUTCH DISEASE"
AND THE RELAPSE OF "RESOURCE CURSE"

Виявлено системні суперечності в економічному регулюванні природокористування та управлінні
природними ресурсами, проявами яких виступають квазіринковість та половинчастість земельної реX
форми, збереження рудиментів командноXадміністративної економіки в управлінні лісовим господарX
ством, неформальна передача у володіння, користування та розпоряджання корпоративним утворенX
ням мінеральноXсировинних ресурсів. Аналізується ситуація на ринку природного газу власного видоX
бутку, яка характеризується непрозорістю схем його продажу вітчизняним споживачам, в першу чергу,
населенню, та присвоєнням значних обсягів природноXресурсної ренти фактичними власниками облгазів.
Доводиться залежність глибини і масштабів економічної кризи в Україні від посилення проявів укX
раїнського феномену "голландської хвороби" та вітчизняного рецидиву "ресурсного прокляття". ВстаX
новлено, що зрушення в структурі експорту у зв'язку із збільшенням питомої ваги сільськогосподарської
продукції не послабили сировинну спрямованість національної економіки і не наблизили Україну до глоX
бальних ланцюгів доданої вартості. Висвітлюються наслідки рецидиву "ресурсного прокляття" в аграрX
ному секторі у зв'язку з тим, що інтегровані підприємницькі об'єднання холдингового типу монополізуX
вали аграрні ринки і поглибили "зерновий перегин" у структурі сільськогосподарського виробництва,
що посилило прояви виснажливого та розбалансованого природокористування.
Встановлено, що загальне зростання обсягів експорту сільськогосподарської і продовольчої продукції
за період з 2001—2015 роки супроводжується зниженням питомої ваги продукції з високою доданою варX
тістю. Доведено, що каталізатором загострення "голландської хвороби" та "ресурсного прокляття" є веX
ликий олігархічний капітал, який внаслідок наявності інституціональних пасток у системі фіскального
регулювання природокористування присвоює значну частку природноXресурсної ренти і не забезпечує
навіть критично необхідного рівня модернізації виробничоXтехнічної бази видобутку і переробки приX
родної сировини.
Дослідження показали, що основною детермінантою, яка визначає потік валютних надходжень в УкX
раїну, є стан кон'юнктури на світових сировинних ринках, в першу чергу, ринках сільськогосподарської
продукції та чорних металів. Встановлено факт зростання ролі України як сировинного придатку переX
дових країн у зв'язку з тим, що 70% надходжень валюти на міжбанку належать металургам та аграріям і
посилюється зв'язок з неенергетичним сировинним індексом МВФ. Прогнозується скорочення долароX
вого ВВП України у 2016 році через збереження сировинної рецесії та відсутність резервів збільшити ваX
лютні надходження внаслідок ймовірного зростання експорту зернових у зв'язку високим рівнем чутлиX
вості світового аграрного ринку до незначних коливань пропозиції.
The system contradictions in economic regulation of nature and natural resources management have been
revealed. They are evident as a quasi nature of market and a halfness of the land reform, preservation of rudiments
of centrallyXcontrolled economy in terms of forest management, informal assignment for ownership, use and
disposal of corporate organizations of mineral and raw resources. The situation on the gas produced domestically
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market is being analysed. It is exemplified by the nonXtransparency of its selling to domestic consumers, mainly
population, and embezzlement of considerable volumes of natural and resource rent by actual owners of regional
gas administrations.
The dependency of the scales of economic crisis in Ukraine on intensification of Ukrainian phenomenon of
"Dutch disease" and the domestic relapse of "resource curse" has been grounded. It has been determined that the
changes in the structure of export due to increase of the share of agricultural products haven't affected the raw
orientation of the national economy and haven't drawn Ukraine nearer global chains of added value. The
consequences of the relapse of "resource curse" are being revealed in the agrarian field due to the fact that
integrated entrepreneurial holding associations have monopolized the agrarian markets and aggravated the
"grain break" in the structure of agricultural production which intensified the manifestations of exhaustive and
imbalanced nature management.
It has been determined that the general increase of agricultural and food export from 2011 to 2015 has been
accompanied by the decrease of the share of goods with high added value. It has been proven that the accelerator
of the "Dutch disease" aggravation is a considerable oligarchic capital which due to existence of institutional
traps in the system of fiscal regulation of nature management embezzles the considerable share of nature and
resource rent and doesn't provide even a critically needed level of modernization of production and technical
base of extraction and processing of raw resources.
The researches have shown that the main determinant that estimates the currency income to Ukraine is a
state of conjuncture on global raw markets, mainly, agricultural and ferrous metals ones. It has been determined
that Ukraine is being given a purely rawXexports role of advanced countries due to the fact that 70% of currency
income on the interbank belong to metalXmakers and agrarians, and the connection between nonXenergetic raw
index of the IRF. The decrease of dollar GDP of Ukraine in 2016 is being forecast due to the raw recession and the
lack of reserves to increase the currency income as a result of probable increase in exports of grains due to the
high level of sensitivity of the global agrarian market to minor fluctuations of supply.
Ключові слова: економічна криза, голландська хвороба, ресурсне прокляття, природні ресурси, аграрний
сектор, додана вартість, сировинна рецесія.
Key words: economic crisis, natural resources, Dutch disease, resource curse, agrarian field, aded value, raw
recession.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка України за 25 років незалежності, за ви
нятком періоду 2000—2008 років, коли кон'юнктура на
світових сировинних ринках сприяла нарощенню обсягів
експорту мінеральної сировини та продуктів її первин
ної переробки, перебуває в кризовому стані. Підгрунтя
для макроекономічної стабілізації і початку фази еко
номічного зростання сформувалося в кінці 90років зно
ву ж таки за рахунок експортного буму підприємств
гірничометалургійного комплексу та хімічної промис
ловості, оскільки високі темпи піднесення американсь
кої і відповідно світової економіки потребували знач
них поставок сировини та напівфабрикатів на світовий
ринок. Це й стало основною передумовою формування
сировинної моделі української економіки, яка збері
гається і дотепер.
В останні роки лише змінилося співвідношення в
структурі експортних поставок сировинних товарів. На
перший план вийшли продавці зернових, оскільки нова
влада стала більш поблажливою до аграрних магнатів,
а не олігархічних груп, статки яких базувалися на екс
порті продукції гірничометалургійного комплексу та
хімічної промисловості. "Зерновий перегин" лише роз
ширив територіальний і ресурсний базис подальшого
сповзання національної економіки у фазу сировинної
рецесії, оскільки кон'юнктурні цикли на світових сиро
винних циклах призвели до падіння цін на продукцію
великих українських експортерів.
Домінування експортоорієнтованих галузей націо
нального господарства (спочатку це гірничометалур
гійний комплекс, а потім аграрний сектор) дає підстави
говорити про виникнення українського феномену "гол
ландської хвороби" та вітчизняного рецидиву "ресурс
ного прокляття", які в умовах глобального падіння цін
на сировину і продукти її первинної переробки запрог
рамували нову фазу стагнації вітчизняної економіки, що
знайшло свій прояв у девальвації національної грошо
вої одиниці, галопуючій інфляції, банкрутстві значної
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кількості фінансовобанківських установ, згортанні
внутрішнього платоспроможного попиту як на споживчі
товари, так і на товари інвестиційного призначення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Залежність ресурсо та енергомісткої української
економіки від глобальних сировинних циклів вже три
валий період розглядається у працях вітчизняних вче
них [1; 4—8]. Модифікація підходів щодо послаблення
"сировинної петлі" залежить від типу кризи (криза ко
мандноадміністративної економіки в 90их роках ми
нулого століття, криза української ринкової економі
ки 2008—2009 років, яка стала наслідком глобального
фінансового "дрейфу", криза 2014—2016 років, що по
в'язана із загостренням політичного протистояння, по
силення екзогенних ризиків та падіння цін на світових
ринках сировини та напівфабрикатів), але у переважній
більшості підходів домінує припущення з відповідним
підтвердженням про залежність між темпами соціаль
ногоекономічного піднесення України та кон'юнкту
рою на глобальних сировинних ринках і між глибиною
кризових явищ та темпами падіння цін на експортні гру
пи товарів з низькою доданою вартістю.
С. Буковинський, Т. Унковська та О. Яременко еко
номічне зростання України пов'язують із світовою ко
н'юнктурою на ринку металу. Динаміка світових цін на
метал значною мірою визначається розвитком будівель
ної галузі і глобального автомобільного виробництва,
які, у свою чергу, знаходяться в тісному взаємозв'язку
з темпами світового економічного зростання. Глобаль
на фінансова криза, яка привела до значного уповіль
нення темпів росту будівельної і автомобільної світо
вої промисловості, здійснила безпрецедентний негатив
ний вплив на цінову кон'юнктуру експортерів металур
гійної галузі України. Восьма за виробництвом сталі у
світі, економіка України залишилась однією з найбільш
вразливих до обвального падіння світових цін на метал
[1].
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Тобто йде прив'язка перспектив переходу націо
нальної економіки у фазу економічного зростання до
кон'юнктури на ринку металу. Останні роки продемон
стрували, що експортери металу, які цементували мак
роекономічну стабільність у 2000—2004 роках та стали
ядром формування великого корпоративного капіталу,
сьогодні вже не забезпечують належних валютних над
ходжень, оскільки основні конкуренти завдяки іннова
ційнотехнологічній модернізації власних виробництв
вже мають суттєві конкурентні переваги над українсь
кими виробниками і витісняють останніх з традиційних
для них ринкових ніш.
В окремих публікаціях напряму пов'язується деваль
вація гривні та курсова нестабільність з падінням цін на
світових ринках сировини, що посилило дію екзогенних
чинників на перспективи піднесення національної еко
номіки і урізало інвестиційні можливості щодо іннова
ційнотехнологічної модернізації промислового секто
ру національного господарства.
Як вказує С. Кораблін, падіння цін на українську си
ровину триває вже чотири роки, його темпи зрівнялися
з глибиною 1999 р., а рівень цін — з їхньою нижчою точ
кою, досягнутою влітку 2009го. Він також говорить про
відсутність симптомів глобального та сировинного по
жвавлення, вказуючи про сировинну гривню. На його
думку, здування гривні та лихоманка валютного ринку
будуть до тих пір, поки не закінчиться сировинна реце
сія. В силу цього подальше сповзання курсу неминуче.
Зупинить його, в остаточному підсумку, пожвавлення
світової економіки та зростання цін на сировину. Зав
дяки цьому українське виробництво ввійде у фазу дов
гоочікуваного підйому, а гривня — курсової стабіль
ності. Але майбутня їхня тривалість непередбачувана,
як і тривалість сировинної рецесії сьогодні [6].
Значна залежність національної економіки від гло
бальних цін на сировину і відсутність перспектив наро
щування обсягів внутрішнього споживання, в першу чер
гу металопродукції, робить національну економіку над
звичайно вразливою від можливих перегрівів світового
господарства, що не дає змоги сформувати хоча б кри
тично необхідний рівень господарської самодостатності
та фінансовоекономічної незалежності.
Не пройшло непомітним збільшення питомої ваги
продукції аграрного сектора в структурі українського
експорту, а також її перевищення над часткою мінераль
ної сировини та металопродукції, які тривалий період
були основними номенклатурними позиціями вітчизня
ного експорту. Але такий перегин у структурі експорту
не наблизив Україну до глобальних ланцюгів доданої
вартості, а лише поглибив сировинну орієнтацію вітчиз
няної економіки у зв'язку з виснажливим та розбалан
сованим використанням природноресурсного потен
ціалу агропромислового виробництва через розширен
ня посівних площ ріпаку, соняшника та кукурудзи на
зерно.
Інституціональною передумовою ротації металур
гійних та аграрних олігархічних груп стало наближен
ня останніх до вищого політичного істеблішменту, який
прийшов до влади у першій половинні 2014 року, і част
кового відсторонення від інструментів державної
підтримки представників великого капіталу, сформова
ного на основі видобутку, збагачення та первинної пе
реробки гірничорудних ресурсів. Повною мірою рота
цію олігархів у найближчому оточенні вищого політич
ного істеблішменту розкривають слова А. Єрмолаєва
про те, що "вчора — олігархи "від руди і металу", сьо
годні — олігархи від "соняшника і бюджету" [5].
Прикметною рисою нарощування експорту
сільськогосподарської сировини є додаткове залучен
ня у господарський обіг сільськогосподарських земель,
що супроводжується зростанням масштабів ерозії і деф
ляції грунтів, підвищення рівня хімізації у зв'язку з об
меженою базою органічних добрив, недотриманням не
обхідних сівозмін, що створює передумови для по
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гіршення екологічної ситуації в далеко непромислових
регіонах України.
Український феномен "голландської хвороби" та
вітчизняний рецидив "ресурсного прокляття", які пов'я
зані з домінуванням в структурі експорту мінеральної
сировини та продуктів її первинної переробки, а також
сільськогосподарської продукції з низькою доданою
вартістю, супроводжуються виснажливим та марно
тратним природокористуванням в середині країни і
відсутністю достатніх фінансових можливостей внаслі
док перерозподілу природноресурсної ренти на ко
ристь корпоративних структур. Підтвердженням чого,
на переконання академіка НАН України С.І. Пирожко
ва, є негативні прецеденти у сфері природокористуван
ня, зокрема "бурштинові" війни, значні втрати природ
ної сировини, особливо в лісовому господарстві, подаль
ший занепад та демонтування інфраструктури меліора
тивних систем [8].
Найбільшу питому вагу в структурі експорту сіль
ськогосподарської сировини займає продукція інтегро
ваних підприємницьких об'єднань холдингового типу,
які відзначаються високим рівнем концентрації фінан
сових ресурсів та мають значний банк сільськогоспо
дарських земель, що дозволяє їм займати монопольне
положення як на ринку земель, так і на ринку сільсько
господарської продукції, що призводить до дискримі
нації традиційних форм аграрного підприємництва, зок
рема це гальмує процес становлення інституту фермер
ства, а з ним і основної ланки середнього класу на селі,
оскільки, за твердженням академіка НАН України Е.М.
Лібанової, фермер — це прототип середнього класу [7].
Сировинна орієнтація національної економіки по
глибила залежність темпів соціальноекономічного
піднесення від кон'юнктури на світових ринках міне
ральної сировини, продуктів її первинної переробки, а
також на глобальному ринку сільськогосподарської
продукції, в першу чергу зернових. Прикметною рисою
такої орієнтації є також непрозорість відносин у сфері
видобутку мінеральної сировини всередині країни, що
призвело до неадекватного перерозподілу природно
ресурсної ренти у всіх подальших фазах використання
природних ресурсів (паливноенергетичний комплекс та
гірничометалургійний комплекси, лісове господарство,
видобуток бурштину).
МЕТА СТАТТІ
Цілями публікації є виявлення фундаментальних
причин виникнення українського феномену "голландсь
кої хвороби" та вітчизняного рецидиву "ресурсного про
кляття", аналіз основних тенденцій видобутку і спожи
вання природного газу в Україні, оцінка зрушень у
структурі українського експорту в частині зміни пито
мої ваги окремих груп сировинних товарів, розкриття
сировинної спрямованості експорту сільськогоспо
дарської продукції та виявлення причин зменшення іно
земних інвестицій в аграрний сектор, оцінка взаємо
зв'язку між курсовою стабільністю гривні та сировин
ною рецесією, викликаною падінням цін на світових рин
ках зернових та чорних металів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Починаючи з 1994 року в Україні реалізується мо
дель реформування національної економіки, зорієнто
вана на задоволення потреб великого капіталу, який
сформувався в рентоорієнтованих галузях, що загаль
мувало на тривалий період процеси інноваційного онов
лення основного капіталу і зробило Україну сировин
ним придатком передових країн світу. Українська еко
номіка традиційно залишається надзвичайно залежною
від кон'юнктури на світових сировинних ринках, що
значною мірою визначило вітчизняний феномен "гол
ландської хвороби", "ресурсного прокляття", "зерново
го перегину" і спровокувало "пастку бідності". На тлі
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високого рівня доларизації національної економіки
ділова активність в Україні значною мірою детермі
нується динамікою валютних курсів.
Аналіз основних тенденцій соціальноекономічно
го розвитку України показує, що інноваційного прори
ву, який декларувався в багатьох програмних докумен
тах виконавчої влади, не відбулося. Найвищий рівень
концентрації фінансових ресурсів спостерігається в га
лузях, які базуються на виснажливому використанні
природних ресурсів при символічних ставках рентної
плати за спеціальне природокористування. Саме цей
фактор і став однією з основних причин формування
великого капіталу в сфері видобування та первинної
переробки природних ресурсів, в першу чергу, мінераль
носировинних, і виступив істотним дестимулятором
інноваційнотехнологічної модернізації основного ка
піталу видобувних і переробних галузей.
Природні ресурси загальнодержавного значення
відповідно до вітчизняного законодавства перебувають
у власності українського народу і рента за їх викорис
тання повинна перерозподілятися на користь бюджетів
різного рівня. Однак природні ресурси, в першу чергу,
мінеральносировинні стали ресурсною базою розвит
ку вертикально інтегрованих підприємницьких об'єд
нань і основною передумовою формування олігархічного
капіталу. Вищий політичний істеблішмент в кінці 90х
років минулого століття не забезпечив фактичного збе
реження природних ресурсів, в першу чергу, тих, які
дали б можливість зміцнити енергетичну самодос
татність і вже тоді поступово зменшувати залежність
від Російської Федерації, в реальній власності українсь
кого народу.
Зміцнення позицій проолігархічних сил у виконавчій
і законодавчій гілках влади в 1999—2000 роках сприяло
корпоративному перерозподілу природного багатства,
стало головною детермінантою становлення компра
дорськоолігархічної моделі національної економіки,
фактично спровокувало системну затяжну економічну
кризу української економіки в 2009 році внаслідок знач
ної залежності від екзогенних факторів (кон'юнктури
світових ринків) в зв'язку з відсутністю критично необ
хідного внутрішнього споживання.
Квінтесенція недолугої політики українського уря
ду в частині використання природних ресурсів — закон
сервована половинчастість і квазіринковість в перероз
поділі земель сільськогосподарського призначення.
Пролонгація з року в рік мораторію на вільний обіг
сільськогосподарських земель позбавляє власників паїв,
які багато років самовіддано працювали в колгоспах і
радгоспах, а також їх нащадків конституційного права
розпоряджатися належним їм активом і підвищувати
інвестиційну привабливість сільських домогосподарств,
а також сприяти диверсифікації сільської економіки.
Зате консервація вільного обігу сільськогосподарських
угідь — це основна інституціональна передумова орен
дної кабали для власників паїв і сприятливий грунт для
монокультуризації рослинництва сільськогосподарсь
кими підприємствами, які входять до складу вертикаль
но і горизонтально інтегрованих підприємницьких
структур холдингового типу.
Орендний перегин і надалі сприятиме виснаження
родючих земель і поступовому поглинанню основного
природного багатства великими корпоративними утво
реннями, призведе до відчуження переважної більшості
жителів сільської місцевості від основного засобу
сільськогосподарського виробництва. За таких умов
говорити про реальну децентралізацію і створення са
модостатніх сільських територіальних громад не при
ходиться. Під загрозою за певний період виявиться і сам
сільський уклад життя.
У використанні лісових ресурсів ситуація теж по
гіршилася. Пропонуються різні напрями реформуван
ня системи управління лісовим господарством, в тому
числі шляхом ліквідації Держлісагентства України та
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створення відповідного департаменту в структурі
Міністерства аграрної політики і продовольства. Імпле
ментація законодавства про заборону вивезення нео
бробленої деревини носить суперечливий характер і сти
мулює процеси масового вивозу тих порід, які ще доз
волено експортувати. Не розроблена дорожня карта
відродження вітчизняної деревообробки в зв'язку зі
збільшенням пропозиції необробленої деревини вна
слідок застосування зазначеної законодавчої норми.
Несформовані інституціональні основи підвищення
рівня лісистості через стимулювання землевласників до
залісення малопродуктивних угідь за прикладом пере
дових європейських країн. Не визначено чітких інсти
туціональних рамок децентралізації управління лісови
ми ресурсами, зокрема в частині передачі прав корис
тування землями лісового фонду сільським територіаль
ним громадам.
Вагомою складовою природноресурсного потен
ціалу та природного багатства країни є мінеральноси
ровинні ресурси. З огляду на те, що більшість країн так
і не змогли трансформувати національні економіки до
вимог інформаційної фази соціальноекономічного роз
витку, мінеральносировинні ресурси виступають чи не
основним фактором господарської самодостатності і
економічної потужності тих чи інших держав. Це сто
сується також і України.
Забезпеченість мінеральносировинними ресурсами,
особливо паливноенергетичними, виступає необхідною
умовою критичного рівня незалежності окремих країн
від екзогенних ризиків, незважаючи на політичні режи
ми, які в них сформувалися. Тому й не дивно, що основ
ними "страшилками" для сучасного світопорядку є як
раз країни, які мають значні запаси паливноенергетич
них ресурсів, в першу чергу, Російська Федерація.
На жаль, в останні роки нова українська влада так і
не приступила до ідентифікації реального стану вико
ристання мінеральносировинного потенціалу як щодо
визначення інституціональних перегинів у використанні
корисних копалин корпоративними структурами, так і
їх використання в різних фазах продуктового ланцюга
базових секторів національного господарства.
Абсурдна ситуація склалася в сфері видобутку при
родного газу і його реалізації населенню країни. При
родний газ, який видобувається в Україні, є власністю
громадян цієї країни, тобто частина ренти має розпод
ілятися на користь населення (формою перерозподілу
частини ренти за видобуток природного газу також є
його продаж населенню за собівартістю видобутку). Для
корпоративних структур він повинен поставлятися за
цінами, які враховували б потреби газодобувних
підприємств в капітальних і поточних витратах.
Олігархічна структура економіки (зокрема структу
ра власності на облгази, які дефакто знаходяться в
приватних руках) призводить до того, що основну час
тину природноресурсної ренти в газовій сфері акуму
люють власники облгазів, яку потім перерозподіляють
на користь своїх енергонеефективних підприємств в га
лузі хімічної промисловості і металургії (мова йде про
вертикально і горизонтально інтегровані підприєм
ницькі об'єднання) і виводять через експортні контрак
ти в офшорні зони.
Перерозподіл відбувається шляхом закупівлі при
родного газу власного видобутку в НАК "Нафтогаз
України" та його направлення на промислові підприєм
ства, тоді як населенню продається імпортний газ по
7188 грн. / тис. м3. І це відбувається в умовах, коли со
бівартість газу власного видобутку знаходиться в рам
ках 2000 грн. / тис. м3 з доставкою до споживача, а його
обсягу цілком достатньо для задоволення потреб насе
лення (рис. 1, 2).
Така ситуація не тільки забезпечує перетікання до
ходів майже всього населення України до власників об
лгазів (сьогодні середньостатистичне домогосподарство
витрачає на оплату комунальних послуг від 50 до 70%
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Рис. 1. Динаміка видобутку природного газу в Україні, в тому числі державними компаніями НАК "Нафтогаз України"
(за оперативними даними НАК "Нафтогаз України")

особистого доходу), в цьому випадку також відбуваєть
ся девальвація національних резервів подальшого еко
номічного зростання. Це обумовлено тим, що природ
норесурсна рента не інвестується в економіку, а про
сто виводиться в офшори. В результаті формується тиск
на валютний ринок, що призводить до девальвації гривні.
Розмір природноресурсної ренти, яку отримають
власники облгазів за опалювальний сезон досягає в се
редньому 1 млрд дол. США. Це відбувається через різни
цю в ціні природного газу власного видобутку, який
НАК "Нафтогаз України" продає облгазам в середньо
му по 1760 грн. / тис. м3, а вони його в свою чергу реал
ізують "дружнім" промисловим підприємствам, які пра
цюють на експорт і згодом виводять виручку в офшори.
Ціна на газ для населення — це сьогодні проблема,
яка вже давно вийшла за межі проблем функціонуван
ня газового ринку. Також це вже не проблема виживан
ня підприємств добувної промисловості. Нинішня ціна
на газ для населення — це передумова значного скоро
чення платоспроможного попиту населення на продук
цію вітчизняних підприємств, що кумулятивним чином
відіб'ється на зменшенні споживчих витрат і приватних
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інвестицій, що в результаті спровокує обвальне падіння
ВВП і розкрутить нову гіперінфляційну спіраль.
Незважаючи на те, що Україна не належить до пе
реліку країн, які займають домінуюче становище в пла
нетарному масштабі за обсягами видобутку нафти і газу,
в нашій країні сформувалася досить розгалужена архі
тектоніка торгівлі імпортною мінеральною сировиною
і продуктами її переробки, в якій домінують непрозорі
схеми державних закупівель, оптової торгівлі нафтоп
родуктами та природним газом.
Коли мова заходить про підвищення ставок рентної
плати за видобуток вуглеводневої сировини для вітчиз
няних нафто і газодобувних компаній, нафтове і газове
лобі в політичному істеблішменті країни починає свою
традиційну риторику про те, що зростання ставок рент
ної плати підриває галузь, "вимиває" інвестиційні ресур
си, урізує оборотні кошти, але при цьому автозаправні
станції на автомагістралях продовжують рости "як гри
би після дощу", українські оператори ринку виграють
державні тендери з імпортним бензином, інвестуючи на
фтопереробку Білорусі, Литви та інших країн, і при цьо
му вітчизняні нафтопереробні підприємства простоюють.
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Нова проблема в надрокористуванні — відсутність
схеми легалізації видобутку бурштину, який для пол
іських адміністративних районів може стати вагомим
фактором соціальноекономічного підйому, тим більше
при його поглибленій переробці, що дозволить збільши
ти питому вагу продукції з високою часткою доданої
вартості і створити додаткові робочі місця. Як варіант
інституціонального впорядкування відносин між влас
никами запасів бурштину і підприємницькими структу
рами, які здійснюють його видобуток, слід розглядати
угоди державноприватного партнерства (тобто бурш
тин повинен бути віднесений до сфер застосування та
кого типу угод).
Незважаючи на всі прогалини в податковому регу
люванні спеціального використання природних ре
сурсів, які мають місце у вітчизняній практиці, особли
во в останні п'ятнадцять років, у 2014 році до всіх бюд
жетів різного таксономічного рівня було залучено 33,6
млрд зборів (рентної плати) за спеціальне використан
ня природних ресурсів. За умови, що уряд і парламент
консолідують свої зусилля в напрямку наведення поряд
ку в системі використання природних ресурсів, які зна
ходяться у власності українського народу, за експерт
ними оцінками надходження природноресурсної рен
ти до Зведеного бюджету України можуть збільшитися
в 12—13 разів, що істотно вплине на збільшення мож
ливостей місцевої влади фінансувати проекти соціаль
ноекономічного розвитку і формувати фонди відтво
рення природноресурсного потенціалу та охорони на
вколишнього середовища [2].
Соціальноекономічний підйом України в період з
2000 по 2008 роки багато в чому був обумовлений спри
ятливою кон'юнктурою на світових ринках сировини,
напівфабрикатів і продукції первинної переробки міне
ральносировинних ресурсів. Окремими представника
ми вищого політичного істеблішменту це було представ
лено як українська модель вдалого проведення ринко
вих перетворень. Деякі ідеологи реформ навіть говори
ли про український феномен ринкової трансформації,
в тому числі й про інноваційну складову структурних
зрушень в національному господарстві.
Більш поглиблений аналіз основних тенденцій ви
робництва промислової продукції і структури експор
ту показав надмірну сировинну орієнтацію господарсь
кого комплексу нашої країни, що дало підстави ствер
джувати про появу українського феномену "голландсь
кої хвороби" і вітчизняного рецидиву "ресурсного про
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кляття", які посилились через марнотратне і розбалан
соване природокористування суб'єктів підприємницької
діяльності, які входять в інтегровані підприємницькі
утворення.
"Голландська хвороба" (ефект Гронінгена) — нега
тивний ефект, пов'язаний з відкриттям родовищ корис
них копалин або зростанням цін на експорт видобувних
галузей. Ресурсне прокляття — явище в економіці, по
в'язане з тим, що країни, які володіють значними запа
сами природних ресурсів, є менш економічно розвине
ними, ніж країни з невеликими їх запасами. Саме фено
мен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного
прокляття" щодо українських реалій запрограмував
вітчизняну сировинну модель розвитку національної
економіки, що сприяло формуванню великого олігарх
ічного капіталу, який зміцнився за рахунок присвоєння
природноресурсної ренти та монополізації базових
ринків.
Олігархічний капітал також фактично поглинув
природні монополії, що з часом призвело до збільшен
ня тарифів на послуги водо, газо і теплопостачання
для населення України. При цьому в своїй більшості
олігархічний капітал не сприяв інноваційному оновлен
ню виробничої бази паливноенергетичного, гірничо
металургійного та нафтохімічного комплексів. В ос
танні роки має місце вітчизняний рецидив "ресурсного
прокляття" в аграрному секторі, де вертикально інтег
ровані підприємницькі об'єднання холдингового типу
внаслідок концентрації значних банків надзвичайно
родючих сільськогосподарських земель зайняли домі
нуюче становище на аграрних ринках, поступово виті
сняючи традиційні форми аграрного підприємництва і
тим самим сприяючи руйнуванню сільських населених
пунктів.
Щодо зростання рівня капіталізації аграрного бізне
су об'єктивною причиною є унікальні природнокліма
тичні передумови для нарощування обсягів виробницт
ва в Україні, які підкріплені надмірними державними
преференціями суб'єктам великого аграрного підприє
мництва.
Наслідки для сільського господарства та навколиш
нього середовища невтішні — в 2014 році внесення
органічних добрив порівняно з 1990 роком зменшилося
в 40 разів, поголів'я великої рогатої худоби стало ниж
чим відповідного показника середини 40х років, в рази
зросли посівні площі сільськогосподарських культур
енергетичної спрямованості. Виходячи з того, що пред
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Рис. 4. Динаміка прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в сільське, лісове та мисливське господарство 2004—2015 років
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

ставники великого аграрного капіталу в нинішньому
парламенті зміцнили свої позиції, аграрна політика при
нинішньому складі законодавчого органу буде і надалі
проводитися, в першу чергу, в інтересах вітчизняних
агрохолдингів, а розвиток інституту сільськогоспо
дарського консультування, формування збутовозаго
тівельних кооперативів на базі дрібних виробників
сільськогосподарської продукції не отримає належної
фінансової та інституціональної підтримки, приско
риться занепад сільських населених пунктів, особливо
в зонах ризикованого землеробства, в першу чергу, на
територіях, де висока питома вага осушених сільсько
господарських угідь.
Головна спрямованість діяльності таких холдинго
вих утворень — вирощування зернових (стався "зерно
вий перегин") і технічних культур енергетичного спря
мування, призначених для експорту. При цьому поглиб
лена переробка сільськогосподарської сировини перей
шла в чергову фазу стагнації. Частка експорту сільсько
господарської продукції з високою доданою вартістю
зменшується в останні роки.

Сільське господарство в Україні в 2015 році стало
основною сферою, яка формує доходи національної
економіки. Доказом є статистика за обсягами валової
доданої вартості, яка формується в даному секторі. Так,
в 2015 році аграрії створили 12% валового внутрішньо
го продукту країни, що можна порівняти з розмірами
переробної промисловості і це лише на 2,5% менше пи
томої ваги роздрібної та оптової торгівлі, яка не ство
рює реальних товарів, а лише забезпечує їх переміщен
ня від виробника до споживача. Тоді як 7—8 років тому
частка аграрного сектора у ВВП становила лише 5—6%.
Зростання обсягів виробництва в сільському госпо
дарстві починаючи з 2008—2009 років, в першу чергу,
обумовлене дефіцитом продовольства на світових рин
ках і наявністю вільних виробничих потужностей і не
обхідних умов в Україні. Проте, як видно з рисунка 3,
протягом 2007—2015 років відбувається зниження пи
томої ваги в експорті сільськогосподарської продукції
з високою доданою вартістю.
Всього починаючи з 2005 року, експорт сільсь
когосподарської продукції зріс у 3,5 рази і досяг
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Рис. 5. Динаміка інвестицій в основний капітал сільського господарства протягом 2001—2015 років
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Таблиця 1. Динаміка світового експорту залізної руди
за період 2000—2014 років, тис. тонн*

Світовий
експорт
руди,
тис. тонн
Австралія
Бразилія
Канада
Казахстан
Росія
Україна
Індія
Південна
Африка
Швеція

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Питома
вага за
2014
рік

2014/
2010

505059
157331
160114
26510
9068
17401
19450
32910

646035
210450
200925
22453
11330
16989
18105
62650

745673
238763
225135
27303
9897
17512
19577
89585

788037
248147
246580
27484
15046
23686
20216
86785

853544
268574
269448
28139
13153
31761
20723
93728

915619
308931
281683
28056
15200
24630
22779
101404

924617
380523
266040
31107
15856
17968
27613
90747

1123632
427389
310931
32483
17969
19946
32742
95931

1148320
465625
330830
33812
8443
26609
34124
39156

1212640
524056
326515
34471
12616
25464
35053
28432

1339817
613379
329639
38023
7088
25580
37986
14426

1474934
754302
344385
40301
4645
22997
40836
9844

100,0%
51,1%
23,3%
2,7%
0,3%
1,6%
2,8%
0,7%

1,313
1,765
1,108
1,241
0,259
1,153
1,247
0,103

21397
15979

24745
17337

27413
17597

26161
18409

30336
19034

31592
17617

44559
16104

47971
20673

53343
21115

54002
22855

62763
23217

64799
23726

4,4%
1,6%

1,351
1,148

* за даними міжнародних статистичних агентств.

значення в 14,6 млрд дол. у 2015 році, що становить
38% від загального обсягу експорту країни. Однак
за аналогічний період частка продукції з високою
доданою вартістю знизилася в два рази. У той же
час розвиток аграрного сектора в Україні відбу
вається в основному за рахунок внутрішніх ре
сур сі в, о скі ль ки і но зе мні і нвест о ри вклал и в
сільське господарство за результатами 2015 тільки
1,2% від загального обсягу іноземних інвестицій
(рис. 4). Причому, в 2004 і 2008—2009 роках іноземці
набагато більше цікавилися агробізнесом ніж сьо
годні. Однією з можливих перешкод на шляху за
лучення іноземного капіталу є несприятливий інве
стиційний клімат та відсутність довгострокової
мак ро еко н о мі чно ї стаб і ль но с ті , що знеці ню є
внутрішні активи і робить непривабливими інвес
тиції з річною прибутковістю нижче 30—40%.
Що стосується внутрішніх інвестицій, то їх частка в
загальному обсязі капітальних вкладень стабільно зро
стала протягом 2001—2015 років. Так, у 2015 році кож
на 10я гривня була інвестована в сільське господарство,
таким чином збільшивши питому вагу в капітальних інве
стиціях до 11,1% проти 5% в 2001—2007 роках (рис. 5).
Це на тлі низької інвестиційної активності в країні є до
сить високим показником, оскільки в інших сферах на
30,0

25,0

ціональної економіки відбувається скорочення капіта
ловкладень.
Магістральним напрямом структурних зрушень у
національній економіці в останні роки стало зменшен
ня обсягів виробництва та експортних поставок
підприємств чорної металургії, а також посилення по
зицій великого аграрного капіталу. Причини таких зру
шень як об'єктивні, так і суб'єктивні.
Ослаблення позицій вітчизняних металургів на
світових ринках — наслідок відсутності навіть критич
но необхідних інноваційних зрушень, що дозволило кон
курентам, зокрема країнам, які розвиваються, виграти
конкурентну боротьбу в українських виробників. Пер
ша криза української ринкової економіки, обумовлена
глобальною фінансовою кризою 2008 року (криза 90х
років була ще кризою командноадміністративної еко
номіки), тільки посилила сировинну орієнтацію украї
нського експорту. Структура імпорту не зазнала істот
них змін. Свідченням чого є значне збільшення украї
нського експорту залізної руди в 2009 році порівняно з
2008 роком (табл. 1).
У період з 2010 по 2014 роки висхідний тренд в ди
наміці експорту залізної руди зберігся. Кризовий 2009
рік так і не став передумовою для перегляду структур
них пріоритетів, а ще більше посилив сировинну орієн
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Рис. 6. Динаміка експорту недорогоцінних металів та виробів з них за період 2001—2015 роки
Джерело: розраховано автором за оперативними даними Державної служби статистики України.
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Джерело: розраховано автором за оперативними даними Державної служби статистики України.

тацію українського експорту і розкрутив маховик по
дальшого сповзання України в стагнаційними фазу со
ціальноекономічного розвитку. Наша країна стала ще
більшим сировинним придатком розвиненого Заходу і
прогресуючого Сходу.
У цілому металурги разом з аграріями становлять
основу української економіки, формуючи разом 2/3
надходжень валютних активів від експорту. Сама мета
лургійна галузь в Україні за останні 2 роки значно змен
шилася як в силу внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
Падіння цін на чорні метали на світових ринках, яке по
чалося в 2012 році і технологічна відсталість вітчизня
ного виробництва, включаючи його високу енер
гоємність і імпортну енергетичну залежність, привели
до більш ніж дворазового зниження обсягів експорту в
даній сфері. Зокрема в 2015 році експорт недорогоцін
них металів та виробів з них склав 9,5 млрд дол., тоді як
в 2011 році він становив 22,1 млрд дол. (рис. 6).
Скорочення виручки металургів відбилося і на їх
питомій вазі в загальних валютних надходженнях. Так,
у 2015 році вона становила 24,8%, тоді як у 2007—2008
роках перебувала на рівні 42%, а в 2012 році — 27,5%.
Основною продукцією експортерів є сталь і вироби з неї:
листовий і трубний прокат. Сьогодні за фізичними об
сягами виробництва сталі металургійна галузь України
перебуває на рівні 1999—2000 років — 27 млн тонн. Май
же 80% продукції експортується. Падіння світової ко
н'юнктури відбивається і на стані споживання металоп
родукції всередині країни. Так, у період високої діло
вої активності на експорт прямувало 70% виробленої
продукції. Значно менші обсяги експорту в 2009—2013
роках порівняно з 2003—2007 роками (рис. 7) показу
ють поступове витіснення вітчизняних експортерів з їх
ринкових ніш конкурентами, оскільки в Україні не про
водиться модернізація виробничотехнічної бази мета
лургійних підприємств.
Разом зі зниженням обсягів експорту зменшується
і загальне виробництво в країні, що пов'язано в основ
ному з падінням доходів галузі і відсутністю довгост
рокових проектів в Україні в суміжних сферах — спо
живачах металопродукції.
Наведені основні тенденції щодо обсягів виробниц
тва і експорту продукції в металургійному комплексі та
аграрному секторі свідчать про наявність в економіці
України феномену "голландської хвороби" і вітчизня
ного рецидиву "ресурсного прокляття", обумовлених
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багаторічною практикою присвоєння природноресур
сної ренти олігархами і відсутністю необхідних стимулів
для масового інноваційного оновлення виробничої бази
експортоорієнтованих галузей.
Склалася ситуація, при якій великий капітал поси
лює "голландську хворобу" і "ресурсне прокляття", а не
формує передумови модернізації структуроутворюю
чих галузей. Великий аграрний бізнес у більшості ви
падків — не "локомотив" національної економіки,
оскільки експортує переважно продукцію з невисокою
доданою вартістю, а "бульдозер", що вдавлює паростки
українського кооперативного руху, фермерського ук
ладу сільськогосподарського виробництва, диверсифі
кації сільської економіки.
У нинішніх умовах, коли петля економічного колап
су затягується і перспективи інноваційнотехнологічно
го оновлення базових галузей відсутні, а також спосте
рігається відтік іноземного капіталу, наведення поряд
ку у використанні природних ресурсів є необхідною
умовою розширення реальної бази вилучення природ
норесурсної ренти, що дозволить на порядок збільши
ти надходження до Зведеного бюджету України та пе
ренести основний тягар економічної кризи з пересічно
го українця на великих природокористувачів — олі
гархічний бізнес, в тому числі і великий аграрний бізнес,
який отримує надприбутки через виснажливе і розба
лансоване використання природного багатства.
Інакше непрозорі схеми видобутку бурштину, які не
дозволяють місцевому населенню використовувати цей
цінний мінерал для соціальноекономічного підйому
сільських територіальних громад, завищені ціни на газ
для населення, відсутність цивілізованого ринку
сільськогосподарських земель можуть привести до ес
калації соціальної напруженості, наслідки якої будуть
мати необоротний характер як для окремих регіонів, так
і країни в цілому.
Надмірна сировинна орієнтація національної еконо
міки детермінує хронічну нестабільність вітчизняного
фінансового ринку, зокрема його грошового і валютно
го сегментів, що разом з монетаристськими кліше, яки
ми оперує держава, формує підгрунтя для перманент
них інфляційних очікувань, які "знекровлюють" інвес
тиційні можливості соціальноекономічного зростання.
Прикметною рисою економічної політики в Україні
з 1994 року і до цього дня є жорстке регулювання гро
шового обігу з метою запобігання наростанню інфля
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ційних і девальваційних процесів. Навіть переконливі ар
гументи авторитетних економічних експертів і держав
них діячів щодо необхідності переходу від монетарис
тських кліше до секторальних пріоритетів і державно
го втручання з метою збалансування макроекономічних
пропорцій не змінили базового інституціонального
підгрунтя економічного регулювання відтворювальних
процесів і не переконали вищий істеблішмент у тому, що
безробіття гірше інфляції.
Скорочення надходжень валюти і наявність підви
щеного попиту на неї не є єдиними причинами знижен
ня вартості національної грошової одиниці. Більш того,
валютні надходження і надалі будуть скорочуватися,
оскільки спостерігається глобальний тренд зниження
цін на зернові та чорні метали, а ці товарні позиції ма
ють найбільшу питому вагу в структурі українського
експорту. На сьогодні не спостерігається вагомих пе
редумов для істотних зрушень у структурі експорту, а
задекларовані аграрним блоком уряду пріоритети щодо
нарощування продажів зернових ще сильніше затягують
сировинну петлю вітчизняної економіки і поглиблюють
залежність потенціалу девальвації національної валю
ти від кон'юнктури на зовнішніх сировинних ринках.
Не прибавляє оптимізму чітка світова тенденція до
девальвації національних валют головних сировинних
експортерів, а також те, що все інтенсивніше проявля
ються кризові явища в економіці Китаю, що провокує
підвищений попит на американський долар. Зміцнення
долара, в першу чергу, спровокує девальвацію в краї
нахекспортерах товарів з найнижчим рівнем доданої
вартості. До числа таких країн належить і Україна з її
вже хронічною "голландської хворобою" і спровокова
ним аграрним олігархічним капіталом "зерновим пере
гином".
Поряд з цими факторами спостерігається зростан
ня безпосереднього грошового обороту в Україні через
пряму і непряму емісію гривні, яка в основному відбу
вається шляхом перерахування фіктивного прибутку
НБУ до бюджету і випуску облігацій внутрішньої дер
жавної позики (ОВДП). Локальні піки сезонності емісії
гривні є додатковим підтвердженням того, що поштов
хом для зростання курсу долара є розширення грошо
вої маси в обороті і нарощування держборгу. Саме в ці
періоди відбувається зростання курсу долара в Україні.
Вагомий вплив на розкручування інфляційної спіралі
має також не завжди збалансована політика Фонду га
рантування вкладів фізичних осіб.
Коефіцієнт еластичності курсу долара щодо внут
рішнього боргу України за період 2014—2016 років ста
новить 0,06. Економічний зміст цього коефіцієнта на
ступний: збільшення внутрішнього боргу (прихована
емісія) на 20 млрд грн. дає девальвацію гривні щодо до
лара на 1,2 грн. За 2014 рік борг збільшився на 205 млрд
грн., за 2015 — на 50 млрд грн. і з початку 2016 року —
на 35 млрд грн.
Що стосується перспективи, то Закон України про
"Державний бюджет на 2016 рік" зобов'язує Національ
ний банк України перерахувати до Державного бюдже
ту кошти на загальну суму не менше 38 млрд грн. Крім
того, Кабінет Міністрів України одержує право здійсню
вати випуск облігацій внутрішньої державної позики в
сумі 16 млрд грн., а в разі потреби понад встановлені
обсяги державного боргу в обмін на ці облігації — век
селів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб.
Також КМУ може здійснювати випуск ОВДП в
обмін на акції додаткової емісії банків, розмір яких поки
невідомий, проте може становити 15—20 млрд грн. До
датково Кабміну також потрібно буде покрити дефіцит
"Нафтогазу України", який коливається в межах 20—
25 млрд грн. У результаті прогнозне значення додатко
вої емісії гривні в 2016 році знаходиться на рівні 100 млрд
грн. (нагадаємо, що в 2015 році в економіку України було
додатково емітовано близько 150 млрд грн.).
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Одночасно в 2016 році очікується зростання вало
вого внутрішнього продукту близько нуля (1—2%).
Економіка України впала настільки низько, що цілком
реально може статися деякий приріст. Включається
ефект зростання порівняно з "економічним дном". Та
кож додаткова девальвація гривні може дати плюс в
прирості валового продукту. Однак нарощування гро
шової маси в обігу разом з низькими економічними по
казниками буде підривати позиції національної грошо
вої одиниці.
Ситуація на валютному ринку України не дозволить
вийти зпід контролю: очікуваний приплив фінансових
ресурсів від МВФ в розмірі 5,8 млрд дол., від ЄС — 1,2
млрд євро, від США — 1 млрд доларів і від інших парт
нерів — ще близько 1,5 млрд дол. Але напруженість в
даному питанні зберігається, оскільки виділення черго
вого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду,
яке очікувалося в лютому, відкладається, а з ним разом
відкладається і допомога інших світових фінансових
донорів. Цілком ймовірно, що це пов'язано з перспек
тивою дострокових виборів в Україні, так як МВФ заз
вичай припиняє виділення коштів за півроку до прове
дення виборів в країніпозичальнику.
Таким чином, можна виділити три сценарії розвит
ку ситуації на валютному ринку України. Перший з них
— базовий, який передбачає продовження поточного
тренду без значної ескалації військового конфлікту і
суттєвої дестабілізації політичної ситуації в Україні. У
такому випадку курс долара на кінець року буде пере
бувати в межах 27—28 грн./дол. Це пояснюється тим,
що обсяги експорту України за останні 3 роки скороти
лися (у 2015 році експорт товарів і послуг становив 49,7
млрд дол.) настільки, що в 2016 році розмір чистого
фінансування від міжнародних організацій перекриє
втрати надходжень валюти від середньозваженого 10
процентного зниження цін на сировинних ринках (2,5
млрд дол.). Але якщо обсяг фінансування буде тільки
частковим, то це не врівноважить емісію гривні в межах
100 млрд грн., і курс долара виросте до 28 грн./дол. Про
те в цілому ймовірність падіння гривні нижче 30 грн. /
дол. не перевищує 30%.
Песимістичний сценарій можливий у випадку акти
візації військових дій на Сході і ускладнення відносин з
МВФ, а також іншими кредиторами України. При цьо
му варіанті Україна не отримає 7,2 млрд дол. чистого
зовнішнього фінансування (за винятком витрат на по
гашення і обслуговування валютних боргів в розмірі 2,2
млрд дол.) і збільшить дефіцит бюджету шляхом наро
щування військових витрат. Валютні курси чекає висо
ка волатильність з короткостроковою стабілізацією вар
тості американської валюти на відмітках 30—31 грн. /
дол.
Оптимістичний сценарій можливий тоді, коли вище
названі проблеми вирішаться, а також прискоряться
наступні етапи проведення реформ в Україні. Гривню
при цьому очікує поступова ревальвація щодо долара
до відміток 24—25 грн./дол.
Ймовірність оптимістичного сценарію буде зроста
ти в разі, якщо новий уряд зробить правильні висновки
щодо провалів в реформуванні національної економі
ки, які спостерігалися в їх попередників, і приступить
до трансформації всієї фіскальної системи країни, впро
вадження ефективних антимонопольних регуляторів на
базових ринках, в тому числі на ринку природного газу
та інших паливноенергетичних ресурсів, реальної
імплементації регламентів і стандартів ЄС, в першу чер
гу, щодо харчових продуктів, розширення спектра форм
державноприватного партнерства, особливо в кому
нальному господарстві, щоб послабити тарифну петлю
для переважного числа українських громадян.
Процес курсоутворення в Україні є відображенням
співвідношення попиту на валютні активи та пропо
зиції, обсяги яких відкориговані адміністративними об
меженнями Національного банку і залежать від впли

13

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
7,00
6,50
y = 0,045x - 2,617
R² = 0,578

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

Non-Fuel Price Index, includes Food and Beverages and Industrial
Inputs Price Indices vs UAExport, 2011-2015 years

6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50

y = 0,055x - 4,387
R² = 0,736

3,00
2,50
2,00
110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

Non-Fuel Price Index, includes Food and Beverages and Industrial
Inputs Price Indices vs UAExport, 2013-2015 years

Рис. 8. Взаємозв'язок обсягів експорту товарів
з неенергетичним сировинним індексом МВФ
Джерело: розраховано автором за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі.

ву ряду факторів. Якщо попит на долар і євро в Україні
ще піддається прямому валютного регулювання з боку
НБУ, то потік валюти в країну залежить в основному
від зовнішніх чинників (для України це стан кон'юнк
тури на сировинних ринках, яка визначає розмір до
ходів від продажу аграрної продукції і виробів з мета
лу).
Українська економіка протягом останніх 20 років
залишається жорстко залежною від світових цін на си
ровину. Номінальний ВВП України в доларовому екві
валенті сильно корелює з World Commodity Price Index,
який розраховується МВФ (коефіцієнт кореляції за
1998—2015 становить 96,9%). Це пов'язано з інституці
ональною нездатністю національної економіки вироби
ти і продати більше доданої вартості, ніж це диктують
ціни на сталь/руду/хімію/зерно. Тим більше, що пра
вобуржуазні уряди (за винятком урядів, очолюваних
Юлією Тимошенко), які перебувають при владі з 1999 ро
ку, як правило, лобіювали інтереси сировинного секто
ра, а наукоємні виробництва так і не отримали належ
ної підтримки.
У 2013 році почалося "посилення" ролі України як
сировинного придатку на світових ринках. Це підтвер
джується і структурою експорту (понад 70% надход
жень валюти на міжбанк забезпечують металурги і аг
рарії), і посиленням зв'язку з неенергетичним сиро
винним індексом МВФ (рис. 8). Без значущих реформ
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така прив'язка українського експорту і ВВП до ре
сурсів не може змінитися в короткостроковій перс
пективі.
Дані Всесвітньої асоціації виробників підтверджу
ють, що в 2014 році Україна експортувала всього лише
21 млн т готової продукції сталі і напівфабрикатів, тоб
то такий низький показник спостерігався у 1999—2000
роках. А якщо проаналізувати темпи зниження доходів
експортерів цієї галузі за 2015 рік, відкориговані з ура
хуванням падіння світових цін, то за фізичними обсяга
ми металургії — 17 млн т — наша країна в 2015 році опу
стилися на рівень 1998 року. Більше того, традиційні ніші
українських експортерів поступово відвойовують інші
країни, які винесли правильні уроки від фінансової кри
зи 2008 року. Також згідно з оцінками Світового банку
середньорічна ціна на чорні метали в 2016 році знизить
ся на 15—20%, а зернових культур — на 10—15%. В ціло
му експорт українських товаровиробників за два минулі
роки скоротився на 40%. Все це неминуче призведе до
скорочення обсягу валютних надходжень.
Крім того, загальновідомим є той факт, що аграрії
ЄС виробляють набагато більше сільськогосподарської
продукції, ніж її споживають європейці. Україна в цьо
му випадку не стала винятком, і її продукція відтепер
буде продаватися за загальними правилами, без спе
ціального режиму і з усіма наслідками для гривні та на
ціональної економіки. У цьому контексті можна ствер
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джувати, що ринки СНД для України закрилися, а євро
пейські — доступні тільки окремим гравцям, які працю
вали на них ще до створення зони вільної торгівлі. Навіть
якщо українські експортери внаслідок врожайного року
різко збільшать продаж зернових, потрібного ефекту
отримати не вдасться, оскільки це обвалить світовий
ринок зерна, що є надзвичайно чутливим навіть до не
значних коливань пропозиції, яка спричинить знижен
ня цін і істотного збільшення валютної виручки не відбу
деться.
Тенденція ослаблення сировинних цін призведе до
скорочення доларового ВВП України (порівняно з пла
ном уряду). Таким чином, Україні доведеться послаби
ти національну валюту, не тільки для того, щоб зали
шитися конкурентною на світових ринках, а й для того,
щоб виконати одне з головних зобов'язань перед МВФ
на 2016 рік — залишитися в рамках дефіциту бюджету в
3,7% від ВВП. Це пов'язано з тим, що в березні 2016 року
зростання надходжень до державної скарбниці сповіль
нилося на 10% порівняно з березнем 2015. Таким чином
інфляційнодевальваційний ефект січнялютого вичер
пався за місяць, ставлячи під загрозу план з виконання
доходів. У зв'язку з чим, цілком ймовірно, що доларо
вий ВВП України в 2016 році буде знаходиться в межах
80 млрд, а "рівноважний" курс гривні складе 27 гривень
за долар на 2016 рік, що дозволить Мінфіну виконати
завдання по бюджету.
ВИСНОВКИ
У зв'язку із значною залежністю національної еко
номіки від кон'юнктури на світових сировинних ринках
в Україні мають місце феномен "голландської хвороби"
та рецидив "ресурсного прокляття", які сприяють по
глибленню проявів сировинної рецесії і гальмують про
цеси інноваційнотехнологічної модернізації сфери ма
теріального виробництва. Сировинна орієнтація націо
нальної економіки поглиблюється у зв'язку з пролон
гацією мораторію на вільний оборот сільськогоспо
дарських земель, збереженням рудиментів командно
адміністративної системи в управлінні лісовим госпо
дарством, виснажливим і розбалансованим використан
ням мінеральної сировини. Квінтесенцією нееквівален
тного перерозподілу природноресурсної ренти за ко
ристування надрами з метою видобутку корисних ко
палин є ситуація на ринку природного газу власного
видобутку, де має місце необгрунтоване зростання цін
на даний енергетичний ресурс, за якими він продається
громадянам України.
Зрушення в структурі українського експорту, про
явом чого стало переважання питомої ваги продукції
аграрного сектора над часткою металопродукції, не
наблизило Україну до глобальних ланцюгів доданої вар
тості. Незважаючи на зменшення питомої ваги про
дукції гірничометалургійного комплексу в структурі
експорту у 2015 році порівняно з 2007 роком, сировин
на орієнтація української економіки й далі поглиб
люється у зв'язку із збільшенням обсягів експорту за
лізної руди.
Зростання в цілому у 2015 році обсягів експорту
сільськогосподарської та продовольчої продукції по
рівняно з початком 2000х років супроводжувалося
зменшенням питомої ваги експорту цієї продукції з ви
сокою доданою вартістю. Монополізація вертикально
інтегрованими підприємницькими об'єднаннями хол
дингового типу аграрних ринків та концентрація ними
значного банку сільськогосподарських земель негатив
ним чином вплинули на інвестиційну привабливість аг
рарного сектора, що призвело до скорочення прямих
іноземних інвестицій в сільське, лісове та мисливське
господарство (у 2015 році обсяг прямих іноземних інве
стицій в сільське, лісове та мисливське господарство
порівняно з 2008 роком знизився на 302,6 млн дол).
Причиною виникнення українського феномену
"голландської хвороби" та вітчизняного рецидиву "ре
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сурсного прокляття" став багаторічний перерозподіл
природноресурсної ренти на користь корпоративного
сектора, що стимулювало максимально можливе залу
чення у господарський обіг мінеральносировинних ре
сурсів і не спонукало до масового впровадження інно
ваційних технологій і повторного використання вторин
ної сировини. Надмірна залежність національної еко
номіки від кон'юнктури на світових сировинних ринках
призвела до виникнення вітчизняного феномену сиро
винної гривні, що прив'язало курсову стабільність на
ціональної валюти та потенціал розкручування інфля
ційнодевальваційної спіралі до динаміки цін на зернові
і чорні метали і поглибило прояви "голландської хво
роби" та "ресурсного прокляття".
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SOCIOXECONOMIC DEVELOPMENT SEPARATE AREAS OF DONETSK AND LUGANSK UKRAINE:
CURRENT STATUS AND THREATS AND PROSPECTS

У статті наведено результати економічного дослідження окремих районів Донецької та Луганської
областей України, які були утворені в результаті укладення Мінських угод і участі міжнародних посеX
редників у врегулюванні громадянського конфлікту. Досліджено особливості розселення жителів окреX
мих регіонів Донбасу. Визначено ключові інфраструктурні особливості водного, транспортного та енерX
гетичного забезпечення автономної життєздатності досліджуваних територій в умовах економічної ізоX
ляції. Обгрунтовано перспективи соціальноXекономічного розвитку окремих районів Донецької та ЛуX
ганської областей України в умовах замороженого військового конфлікту та економічної ізоляції.
The results of economic studies of separate regions of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, which were
formed as the result of the Minsk Agreement and participation of international mediators in the settlement of the
civil conflict. The features of the resettlement of residents of separate regions of Donbass are certain. Determined
the key features of water, transport and energy infrastructure to ensure the viability of the autonomous territories
studied in conditions of economic blockade. Reasonable prospects of socioXeconomic development of separate
districts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine in conditions of frozen conflict, and economic isolation are
grounded.
Ключові слова: Україна, окремі райони, Донецька область, Луганська область, економічна ізоляція, Мінські
угоди.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна стабільність населення є індикатором, що
означає стійкість країни до зовнішніх кризових явищ та
спроможність забезпечувати довгостроковий економі
чний розвиток. Соціальна деградація у свою чергу є де
структивним чинником, що підсилює негативні явища в
економіці та державних фінансах, спричиняє міграцій
ний відтік населення, руйнує існуючі соціальні інститу
ти та у підсумку призводить до матеріалізації політич
них ризиків. Підсумком означених процесів є погіршен
ня демографічних індикаторів та посилення тенденцій
в галузі міграції економічно активного населення.
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Національна економіка є передусім соціальною си
стемою, в якій людський фактор відіграє велике зна
чення, не нижче ніж на рівні підприємства чи навіть ок
ремого домогосподарства. Економічна наука ще не в
змозі відповісти на питання відносно критичного рівня
соціальної деградації країни, після якого запускають
ся процеси та спостерігаються явища, які, маючи об'єк
тивний характер, вже не піддаються управлінському
впливу навіть за умови застосування жорсткого адмі
ністративного впливу. В кожній країні, в кожній
спільноті, на різних історичних етапах, суспільство
демонструвало різні можливості як для економічної
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Рис. 1. Динаміка кількості населення України, Луганської та Донецької областей у 1996—2014 рр. (% до 1996 р.)

мобілізації (з метою підтримки державного курсу), так
і для соціального спротиву (з метою захистити свої
інтереси та права). Однак соціальноекономічні дисп
ропорції та екстерналії так чи інакше призводили до
трансформації економічного та/або політичного ста
тускво в країні.
Можливо перелічити безліч чинників, що спричини
ли політиковійськову кризу на сході країни, однак єди
ним об'єктивним чинником є соціальна деградація озна
чених територій, головним індикатором рівня якої є де
мографічні показники. На рисунку 1 наведено динамку
зниження чисельності населення Луганської та Донець
кої областей, а також України в цілому.
Виходячи з даних рисунка 1, населення Луганської
та Донецької областей скорочувалося досить швидки
ми темпами, швидше ніж населення усіх інших областей
та України в цілому. Можливо підходити до оцінки ос
танніх подій з різних боків, однак найбільш об'єктив
ним та справедливим буде визначення того, що ми сьо
годні спостерігаємо результати багаторічної недбалості
держави, яка нічого не робила та спокійно спостерігала
за тим, як проходить фактичне вимирання найбільш про
мисловорозвиненого регіону.
У цих умовах слід замислитися та здійснити пошук
шляхів підвищення рівня соціального розвитку країни
та її регіонів, а також встановити поточний стан та пер
спективи.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сучасному етапі серед питань, що слід віднес
ти до таких, які потребують подальшого розвитку,
слід відзначити, що економічні дослідження окремих
районів Донецької та Луганської областей України,
які були утворені в результаті укладення Мінських
угод і участі міжнародних посередників у врегулю
ванні громадянського конфлікту, практично не про
водяться.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз результатів економічного до
слідження окремих районів Донецької та Луганської об
ластей України, які були утворені в результаті укладен
ня Мінських угод і участі міжнародних посередників у
врегулюванні громадянського конфлікту; дослідження
особливостей розселення жителів окремих регіонів
Донбасу; визначення ключових інфраструктурних особ
ливостей водного, транспортного та енергетичного
забезпечення автономної життєздатності досліджува
них територій в умовах економічної ізоляції; обгрунтован
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ня перспектив соціальноекономічного розвитку окре
мих районів Донецької та Луганської областей України
в умовах замороженого військового конфлікту і еконо
мічної ізоляції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Глибока політична і пов'язана з ним економічна кри
за осені 2013 року — зими 2014 року призвели до по
гіршення соціальноекономічного становища в Україні.
Громадянське протистояння і масштабний політичний
протест призвели до розвитку відцентрових процесів у
країні. Навесні 2014 р. Автономна республіка Крим та
м. Севастополь у результаті псевдореферендуму, неви
знаного у світі, були анексовані Російською Федерацією.
У південносхідних областях України політичний про
тест перейшов у фазу громадянського протистояння, а
в подальшому, при активній військовій підтримці сепа
ратистів регулярними військами Росії, в стан війни на
території Луганської та Донецької областей, де в ре
зультаті псевдореферендумов 11.05.2014 р. були прого
лошені Луганська і Донецька народні республіки (ЛНР
і ДНР). Втручання міжнародних посередників (Органі
зація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ),
Російська Федерація, Федеративна республіка Німеччи
на і Франція) дозволило призупинити кровопролиття,
ввести режим припинення вогню і почати процес мир
ного врегулювання на основі міжнародних угод, укла
дених у м. Мінськ в 2014 р . і 2015 р. [1; 2; 3].
Таким чином, на південному сході України і на
південнозахідних кордонах Російської Федерації ви
никли території, які характеризуються високим рівнем
військової, політичної, соціальної та економічної неста
більності. Гуманітарна обстановка в даних регіонах
стрімко деградувала протягом 2014—2015 рр., що ви
значило масові потоки біженців на територію України
(понад 1,7 млн чол.), на територію Росії та Білорусі
(близько 0,9 млн чол.), інші країни (в основному ЄС,
близько 150 тис. чол.).
Актуальність економічного дослідження ситуації
в окремих районах Донецької та Луганської областей
України обумовлюється необхідністю отримання інфор
маційної основи для оцінки подальших перспектив роз
витку ситуації в суміжних з Російською Федерацією те
риторіях.
Поточна лінія розмежування протиборчих сторін
склалася в результаті укладення перемир'я і встановлен
ня режиму припинення вогню на підставі Мінських угод
від 12.02.2015 р. Лінія розмежування пролягає за течією
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Таблиця 1. Населення міст і смт окремих районів Донецької
та Луганської області (2013 р.)
Населені пункти
окремих районів
Луганської області
Луганськ
Алчевськ
Красний Луч
Стаханів
Свердловськ
Антрацит
Ровеньки
Брянка
Краснодон
Первомайськ
Кировськ
Перевальск
Молодогвардейск
Суходольск
Лутугино
Ювилейне
Червонопартизанськ
Петровське
Вахрушево
Разом

Чисельність
населення,
чол.
417 990
109 772
81 685
76 492
64 503
53 887
46 976
46 352
43 759
37 902
28 014
25 585
22 996
20 833
17 822
16 722
15 513
12 997
11 625
1 151 425

Населені пункти
откремих районів
Донецької області
Донецьк
Горлівка
Макіївка
Торез
Сніжне
Новоазовськ
Тельманове
Докучаєвськ
Амвросіївка
Дебальцеве
Єнакієве
Харцизськ
Шахтарськ
Ясинувата
Іловайськ
Моспине
Зугрес
Пелагіївка
Южнокомунарівськ
Нижня Кринка
Жданівка
Разом

Чисельність
населення, чол.
941 160
252 228
350 129
57 998
49 564
11 760
4 577
24 211
19 021
53 412
82 941
58 040
51 007
37 600
15 949
10 635
18 200
18 100
14 100
13 900
12 500
1823840

Джерело: [4].

річки Сіверський Донець на півночі окремих районів
Луганської області, в подальшому огинаючи Пере
вальський район з агломерацією міст Перевальськ, Ал
чевськ, Стаханов, Брянка, Первомайськ, переходить на
територію окремих районів Донецької області на північ
від міст Дебальцеве, Горлівка і Донецьк. Відзначимо, що
лінія розмежування в Донецькій області проходить без
посередньо по північних околиць міст Донецьк і Горлі
вка. На південь від м. Донецьк території розділені по
лінії н. п. Докучаєвськ, Гранітне, Широкино.
Населення. Території окремих районів Донбасу,
непідконтрольних Україні, характеризуються високим
рівнем урбанізації. Центральними містами є обласні цен
три Луганської та Донецької областей. На території
окремих районів знаходяться великі агломерації такі,
як Донецьк — Ясинувата — Макіївка — Харцизьк, Шах
тарськ — Торез — Сніжне — Зугрес, Горлівка — Єна
кієве (Донецька область), Перевальськ — Алчевськ —
Стаханов — Брянка — Первомайськ (Луганська об
ласть).
Південна частина окремих районів Луганської об
ласті також високоурбанізовані. Там розташований ряд
великих міст з населенням 50 — 120 тис. чол. (Красно
дон, Красний Луч, Антрацит, Ровеньки, Свердловськ —
з урахуванням селищ, що входять до складу міських рад)
[4].
До числа сільських районів можна віднести тільки
території Новоазовського і Тельманівського районів
Донецької області. Більшість інших територій переваж
но представлена міським населенням. У таблиці 1 наве
дено дані про чисельність жителів населених пунктів ок
ремих районів Донбасу.
З огляду на те, що більшість населення досліджу
ваних районів проживає в містах і селищах міського
типу, на основі представлених даних можна буде орієн
товно судити про чисельність населення окремих рай
онів Донецької та Луганської областей. Відзначимо, що
в цей момент досить складно точно визначити чи
сельність населення окремих районів Донбасу через те,
що значна частина їх населення залишила свої будин
ки, переїхавши на територію України [5] і Російської Фе
дерації [6]. При цьому багато осіб не оформляли право
вий статус тимчасового переселенця (в Україні) і не про
сила притулку в Російській Федерації. Відзначимо, що
станом на листопад 2015 року міграційне законодавство
Російської Федерації дозволяло перебувати на території
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країни громадянам України з окремих районів Донець
кої та Луганської областей без визначення свого пра
вового статусу і без обмежень у термінах (можливість
перебувати на території Російської Федерації протягом
року з обов'язковим виїздом кожні 90 днів). Однак най
ближчим часом ситуація буде змінюватися не на користь
вимушених переселенців.
У той же час, значне число громадян окремих рай
онів Донецької та Луганської областей, оформивши ста
тус тимчасових переселенців на території України з ме
тою одержання соціальних виплат і допомог, продов
жують фактично знаходитися за місцем свого постійно
го проживання [7]. Відзначимо також, що деяка части
на жителів населених пунктів, що знаходяться в райо
нах близьких до лінії розмежування і перебувають під
контролем України, фактично проживають на території
окремих районів Донецької та Луганської областей. Це
пояснюється їх боязню політичних переслідувань, руй
нуванням житла в результаті військових дій і іншими
причинами. Таким чином, здійснити підрахунок чисель
ності населення окремих районів Донецької та Лугансь
кої областей з достатньою точністю можливо на основі
підсумовування чисельності жителів великих населених
пунктів (понад 10000 чол.). Виходячи з даних таблиці 1,
на території окремих районів Донецької та Луганської
областей України на цей час проживає близько 2,3—2,8
млн чол., що становить близько 5,5—6,8% населення Ук
раїни [4]. Слід також враховувати, що на частини тери
торії Луганської та Донецької областей, що залишають
ся під контролем України та керуються військовоци
вільними адміністраціями, розташовуються значні за чи
сельністю гарнізони збройних сил, що в підсумку змінює
чисельний склад населення.
Транспорт. З моменту закінчення гострої фази
військового протистояння і укладення мінських угод,
окремі райони Донецької і Луганської областей, не
отримавши особливого статусу на території України
(на що неодноразово і необгрунтовано наполягає Ро
сійська Федерація), фактично знаходяться в стані еко
номічної ізоляції, яка супроводжується відключенням
банківської системи, блокуванням можливостей
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та при
пиненням (за винятком поставок вугілля і частини
продукції металургійного комплексу) вантажних по
ставок з території України. Пасажирське залізничне
сполучення з окремими районами Донецької і Лу
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Рис. 2. Газотранспортна система східної України

ганської областей також припинено. Відносна еконо
мічна життєздатність досліджуваних територій ви
значається наявністю протяжної лінії кордону з Росій
ською Федерацією, а також розвиненою інфраструк
турою, що зв'язувала населені пункти і промислові
центри Луганській (Ворошиловградської), Донецької
та Ростовської областей СРСР. На території окремих
районів Донецької та Луганської областей знаходять
ся 6 міжнародних автомобільних пропускних пунктів
(МАПП). В окремих районах Луганської області зна
ходяться МАПП Ізварине — Донецьк, Червонопар
тизанськ — Гуково, Должанський — Новошахтинськ.
В окремих районах Донецької області знаходяться
МАПП ВеселоВознесенка — Новоазовськ, Куйбише
веМаринівка, Матвєєв Курган — Успенка. Через за
значені МАПП здійснюється пасажирське легкове і ав
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тобусне сполучення з Ростовською областю і тери
торією України (транзитом через територію Російсь
кої Федерації). Територія окремих районів Донець
кої та Луганської областей покрита широкою мере
жею автомобільних доріг, що зв'язують численні на
селені пункти. Через територію окремих районів про
ходять ділянки міжнародних автомобільних трас Київ
— Харків — Довжанський, Знам'янка — Луганськ —
Ізварине, а також автодорога державного значення
Луганськ — Красний Луч — Макіївка — Донецьк. Те
риторія окремих районів Донецької та Луганської об
ластей також з'єднана з Російською Федерацією дво
ма гілками залізниць, які проходять через населені
пункти Амвросіївка — Матвєєв Курган і Червонопар
тизанськ — Гуково. На території окремих районів
існує і функціонує широка мережа залізниць. Функ
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Таблиця 2. ТЕС Донецької та Луганської областей України
Місцезнаходження
Окремі райони
Луганської та
Донецької областей

Луганська та
Донецька області

Назва ТЕС

Паливо

Зуевська ТЭС
Старобешівська
ТЭС

Вугілля Г, газ, мазут
Вугілля А, Т, шлам, АШ,
газ, мазут

Луганська ТЭС
Углегорська ТЭС
Кураховська ТЭС
Слов’янська ТЭС
Миронівська ТЭС

Вугілля АШ, газ, мазут
Вугілля ГСШ, газ, мазут
Вугілля Г, газ, мазут
Вугілля Т, АШ, газ, мазут
Вугілля Т, АШ, газ, мазут

ціонують вузлові станції Дебальцеве і Ясинувата, а та
кож станції Дебальцевського, Ясинуватського і Лу
ганського відділень Донецької залізниці.
Трубопровідна інфраструктура. Через територію
окремих районів Луганської та Донецької областей
України проходять магістральні газопроводи з Ро
сійської Федерації. Території окремих районів Дон
басу можуть отримувати газ з Ростовської області че
рез газовимірювальні станції (ГВС) Платово і Прохо
рівка (рис. 2).
Крім магістральних газопроводів, обладнаних ГІС,
існує також ряд газопроводів меншої потужності в
Краснодонському районі Луганської області та Амвро
сіївському районі Донецької області, які функціонува

Електрична
потужність
1270 МВт
2300 МВт
1450 МВт
3600 МВт
1517 МВт
880 МВт
115 МВт

ли до розпаду СРСР. З 19.02.2015 р. постачання окре
мих районів Донецької та Луганської областей газом
здійснюється з території Російської Федерації через
ГВС Платово і Прохорівка [8].
Слід також зазначити, що територію окремих райо
нів огинають мережі стратегічних транспортних
об'єктів. Зокрема, аміакопроводу (Тольятті — Одеса)
і нафтопроводу на ділянці Великоцьк — Новоайдар —
Лисичанськ — Кременчук. Втрата контролю адмініст
раціями окремих районів над територіями агломерацій
Лисичанськ — Рубіжне — Сєвєродонецьк, а також
Слов'янськ — Краматорська — Костянтинівка значно
послабила транзитний потенціал решти територій і
привела до втрати ряду стратегічних переваг. Слід та

Таблиця 3. Видобуток вугілля
вугільними об'єднаннями та шахтами окремих районів Донецької та Луганської області
в 2008—2009 рр.
Вугільне
об'єднання

Видобуто
вугілля 2008,
тис. т

Шахти

Видобуто
вугілля 2009,
тис. т

ДТЕК Свердловантрацит

Червоний партизан, Должанська-Капітальна, ім. Свердлова,
Харківська, Центросоюз

5818

6110

10569

Краснодонвугілля

Самсонівська-Західна, Суходольська-Східна, ім. Баракова,
Молодогвардійська, Дуванна, Оріхівська, Блок 50-річчя
СРСР

5377

6181

12755

ДТЕК Ровенькиантрацит

ім. Фрунзе, ім. Вахрушева, № 2 ім. Дзержинського, № 81
Київська, ім. Космонавтів, № 1/2 Ровеньківська, № 2
Луганська

4946

6000

14734

ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу

3904

3432

н/д

Макіїввугілля

ім. Бажанова, Бутівська, Холодна Балка, ім. Кірова, ім.
Леніна, Чайкіно, Ясинівська-Глибока, Північна,
Калинівська-Східна

3404

3323

16458

Луганськвугілля

ш / у Луганське, ім. XIX з'їзду КПРС, Вергелевська,
Никанор-Нова, Лутугинська, ім. Артема, Фащевська,
Черкаська

2337

2849

12085

Донецьквугілля

Південнодонбаська № 3 ім. Скочинського, Трудовська,
Жовтневий рудник ім. Челюскінців, ім. Абакумова, ім.
Калініна, Моспінська, Лідіївка, ш. 4-21

2316

2595

14352

Антрацит

Комсомольська, Партизанська, Крепенська

1710

2063

5533

АП «ш. ім. Засядька»

1554

1312

6067

ш / у «Донбас»

Комунарська, Щегловська-Гол.

1395

1561

5438

Донбасантрацит

Краснокутська, Міусинська, Княгинінська, ім. Известия,
Хрустальська, Краснолуцька, Новопавлівська

1196

1244

8098

ДВАТ «ш. Білоріченська»

778

1031

2608

Торезантрацит

Прогрес, Волинська, ім. Лутугіна, Кисельова

636

777

3570

Первомайськвугілля

Карбоніт, Тошківська, Першотравнева, Ломуватська,
Золоте, Горська

565

479

6998

Сніжнеантрацит

Зоря, Ударник

559

576

2806

Шахтарськантрацит

Шахтарська-Глибока, Іловайська, ім.17 партз'їзду,
ім. С.П. Ткачука, ім. 1 Травня, Чапаєва

559

831

4029

Орджонікідзевугілля

Єнакіївська, Вуглегірська, Полтавська, Булавинська,
Ольховатська, ім. К. Маркса

516

534

5846

Джерело: [12].
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кож відзначити близькість лінії зіткнення сторін з ве
ликими хімічними підприємствами Стирол (м. Горлів
ка) і Сєвєродонецький АЗОТ (м. Сєвєродонецьк). В
умовах високого ризику техногенної катастрофи, ці
підприємства були зупинені [9; 10], що ще більше по
гіршує соціальну обстановку по обидва боки лінії
зіткнення.
Енергетика. На території Луганської та Донецької
областей знаходиться 7 теплоелектростанцій (ТЕС). Дві
з них знаходяться на території окремих районів Донець
кої області: Старобешівська та Зуївська (табл. 2) [11].
На території України в безпосередній близькості до лінії
розмежування знаходяться 4 ТЕС: Луганська (м. Щас
тя), Курахівська, Миронівська, Слов'янська та Вугле
гірська.
На території окремих районів Луганської та До
нецької областей зосереджені найбільші об'єднан
ня з видобутку кам'яного вугілля. У таблиці 3 пред
ставлено дані про вугільні підприємства, що пере
бувають на території, що вивчається. Відзначимо,
що за даними за 2009 рік, вугільними об'єднання
ми, які перебувають на території окремих районів
Донецької та Луганської областей видобувалося
понад 50% вугілля в Україні. При цьому вугілля ан
трацит, який є основним паливом для 6 з 14 украї
нських ТЕС, видобувається виключно на шахтах ву
гільних об'єднань досліджуваних районів, що обу
мовлює високу залежність енергетики України від
поставок вугілля з шахт, які перебувають в окремих
районах Донбасу.
Таким чином, склалася ситуація за якої основні
енергогенеруючі потужності знаходяться на тери
торії, контрольованій військовоцивільними адмініст
раціями України, а основні запаси вугілля — на тери
торії окремих районів. При цьому значна частина ге
неруючих потужностей знаходиться в районі лінії
розмежування протиборчих сторін (4 з 5 ТЕС Лу
ганської та Донецької областей), що є фактором ри
зику в разі розморожування конфлікту і його пере
ходу в гарячу фазу. У той же час необхідно врахову
вати ті обставини, що у вугільній промисловості ок
ремих районів до початку конфлікту було працевлаш
товано понад 150 000 чол.
В умовах економічної ізоляції вугільна промис
ловість є для ЛНР і ДНР фактором соціального ризику,
що обумовлюється значною соціальним навантаженням
для фінансування вугільних підприємств. Відсутність
можливостей для експорту і відсутність прямих кон
тактів України з адміністрацією окремих районів Дон
басу суттєво ускладнює ситуацію в ЛНР і ДНР, призве
ло до зниження видобутку вугілля і вивільненню пер
соналу шахт, посиливши навантаження на бюджет, який
більш, ніж на 90% залежить від надходжень з Російсь
кої Федерації.
Водні ресурси. Територія окремих районів Донець
кої та Луганської області має істотний дефіцит водних
ресурсів. Основний водозабір проводиться з басейну р.
Сіверський Донець. Донецька агломерація, а також
міста Горлівка та Єнакієве споживають воду з каналу
Сіверський Донець — Донбас, значна частина якого (в
тому числі і насосні станції) знаходиться за лінією роз
межування. У той же час водозабір для забезпечення
потреб м. Луганськ і прилеглих населених пунктів
здійснюється з території, що знаходиться на лівому бе
резі р. Сіверський Донець, що також суттєво ускладнює
можливості поставок води.
Слід також відзначити високий рівень зносу водо
провідної мережі. На території окремих районів Лу
ганської області протяжність аварійних водопровідних
мереж становить 5822 км (54% загальної протяжності),
а в окремих районах Донецької області — 6619 км (41%
загальної протяжності) [13].
Наведені вище дані дають можливість сформулюва
ти такі положення.
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1. Окремі райони Донецької і Луганської областей
є високоурбанізовані регіоном з високою чисельністю і
щільністю населення, на території якого розташований
ряд промислових вузлів. Відносно невелика частина те
риторії сучасної України є найбільш густонаселеним
регіоном країни, де проживає близько 6,5% населення.
2. Певний рівень автономної життєздатності в умо
вах економічної ізоляції обумовлюється наявністю ши
рокої мережі автомобільних доріг і прикордонної
інфраструктури, що з'єднують досліджувану терито
рію з Російською Федерацією, що дозволяє здійсню
вати доставку гуманітарних та інших вантажів для за
безпечення жителів окремих районів, а також мож
ливість збереження мобільності трудових ресурсів і їх
пересування по території Російської Федерації. До
числа факторів умовноавтономної життєздатності
слід також віднести наявність інфраструктури для
імпортних поставок природного газу з Російської Фе
дерації, а також стратегічну важливість поставок ву
гілля з окремих районів на енергогенеруючі підприєм
ства України. У той же час, окремі райони відчувають
жорсткий дефіцит води, що є сильним стримуючим
фактором в питаннях соціального і промисловоеко
номічного розвитку.
3. Енергетика окремих районів Донецької та Лу
ганської областей функціонує завдяки: наявності магі
стральних газопроводів з Російської Федерації; взаємо
зв'язку і взаємозалежності енергетичних мереж і енер
гогенеруючих виробництв на території України, які про
блематично (практично неможливо в поточній ситуації)
відокремити один від одного без шкоди для енергетики
країни; критичній залежності України від поставок ву
гілля з території окремих районів Луганської та Донець
кої областей.
4. Певний рівень соціальної стабільності досягнуто
за рахунок щомісячних виплат за рахунок Російської
Федерації пенсіонерам і працівникам бюджетної сфери
"зарплат" і "пенсій", а також поставок гуманітарної до
помоги і наявності можливості для значної частини на
селення вільно виїжджати і довготривало перебувати на
території Російської Федерації з метою працевлашту
вання. Слід також враховувати наявність можливостей
здійснення найпростіших грошових переказів фізични
ми особами через широку мережу міжнародних систем,
що спрощує підтримку домогосподарств з окремих те
риторій їх родичами, що проживають або виїхали на ро
боту за межі окремих районів Донбасу. В цьому випад
ку слід говорити про вже усталену практику масової
трудової міграції з окремих районів Донецької та Лу
ганської областей.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити на
ступні висновки. Перспективи подальшого соціально
економічного розвитку зазначених територій в ситуації
збереження умов економічної ізоляції і заморожуван
ня поточної лінії розмежування слід оцінити як дуже
низькі.
Втрата можливостей здійснювати експортні по
ставки, розрив технологічних ланцюжків і розчлену
вання до недавнього часу єдиних промислових вузлів
неминуче призведе до стрімкої економічної деградації
територій ЛНР і ДНР. Але, в той же час, з огляду на те,
що до війни Донецька і Луганська області генерували
більше 20% експортної виручки і відігравали найваж
ливішу роль у забезпеченні енергетики всієї України,
разом зі зниженням обсягів виробництва слід очікува
ти і певну деградацію соціальної обстановки на тери
торії решти України, в першу чергу підконтрольних те
риторій Луганської та Донецької областей. Тільки в
2014 р. промисловість Донецької області зменшила
обсяг виробництва на 59%, а половина працездатного
населення втратила роботу.
Відсутність можливостей для автономного еконо
мічного розвитку окремих районів Донецької та Лу
ганської областей слід визначити як фактор можливого
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зближення і повернення непідконтрольних територій
під фактичну юрисдикцію України. У той же час, не ма
ючи чіткої, послідовної, зрозумілої громадянам Украї
ни програми відновлення територіальної цілісності, од
ним з вірогідних сценаріїв розвитку ситуації може ви
явитися перехід окремих районів Донецької та Лу
ганської областей до моноекономіки з мінімальним
числом ланок технологічних ланцюжків. Така ситуа
ція можлива при збереженні відносно простих вироб
ництв, орієнтованих на місцевого споживача. Соціаль
на ситуація може мати перспективу для стабілізації в
міру поступового працевлаштування частини працез
датного населення в прикордонних та інших регіонах
Російської Федерації за умови збереження поставок
гуманітарної продовольчої допомоги, енергоносіїв та
інших товарів. У разі подібного розвитку ситуації, у
міру стабілізації соціальноекономічного становища в
окремих районах Донецької і Луганської областей
(навіть на мінімальному рівні), ймовірність відновлен
ня контролю України окремих районів Донбасу буде
постійно знижуватися.
Таким чином, тільки чітка, послідовна і, головне,
публічно прийнята програма відновлення територіаль
ної цілісності України не дозволить окремим районам
Луганської та Донецької областей перетворитися в нове
Придністров'я і заморозити конфлікт на найближчі 15—
20 років.
ВИСНОВКИ
Будьякі перспективи відновлення фактичного су
веренітету України над окремими районами Донецької
і Луганської областей можливі тільки за умови прямих
переговорів з Російською Федерацією за активного
міжнародного посередництва. Україні необхідно бути
готовою відновити можливості організації торгівлі та
ініціювати створення території пріоритетного розвит
ку "Гуково" з використанням статусу вільного порту.
Інтенсивне використання інструментів транскордонно
го співробітництва може забезпечити певні перспекти
ви соціальноекономічного розвитку окремих районів
Донецької та Луганської областей у складі України.
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У пропонованій статті досліджено зміст поняття та особливості сучасного стану військовоXекономічX
ної безпеки як на регіональному так і глобальному рівнях. Проаналізовано такі складові військовоXекоX
номічної безпеки як: військовоXекономічний потенціал, військова могутність країни, військовоXекономіX
чна галузь. Акцентована увага на економічних чинниках щодо їхнього впливу на збройні конфлікти та
методах військовоXекономічного аналізу. Констатовано, що сьогодні відбулося зміщення акценту в інтерX
претації теорії війни і запровадження в науковий аналіз концепцій "асиметричний збройний конфлікт",
"гібридна війна", "війна четвертого покоління". Підкреслено, що нові вагомі загрози світовому порядку,
зокрема, агресивна політика Росії, активізація міжнародного тероризму вимагають вирішення проблем
військовоXекономічної безпеки держави з урахуванням перспектив та можливостей "гібридної" і "асиX
метричної війни".
This article discovers contents concept and features of the current state military and economic security at
the regional and global levels. In the article, there is analyzed the following components of military and economic
security as military and economic potential, the military power of the country, military and economic sector. The
attention is concentrated on economic factors of their impact on armed conflict and military methods of economic
analysis. Stated that nowadays there was a shift in the interpretation of the theory of war and the introduction of
a scientific analysis of the concepts of "asymmetric armed conflict", "hybrid warfare", "fourth generation warfare".
Emphasized that significant new threat to world order, in particular, an aggressive policy of Russia, the
intensification of international terrorism require problemXsolving military and economic security from the
perspectives and opportunities "hybrid" and "asymmetric warfare".

Ключові слова: військово!економічна безпека, військово!економічний потенціал, збройний конфлікт, еко!
номічний фактор війни.
Key words: military and economic security, military and economic potential, armed conflict, war!economic factor.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Нове геостратегічне і геополітичне становище Ук
раїни після незаконної анексії АР Крим і з початком
військової агресії Росії у східному регіоні нашої краї
ни, оборонні потреби держави потребують кардиналь
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ної модернізації військовоекономічної стратегії та
адекватної політики в сфері національної безпеки. Тому
метою пропонованої статті є аналіз основних змін у си
стемі глобальної, регіональної та національної безпе
ки, а також способи її економічного забезпечення. При
цьому підкреслимо, що національна безпека держави
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Таблиця 1. Рейтинг країн згідно з індексом військової могутності на 04.01.2016
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна

Індекс

США
Росія
Китай
Індія
Франція
Великобританія
Японія
Туреччина
Німеччина
Італія

0, 0897
0,0964
0,0988
0,1661
0,1993
0,2466
0,2466
0,2623
0,2646
0,2724

№
п.п.
11
12
16
18
21
22
29
30
31
126

Країна
Південна Корея
Єгипет
Ізраїль
Польща
Іран
Канада
Швеція
Україна
Мексика
Центральна
Африканська
Республіка

Індекс
0,2824
0,3056
0,3591
0,3909
0,4071
0,4192
0,5774
0,5867
0,6289
3,7343

Джерело: Countries Ranked by Military Strength (2016), [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.globalfirepower.com/
countrieslisting.asp

визначається в першу чергу в військовоекономічній
— обсяг виробничих фондів (капіталу, потужнос
сфері становищем не тільки економічного, але й військо тей), зайнятих у військовій економіці в різних її галу
воекономічного потенціалу країни.
зях;
— частина ВВП, що спрямовується на військові цілі,
АНАЛІЗ
а також його розподіл за цільовим призначенням у про
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
центах;
Зміст поняття, особливості сучасного стану військо
— показники обсягів виробництва озброєння і інших
воекономічної безпеки та шляхи її удосконалення на предметів військового призначення — вартісні і нату
глобальному, регіональному та національному рівні до ральні.
сліджували такі вчені з далекого і близького зарубіж
Не менш актуальним для аналізу запропонованих
жя як: Т. Паул, У. Лінд, Д. Гордієнко, М. Тяпкин і ряд у статті проблем є рейтинг військової могутності країн
інших. Однак з урахуванням нинішньої гібридизації світу — індекс Global Firepower (GFP), який об'єднує в
збройних конфліктів, збройної агресії Росії, що продов собі більше 50 різноманітних показників. Крім чисель
жується на сході України, загострюється проблема ності армії, кількості танків, кораблів, літаків та іншої
військовоекономічного реагування на існуючі та по військової техніки зазначений індекс також враховує
тенційні загрози національним інтересам, а питання дос географічні чинники, природні ресурси, наявність ро
лідження військовоекономічної безпеки держави ви бочої сили, рівень фінансування військової сфери,
магає більш детального аналізу.
транспортну інфраструктуру країни, доступ до нафто
продуктів та інші фактори, які можуть вплинути на боє
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
здатність армії. У той же час оцінка військової могут
ДОСЛІДЖЕННЯ
ності орієнтується не тільки на загальну кількість
Військовоекономічна безпека є найважливішою зброї, яка є в будьякій країні, а основна увага індексу
функцією держави і визначається як можливість націо GFP приділяється різноманітності озброєння, що за
нальної економіки протистояти ризикам і загрозам безпечує оптимальний баланс бойового ураження. При
зовнішніх й внутрішніх збройних конфліктів, а також цьому в індексі не враховується фактор ядерної зброї
наявністю економічних умов для задоволення запитів (табл. 1).
в організації збройних сил, їхньому розвитку, як в мир
Разом з тим мають місце, щонайменше, три переду
ний час, так і в умовах збройного конфлікту [1, с. 4]. мови, які посилюють увагу до необхідності, складності
При цьому військовоекономічна безпека є найважли і значущості аналізу проблем у сфері військовоеконо
вішою складовою національної безпеки держави і мічної безпеки: перша — нинішні ризики і загрози
може бути конкретизована в таких економічних сфе збройних конфліктів; друга — високе вартісне виражен
рах. Перша — здатність оборонного сектора економі ня військових витрат щодо забезпечення військовоеко
ки постійно підтримувати на належному рівні військо номічної безпеки держави; третя — підсумковий резуль
ву потужність та реалізовувати військовоекономічний тат має в своїй основі політичні пріоритети, які визна
потенціал країни в критерії і терміни, передбачені чають і конкретизують національні інтереси країни і
військовою доктриною держави. Друга — стан еконо можливості щодо забезпечення їхнього захисту засо
міки, при якому має місце достатній розвиток і збере бами збройного насильства. Тому традиційні для еко
ження наукововиробничого потенціалу у військово номічної науки методи аналізу і обгрунтування рішень
му секторі, що забезпечує матеріальнотехнічне осна у досліджуваній сфері можуть бути використані лише
щення збройних сил.
частково, коли ключовою проблемою є визначення об
У той же час акцентуємо увагу на тому, що 'єктивної оцінки під час вирішення завдань щодо опти
військовоекономічний потенціал держави, який є мізації військових витрат держави з урахуванням спе
похідним від економічного (його частиною), інтегрує цифіки військовоекономічної галузі.
можливості країни забезпечити військову безпеку, і
Специфічні риси останньої розкриваються в наступ
який держава може використовувати у військових ному:
цілях за максимальних військовоекономічних зусиль,
— замовником військової продукції є тільки держа
звівши до мінімуму всі невійськові потреби суспіль ва, коли формування попиту військових потреб відбу
ства [2, с. 63]. Кількісно показники військовоеконо вається не на ринку, а через відповідні програми озбро
мічного потенціалу є тими чи іншими показниками єння і державні оборонні замовлення;
економічного і можуть бути представлені як елемен
— функціонування спеціальної системи ціноутво
ти останнього, а саме:
рення на військову продукцію;
— необхідність створення державних мобілізацій
— чисельність і частина людських ресурсів, мобілі
зованих (або придатних для мобілізації) у збройні сили, них резервів і проведення мобілізаційних заходів;
зайнятих у виробництві озброєння та ті, що забезпечу
— визначає реалізацію заходів з бойової підготов
ки та безпосереднього ведення бойових дій збройними
ють інші сфери оборони;
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силами, що вимагає спеціальних методів оцінки їхніх ре
зультатів і ефективності використання виділених на ці
цілі ресурсів;
— економіка військової праці виходить за рамки по
няття традиційної, коли результатом військового праці
є суспільний товар "військова послуга".
При цьому предмет військової праці має двоїстий
характер: у мирний час — це бойова готовність, у воєн
ний — здатність надійно захищати країну від зовніш
ньої небезпеки.
У той же час підкреслимо, що характер військово
політичних і економічних змін у сьогоднішньому гло
бальному співтоваристві вимагає постійної уваги до про
блеми оптимізації системи національної безпеки краї
ни, її економічного забезпечення, приведення масштабів
і структури даної системи у відповідність з рівнем про
гнозованої військової небезпеки та економічними мож
ливостями держави.
Важливим фактором, що впливає на економічне за
безпечення глобальної безпеки, яка має на увазі захи
щеність системи міжнародних відносин від загроз, здат
них дестабілізувати становище в світі та викликати кризу
загальнопланетарного масштабу, є досягнення зброєю
масового ураження "критичних" характеристик. Цей
термін визначається тим, що подальше збільшення, на
приклад, кількості ядерних боєголовок, або їх бойове
застосування не надає додаткового реалізованого
військового ефекту, оскільки призводить до ураження
не тільки супротивника, але й до масової загибелі насе
лення інших країн, у тому числі й громадян власної краї
ни.
З досягненням вищезазначеного критичного
військового потенціалу відбувається якісне зрушен
ня в аналізі проблем національної безпеки, що ви
магає перегляду змісту понять її військового та еко
номічного забезпечення. На нашу думку, в цій ситу
ації необхідно засвідчити переорієнтацію від гло
бальної ядерної війни до збройних конфліктів регі
онального і локального масштаб, як нову військово
політичну і економічну реальність. Тому, незважа
ючи на те, що гонка озброєння в глобальному масш
табі ще триває, хоча і не такими темпами, як у пері
од холодної війни, проте вона в значній мірі втрати
ла свій колишній сенс, оскільки реальна ракетно
ядерна перевага в принципі є недосяжною для дер
жав, які вже здобули критичну потужність ядерно
го військового потенціалу [3, с. 8].
Недивлячись на це, науковотехнічна революція
у військовому потенціалі продовжується і демонст
рує постійний пошук технологічних удосконалень, які
оптимізують способи ведення бойових дій і підготов
ку до них. Зазначена революція так само змінює і ба
ланс сил країн у глобальній і військової економіці,
коли одні країни продукують інновації і швидко за
початковують новітні технології виробництва озб
роєнь, а інші, як правило, внаслідок наявного неефек
тивного інституційного середовища, не в змозі повно
цінно забезпечити власну військовоекономічну без
пеку.
Світові війни XX століття засвідчили значне
збільшення ролі економічного чинника в їх підготовці
та підсумках, а саме: організація військових операцій на
базі масового машинного виробництва з виготовлення
військової техніки; різке зростання масштабів, часу і
інтенсивності військових дій і, відповідно, використан
ня можливостей військової економіки; розгортання
різноманітних форм і методів економічної війни; гли
бока перебудова економіки воюючих держав у вигляді
мобілізації і концентрації всіх ресурсів, а також поси
лення втручання держави в економіку.
————————————————————

Перша світова війна започаткувала створення в во
юючих країнах принципово нової за своїми основни
ми параметрами військової економіки, тобто тієї га
лузі економіки держави, яка в широкому розумінні
охоплює всі економічні питання військової справи і
забезпечує військовий потенціал держави. До того часу
військові витрати не досягали таких розмірів, ні в аб
солютних, ні в відносних показниках. На фінансуван
ня війни всіма її учасниками було витрачено 208,1 млрд
дол., з них витрати Німеччини склали 47 млрд, Англії
— 40,9 млрд, Франції — 33,6 млрд, США — 19,8 млрд1.
У 1918 р. питома вага військового виробництва в су
купній промисловій продукції країни дорівнювала: у
Франції — 75%, Англії — 65%, США — 40%. Вперше в
історії збройних конфліктів, було налагоджено масо
ве виробництво нових видів озброєнь та бойової техн
іки з двигуном внутрішнього згоряння [4, с. 58]. Пер
ша світова війна дала поштовх до формування органі
зації військової економіки нового типу, зокрема з ви
користанням досвіду цивільних галузей щодо масово
го виробництва продукції, крім того, здійснювалося
переспрямування підприємств, що продукують цивільні
вироби, на виробництво військових, було покладено
початок військовопромисловим фірмам з приватною
власністю.
Друга світова війна, значно перевершувала поперед
ню за своїми масштабами і інтенсивністю, а також за
обсягами витрат військовоекономічних ресурсів. Су
купні військові витрати воюючих держав перевищили
1 трлн 117 млрд дол., що в кілька разів перевищило ви
трати військових бюджетів в період Першої світової
війни. Істотно зросли й відносні обсяги військових вит
рат, так їхня частка з витратної частини бюджету країн
у період війни дорівнювала у: США — 43,4%, Великоб
ританії — 55,7%, Німеччині — 57,8%, Японії — 49,7%,
СРСР — 55% [4, с. 59].
На відміну від Першої світової війни, коли акцент
робився на закупівлі продовольства і фуражу, у на
ступній — пріоритетними були витрати на засоби зброй
ної боротьби (озброєння, військова техніка, боєприпа
си). При цьому значно посилилося втручання держави
в економічні процеси, як в тоталітарних країнах, так і в
країнах антигітлерівської коаліції, де були створені
спеціальні органи з управління військової економікою.
Як результат, поперше, відбулося радикальне збіль
шення частки військового сектора національних еко
номік; подруге, державне управління економікою пе
редбачало в разі необхідності цілісність економічних і
військових рішень.
Наприклад, у перші роки існування держави Із
раїль, військова промисловість країни була представ
лена невеликими підприємствами з виготовлення лег
кого стрілецького озброєння і боєприпасів, ремонт
ними майстернями. Урядом Ізраїлю було ухвалено
рішення про розробку для армії нового пістолетаку
лемета, який відповідав би сучасним вимогам ведення
бою і був би технологічно адаптованим до серійного
виробництва на верстатному обладнанні, що мали на
той час у наявності. За результатами конкурсу і
військових випробувань проект "Узі" був прийнятий
на озброєння в 1954 р. і в різних модифікаціях став
одним з найбільш масових видів стрілецької зброї в
світі.
Інший факт з історії держави Ізраї ль щодо
військовоекономічної безпеки є дуже повчальним
для сьогоднішньої України. З отриманням комерцій
них позик з США і з початком надходжень репарацій
з Німеччини в Ізраїлі почалося оновлення і збільшен
ня основного капіталу в промисловості, що забезпе
чило прискорення індустріального виробництва в

1
У 1913 р. у доларах США перерахованих за курсом 1990 р. ВВП Німеччини дорівнював 280,1 млрд дол. Англії — 229,6 млрд дол.,
Франції — 129,1 млрд. дол., США — 517,4 млрд дол. Джерело: Broadberry S. Aggregate and per capita GDP in Europe, 1870—2000:
Continental, regional and national data with changing boundaries / Stephen Broadberry. — University of Warwick, 2011. — Р. 18.
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другій половині 1950х рр. У той же час щорічні прямі
і непрямі економічні втрати від палестиноізраїльсь
кого конфлікту оцінювалися в 3—7% ВВП. Вони мог
ли бути більше, якби не постійна готовність націо
нального господарства до подібних зовнішніх шоків.
За багато років арабоізраїльського протистояння в
економіці країни склалася система свого роду амор
тизаторів, що пом'якшують негативний вплив військо
вих конфліктів на господарське життя. В Ізраїлі був
створений і підтримується певний резерв виробничих
потужностей на випадок військових дій, який хоча і
знижує ефективність виробництва в багатьох галузях,
але підвищує стійкість економіки у воєнний час [5, с.
56].
Слід констатувати, що арабо ізраїльський
конфлікт змінив ізраїльську військову доктрину: був
узятий курс на самозабезпечення бойовими літаками,
танками, артилерійськими снарядами і ракетами, боє
припасами. Потім до цього переліку увійшли засоби
зв'язку, електронна оптика й багато інших видів забез
печення постійної бойової готовності. Це означало
створення потужної військової промисловості, завдан
ня якої полягали у такому: зміцнення військовопол
ітичної незалежності Ізраїлю; розробка і впроваджен
ня новітніх технологій, імпорт яких може бути усклад
неним за політичними або економічними чинниками;
використовуючи досвід попередніх бойових дій і нау
ковотехнічний потенціал, домагатися технологічної
переваги над сусідніми ворожими державами. Ініційо
вана інвестиційним бумом національна військова про
мисловість стала за роки арабоізраїльського конфлі
кту стрижнем індустріального розвитку, залучаючи до
своєї орбіти багато галузей ізраїльської економіки.
Нині виробництво озброєнь і військової техніки в
Ізраїлі відрізняється високою фондоозброєністю і зак
ріплює капіталомістку спрямованість економічного
розвитку країни.
Як уже підкреслювалося, саме економіка слугує
матеріальнотехнічним фундаментом війни. При цьому
одними з ключових критеріїв цього процесу є: максимі
зація ефективності ураження цілей при мінімізації вит
рат, а також максимальне зниження втрат особового
складу. Одночасно військовоекономічний аналіз перед
бачає оцінку таких показників: ефект — витрати — час,
а саме:
— показники ефекту характеризують якість досяг
нення мети: ймовірність ураження об'єкта противника,
якість підготовки воїнафахівця, технологічну го
товність військової техніки;
— показник часу відображає або тривалість здійс
нення заходу (тривалість вогневого впливу, час виявлен
ня об'єкта противника і ін.), або момент, до якого має
бути завершено маневр (наприклад, взяття населеного
пункту в ході військових дій);
— показник витрат характеризує витрати ресурсу
(наприклад палива) або має вартісну форму.
Тенденція до підвищення ефективності військової
економіки постійно стимулює з одного боку, поліпшен
ня показників бойової ефективності засобів збройної
боротьби, з іншого — зменшення вартості зброї. За
гальна тенденція результатів функціонування військо
вої економіки свідчить про те, що вартість одиниці бой
ового ефекту, розрахована в порівнянних умовах,
істотно змінюється в залежності від технологічних
інновацій у сфері виробництва озброєння. Так, за оці
нками експертів ООН при нанесенні удару по живій
силі на площі 1 кв. км звичайною зброєю витрати в се
редньому складають 2000 дол., ядерним — 800 дол.,
хімічним — 600 дол. [6, с. 87]. У той же час констатує
мо той факт, що за даними агентства IHS Global Defense
Trade Report у 2015 р. обсяг світових продажів зброї
виріс на 10% і склав 65 млрд дол. [7], що є найбільшим
щорічним зростанням на глобальному ринку озброєнь
за останні десять років.
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До цього твердження додамо те, що в нинішньо
му глобальному світі кардинально змінився характер
збройних протистоянь від прямого військовосило
вого конфлікту до непрямих збройних конфліктів,
коли, зокрема, виділяють такі: гібридні, парти
занські, цивільні, диверсійнотерористичні. Після
холодної війни набули широкого поширення також
регіональні та релігійні збройні конфлікти, терори
стичні атаки. Слід констатувати, що сьогодні відбу
лося зміщення акценту в інтерпретації концепції
теорії війни і запровадження в науковий аналіз тер
міна "асиметричний збройний конфлікт", під яким
розуміють нерегулярні військові дії і насильницьку
боротьбу між державою і недержавними учасника
ми конфлікту за владу та ідеологічний вплив на цив
ільне населення [8]. При цьому виділяють такі умо
ви, при реалізації яких може виникнути асиметрич
на війна: наявність вагомого конфлікту інтересів,
більш висока цінність предмета конфлікту для слаб
кої сторони, незадоволеність слабкої сторони ста
новищем статускво, побоювання слабкої сторони
щодо значного погіршення свого становища від збе
реження статускво в майбутньому [9, с. 10]. Разом
з цим є такі характерні особливості у визначенні ста
тусу асиметричного конфлікту:
— нерівність сил і ресурсів сторін конфлікту;
— домінуючий в силі противник зазнає політичної
поразки у війні проти слабкого;
— застосування тактик і стратегій збройної бороть
би, що порушують логіку звичайних, очікуваних військо
вих дій.
За підрахунками І. АррегінаТафта, за період з
1800 по 2003 рр. переважаючі у військовому потенці
алі сторони перемогли в 71,5% асиметричних воєн.
Однак розбивка двохсотлітнього періоду на п'ятде
сятилітні фази показує поступове зменшення цієї
пропорції: від 88,2% — у першому п'ятдесятиріччя до
48,4% — в останньому. Сторона, що переважає у
військовоекономічному потенціалі, зіткнувшись з
непрямими стратегіями слабкого противника у виг
ляді тероризму або партизанської війни, має в своє
му розпорядженні три альтернативи: війна на висна
ження, яка може затягнутися на десятиліття; чима
лий підкуп або політичні поступки; навмисне заподі
яння шкоди мирному населенню в ризикованому праг
ненні швидко здобути вирішальну військову перемо
гу [10, с. 112].
Що стосується останньої альтернативи, то аси
метричний конфлікт тягне за собою певний ризик,
коли перешкоди у веденні такої війни розглядають
ся, як непереборні і можуть бути розширені з точки
зору погіршення концепції пропорційності для пере
моги над супротивником. Принцип військової пропор
ційності тісно пов'язаний з цілями війни і полягає в
заходах, які є законними відповідно до сучасного
міжнародного законодавства і традиційними метода
ми ведення війни. При цьому формулювання "не
обхідність забезпечення цілей війни", розуміється як
виправдання тільки тієї міри сили, яка є необхідною
для досягнення перемоги й розгрому противника. В
асиметричних війнах розмиваються часові та просто
рові межі — іншими словами, руйнується традиційне
поняття "поля бою", особливо в сьогоднішніх конфл
іктах за участю "АльКаїди", "Хезболли", "Боко ха
рам" або незаконними збройними формуваннями на
сході України, тобто конфлікти між державою (коа
ліцією держав ) і терористичними квазідержавними
утвореннями.
Аксіоматично, що будьяка військова операція
переслідує не тільки військові, але й політичні цілі.
Наприклад, атомне бомбардування Хіросіми і Нага
сакі, є типовим прикладом, коли разом з вирішенням
певних військових цілей пріоритетний намір полягав
у тому, щоб спонукати військовополітичне керів
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ництво Японії розпочати переговори про капітуля
цію. Традиційні війни з їхньою ідентифікацією щодо
полів битв у просторі і часі дозволяють, принаймні,
теоретично, здійснити чіткий розподіл військових і
політичних цілей при веденні бойових дій. Однак у
сценаріях асиметричних конфліктів військова пере
вага сама по собі не є надійною гарантією перемоги і
поняття "перемога" чи" поразка" стають невизначе
ними [11, с. 768]. Якщо ці параметри залишаються
неясними або складно визначаються, то планування
необхідних військових дій є досить утрудненим.
Особливо це стосується протидії терористичним ата
кам. Підтверджує цей висновок кількість жертв
збройних конфліктів у 2015 р., яке було рекордним
за останні 25 років, а кількість біженців досягла мак
симуму з часів Другої світової війни. Згідно з дани
ми Global Peace Index, кількість терористичний атак
у 2015 р. також стало рекордною за весь час спосте
режень [12].
При цьому необхідно звернути увагу на те, що
в більшості асиметричних збройних конфліктів дер
жави з переважаючим військовоекономічним по
тенціалом не зазнали воєнної поразки в прямому
розумінні суті традиційної війни. Однак домінуючі
в глобальному світі країни не змогли нав'язати
б іль ш слаб шому противнику сво ю по лі тичну і
військовостратегічну волю та були змушені припи
нити війну, не досягнувши поставленої мети [13, с.
176]. У той же час основними факторами, що виз
начають наступальноагресивну доктрину перифе
рійного учасника збройного протистояння є: стра
тегія, спрямована на поразку сильнішого супротив
ника, яка базується на використанні методів бо
ротьби, що порушують логіку звичайних, очікува
них військових дій, а також всебічна підтримка з
боку однієї з домінуючих у світі держав. Що сто
сується першого фактора, то за твердженням І.
АррегінТафта в цій ситуації враховуємо військові
дії, спрямовані на руйнацію здатності збройних сил
ворога продовжувати війну, в першу чергу — зни
щення його моральновольових якостей. Таке ве
дення війни визначається як "непряма стратегія вар
варських дій", коли відбувається навмисне, систе
матичне і жорстоке насильство, як до військовос
лужбовців, так до військовополонених, а також по
відношенню до мирного населення, а саме: геноцид,
масові і хаотичні вбивства, тортури, зникнення лю
дей, застосування заборонених видів зброї, спо
собів і методів ведення бойових дій [10, с. 100].
На означений предмет обговорення в певній мірі
дає відповідь концепція війни четвертого покоління
("4GW") [14, с. 22]. За твердженням авторів концепції
попереднє покоління воєн (виникло протягом і отри
мало розвиток після Першої світової війни) визначає
мо як маневрені війни, засновані на тактиці глибокої
наступальної операції (бліцкригу), а також викорис
танні можливостей глибоко ешелонованої оборони.
Такі війни і підготовка до них вимагають створення
потужних галузей оборонної промисловості, нарощу
вання їхніх виробничих можливостей, відповідну ло
гістику військових підприємств, освоєння нових тех
нологій, модернізацію енергетичної галузі, адаптацію
агропромислового комплексу, охорони здоров'я,
зв'язку, здійснення відповідної ідеологічної та
військовопатріотичної роботи.
У свою чергу війна четвертого покоління має такі
особливості:
— бойові дії будуть вести невеликі підрозділи і гру
пи комбатантів;
— залежність бойових підрозділів від тилового за
безпечення буде вкрай незначною;
— різко зростає значимість маневреності;
— активне використання в збройному конфлікті
найсучасніших інновацій, зокрема, апаратів дистанцій
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ного керування, новітніх засобів зв'язку, можливостей
штучного інтелекту.
Також у війні четвертого покоління домінуючий
акцент робиться на психологічних операціях, як на
оперативному, так і на стратегічному рівнях, де го
ловною метою стає цивільне населення [15]. При цьо
му експерти відзначають, що все те, що раніше підпа
дало під визначення "тероризму", "партизанської бо
ротьби", "незаконних збройних формувань" сьогодні
включається в поняття 4GW. Одночасно набуває
особливої важливості розуміння того, що у війні чет
вертого покоління традиційний військовий потенціал
втрачає своє значення, більш того, в ряді випадків він
стає навіть небезпечним, коли виникає перспектива
внутрішньодержавного збройного конфлікту, а ефек
тивними засобами є політичні, дипломатичні та еко
номічні, при цьому однією з найважливіших форм
протиборства є інформаційне суперництво. Разом з
тим, незважаючи на ряд унікальних особливостей,
війни 4GW залишаються війнами в традиційному ро
зумінні терміна "війна", хоча основним засобом до
сягнення перемоги над противником є не стільки си
ловий вплив, скільки інформаційнопсихологічний,
спрямований на позбавлення ворога волі до опору.
Тобто основними завданнями бойових дій визнача
ються: підрив морального духу населення ворожої
держави, руйнування його економіки і культурно
історичного середовища проживання, знищення
світоглядної спільності ворожої країни.
У той же час необхідно враховувати той факт, що
війни четвертого покоління стирають грань між цивіль
ними і військовими в умовах ризику терористичних атак
проти мирного населення. Причому збройні напади
бойовиків повинні розглядатися не як поодинокі теро
ристичні атаки, а як елементи цілісної стратегії асимет
ричного конфлікту, коли стратегічні центри терористів
можуть і не існувати в силу тотальної сітізації всієї
структури збройного протистояння.
ВИСНОВКИ
Таким чином, воєнноекономічну безпеку можна
визначити як сукупність умов і факторів, які забез
печують своєчасне і надійне задоволення поточних і
перспективних військовоекономічних потреб в обся
гах, достатніх для підтримки необхідного рівня обо
роноздатності і безпеки держави. Якісна оцінка
військовоекономічної безпеки передбачає в першу
чергу розгляд таких критеріїв і показників: ступінь
відповідності сучасним вимогам якісних характерис
тик озброєння і військової техніки, що виробляються
в країні; ефективність і надійність військової еконо
міки, її здатність розробляти і виробляти у відповід
ності до завдань військової безпеки види і системи
озброєнь; ступінь мобілізаційної готовності економ
іки, тобто її можливості при виникненні зовнішньої
або внутрішньої загроз безпеці країни в необхідні
терміни розгорнути військове виробництво і забезпе
чити його трудовими ресурсами. Що стосується
кількісних індикаторів військовоекономічної безпе
ки, то вони характеризуються такими факторами:
кількісні характеристики військовоекономічної мо
гутності, абсолютні та відносні показники військових
витрат, виробничі потужності та потенційні можли
вості підприємств оборонного комплексу, чисельність
зайнятих у військовій економіці, розміри стратегіч
них резервів держави, обсяги і стан військовоеконо
мічного потенціалу.
Разом з тим констатуємо, що після закінчення хо
лодної війни в сфері військовоекономічної безпеки
відбулися принципові зміни. З'явилися нові вагомі за
грози світовому порядку, зокрема, агресивна політи
ка Росії, активізація міжнародного тероризму. Одно
часно в більшості країн глобалізованого світу поряд з
необхідністю бюджетних обмежень в державних

27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
фінансах останнім часом спостерігаються якісні і
кількісні зміни в статті військових витрат. При цьому
були впроваджені найсучасніші військові інноваційні
технології, що призвело до змін у структурі військо
вої промисловості і організації збройних сил. Те, що
відбулося дозволяє погодитися з таким твердженням:
центральною парадигмою розвитку в військовоеко
номічній сфері є так звана "революція у військовому
будівництві", яка дозволила реалізувати кардинальні
трансформації у військових технологіях і здійснила
істотний вплив на способи ведення бойових дій. Одно
часно вирішення проблем військовоекономічної без
пеки держави має передбачати перспективи і можли
вості "гібридної" і "асиметричної війни", коли політич
не керівництво ворожої держави або воєнізована —
найчастіше терористична — організація стають домі
нуючими факторами загроз безпеці країни і можуть
посягати на її незалежність, суверенітет і економічну
стійкість.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід антикризового управління національною
економікою в останні роки в Україні свідчить, що у
сфері публічних фінансів як урядових, так і муніци
пальних (місцевих), особливо у соціальній їх складовій,
існують надто серйозні труднощі. Зокрема відсутність
реальних повноважень та ресурсів у громад призвела
за 25 років до зменшення кількості сільського населен
ня на 2,5 млн осіб, погіршення рівня життя на селі,
збільшення кількості селищних рад на 1067 одиниць,
які не спроможні сформувати громадам інструменти
для розвитку [1], а отже, й забезпечити умови підви
щення рівня життя їх мешканцям. Політика реалізації
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програм фіскальної консолідації, яку застосовував
Уряд протягом двох останніх років в якості інструмен
ту стабілізації державних фінансів, також зовсім не
сприяла реалізації соціальної функції публічних
фінансів української держави. Враховуючи, що в по
передні роки навіть в умовах сталого економічного
зростання в Україні так і не вдалося забезпечити ефек
тивного дотримання соціальних стандартів та гарантій,
зрозуміло, що в останні кризові роки соціальні про
блеми увійшли у фазу загострення, зубожіння населен
ня країни поглибилось, незважаючи на проголошені
реформи та фінансову допомогу міжнародних струк
тур.
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Система публічних фінансів України, як і вся еко
номіка, переживаючи кризу та військові потрясіння,
продовжувала демонструвати принципову не
дієздатність вирішити завдання перерозподілу ресурсів
на користь тих, хто найбільше цього потребує, однак все
ж таки увійшла в процес започаткування ряду реформ,
серед яких надважливою є реформа бюджетної децен
тралізації. На перший погляд, саме ця реформа справді
орієнтована на потребу реальних соціальних зрушень,
особливо в частині розподілу фінансових повноважень
та забезпечення бюджетного фінансування соціальної
сфери, адресного спрямування необхідних фінансових
потоків для вирішення нагальних соціальних проблем
конкретної громади, конкретного села, селища, міста і
т.д., що беззаперечно висувається життям як один з
найбільш актуальних національних пріоритетів держав
ної політики сьогодення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Саме цій реформі останнім часом присвячується ве
лика кількість публікацій з огляду на розмаїття проблем
та аспектів, які вартують уваги фахівців різних напрямів
науки та практики, зокрема публічного управління.
Однак, більшість авторів публікацій зосереджують увагу
на організаційних, інституційних та технологічних пи
таннях цієї реформи, які безперечно важливі на даному
етапі її проведення, зрозуміло з урахуванням факторів
впливу та перешкод, що стоять на заваді, залишаючи
поза увагою її соціальну функцію, реалізація якої, на
наш погляд, потребує особливої акцентуації серед пріо
ритетів досягнення макроекономічної стабілізації.
Зважаючи на особливості української моделі тери
торіальноадміністративної організації влади, що про
існувала майже 25 років, а саме на нераціональний та
неоднозначний розподіл повноважень між різними
рівнями влади, вертикальний конфлікт між органами
місцевого самоврядування та горизонтальний конфлікт
між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, процес децентралізації влади в Ук
раїні задекларовано започаткуванням ряду реформа
торських кроків, соціальні результати яких, за оцінка
ми деяких фахівців є поки що зовсім слабкими. Зокрема
слушною є думка І. Луніної та Д. Серебрянської: "Справ
жня децентралізація влади так і не відбулася. Держава
розширила джерела доходів місцевих громад, однак
зовсім забула про те, що починати слід було б із визна
чення функцій і повноважень місцевого самоврядуван
ня… Натомість розвиток України як незалежної дер
жави з європейськими цінностями потребує формуван
ня ефективного місцевого самоврядування на засадах
децентралізації влади" [2].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
За оцінками зарубіжних експертів, децентралізація
є однією із найскладніших реформ, яка в окремих краї
нах тривала десятки років. За оцінками українських ек
спертів вона потребує консолідації зусиль усіх рівнів
влади та постійної підтримки міжнародних партнерів.
Реформа бюджетної децентралізації відбувається за
дуже несприятливих умов та провокує соціальні про
блеми та негаразди з огляду на українські реалії, яких
приховати неможливо. Тому метою статті є зробити
наголос саме на соціальній функції цієї реформи, на
необхідності формування ефективного соціально оріє
нтованого механізму міжбюджетних відносин в Україні
з урахуванням практичного досвіду європейських країн.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Старт бюджетної децентралізації в Україні розпо
чався разом із прийняттям Урядом Концепції рефор
мування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади ще у квітні 2014 року та започатку
ванням реформи міжбюджетних відносин, яка реалі
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зується з 2015 року внесенням змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України, зокрема перед прийнят
тям Бюджету2015 та Бюджету2016. Однак для забез
печення широкомасштабної бюджетної децентралізації
потрібні серйозні зміни до Конституції України щодо
децентралізації влади, що є абсолютно необхідною пе
редумовою для радикальних змін, на які так очікує ук
раїнське суспільство.
Перед тим, як заглиблюватися в предмет досліджен
ня, варто розібратися з термінами. Слід зазначити, що
загальноприйнятого визначення "децентралізації" не
існує. У найпростішому розумінні, децентралізація оз
начає передачу політичних, адміністративних та/або
фінансових повноважень підрозділам середнього та/або
нижчих рівнів державної ієрархії [3]. Ключовим в дано
му контексті аналізу є термін "передача повноважень".
Аналіз базових підходів до децентралізації свідчить,
що: 1) держава може здійснювати децентралізацію вла
ди в інтересах населення, на підставі закону, передаю
чи частину повноважень органів виконавчої влади орга
нам місцевого самоврядування; 2) децентралізація по
вноважень має відбуватись з урахуванням принципу суб
сидіарності, тобто передавати повноваження на макси
мально близький до громадянина рівень управління,
який при цьому здатний виконати це повноваження
ефективніше, ніж інші органи; 3) передача повноважень
від більш високого рівня на більш низький рівень має
бути забезпечена передачею необхідних для цього ре
сурсів і наданням права органу місцевого самоврядуван
ня приймати рішення щодо переданих повноважень ви
ходячи із місцевих особливостей [4].
Саме на таких основах мають відбуватися конкретні
зміни стосовно розподілу повноважень між суб'єктами
двох рівнів публічної влади в Україні: 1) загальнонаціо
нального (рівень державного управління), представле
ного центральними органами державної влади, найваж
ливішим обов'язком яких є виконання передусім соці
альної функції, поряд з політичною, міжнародною та
суто економічною у межах держави Україна, в Консти
туції якої закріплено: "Людина, її життя і здоров'я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Ук
раїні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов'язком держави" (стат
тя 3); 2) субнаціонального (рівень муніципального уп
равління), якому відповідають незалежні (самоврядні)
органи влади регіональних й місцевих адміністративних
утворень, першочергова спрямованість на реалізацію
соціальної функції котрих дійсно може створити умо
ви для розбудови соціальноорієнтованої економіки або
інакше омріяного двома Майданами 2004 та 2013—
2014 років "економічного дива для людей", починаючи
з громад сіл, селищ, містечок і т.д. на основі економічно
го патріотизму та здорового соціального прагматизму.
Слід підкреслити, що децентралізація влади у краї
нах ЄС, разом з упорядкуванням взаємовідносин між
політичними та адміністративними структурами, вклю
чає процеси бюджетної децентралізації. Отже, один про
цес без іншого відбуватись не може. Головною метою
зазначених процесів є формування такої моделі міжбюд
жетних відносин, яка дасть можливість якнайкраще за
безпечувати населення місцевими суспільними благами
та послугами з точки зору їх доступності та якості, тим
самим формувати умови для підвищення рівня життя як
на окремих територіях, так і загалом в Україні.
У процесі децентралізації здійснюється перероз
поділ повноважень (прав та обов'язків) або між органа
ми влади одного рівня (горизонтальна децентралізація),
або між центральною та місцевою владою (вертикальна
децентралізація) (рис. 1). Вертикальна децентралізація
може відбуватися у розглянутих на рисунку 2 основних
формах [2].
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Рис. 1. Види децентралізації влади

Формування ефективної української моделі між
бюджетних відносин, орієнтованої, насамперед, на ви
конання її соціальної функції, можливо забезпечити,
по1: формуванням об'єднаної територіальної громади
як територіальної основи місцевого самоврядування
(базової ланки), по2: перерозподілом повноважень на
її користь та по3: посиленням її фінансової (бюджет
ної) спроможності. В даному контексті варто нагадати,
що основу місцевого самоврядування зарубіжних дер
жав становлять жителі першої — базової — ланки адм
іністративнотериторіального устрою, що в кожній
європейській державі має свою специфічну назву: гро
мади — Австрія, Німеччина; муніципалітети — Бельгія,
Болгарія, Данія, Естонія, Іспанія, Латвія (+містарайо
ни), Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія (+мет
ропольні території, парафії), Словаччина, Словенія, Ту
реччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія; муніци
палітети та комуни — Греція, Кіпр, Румунія (+великі
міста); комуни — Італія, Швеція; гміни — Польща, ок
руги та ін. — Велика Британія [5].
Однак найважливішим у процесі децентралізації є
передача саме фінансових (бюджетних) повноважень,
тобто проведення бюджетної децентралізації. Якщо зо
середжувати увагу на передачі фінансових повноважень,
мова має йти, насамперед, про розподіл фінансовопра
вових компетенцій між суб'єктами центральної та муні
ципальної (місцевої) влади у сфері міжбюджетних відно
син з урахуванням рівнів місцевого самоврядування: ба
зового рівня — тобто рівня територіальної громади (що
відповідає поняттю "місцеве самоврядування" відповід
но до положень Конституції України) та регіонального
рівня (див. рис. 3).
Саме розподіл фінансовоправових компетенцій й
визначає модель організації міжбюджетних відносин

між органами публічної влади на рівні вертикальних
відносин: щодо розподілу відповідальності за регулю
вання, адміністрування та фінансування суспільних по
слуг, щодо закріплення та перерозподілу джерел до
ходів у вигляді податків, зборів і трансфертних платежів
між бюджетами різних рівнів влади, а також на рівні го
ризонтальних відносин: із приводу об'єднання коштів
бюджетів одного рівня задля спільного фінансування
суспільних благ, надання фінансової допомоги та реа
лізації інших форм міжмуніципальної або міжрегіональ
ної кооперації. В такому контексті термін "фінансова
децентралізація" виглядає синонімічним термінам "бюд
жетна децентралізація" або "фіскальна децентраліза
ція".
В європейській правовій літературі зміст бюджет
ної децентралізації розкривають через три аспекти, що
представлені на рисунку 4 [5].
З урахуванням вище викладеного, завданнями бюд
жетної децентралізації є, по1: збільшення участі гро
мадян в розвитку територій, на яких вони проживають,
та по2: ефективне забезпечення населення суспільни
ми послугами. Ці завдання варто кваліфікувати як со
ціальні, тому що ніхто інший як власне самі громадяни,
громада, що проживає на тій чи іншій території, не може
бути більше за всіх зацікавлена в реальних змінах на
власну користь та користь свого ближнього. Щоб ви
конати ці соціальні завдання місцеві бюджети повинні
бути достатніми для забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування наданих їм законом повно
важень та надання населенню послуг на рівні не нижче
мінімальних соціальних потреб. При недостатності до
ходних джерел держава бере на себе забезпечення зба
лансування місцевих бюджетів шляхом передачі необ
хідних коштів у вигляді дотацій, субвенцій та субсидій.

Рис. 2. Основні форми вертикальної децентралізації
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Рис. 3. Бюджетна система України

Така практика є розповсюдженою в Європі та формує
досить високий рівень соціальних стандартів, тому й
вартує запровадження в Україні.
Фахівці звертають увагу на те, що специфіка уп
равління фінансами об'єднаних територіальних гро
мад зумовлена низкою важливих чинників. Поперше,
фінанси об'єднаної територіальної громади охоплю
ють територію декількох населених пунктів, що на
самперед, призводить до посилення контролю за по
вноцінним наповненням бюджету та активізує уп
равлінські процеси. Подруге, в Україні відсутній
досвід управління фінансами об'єднаної територіаль
ної громади, що спричиняє значні труднощі, однак
створюється, зокрема, сприятливе середовище для
викорінення корупції у сфері місцевих фінансів. По
третє, запроваджуються прямі міжбюджетні відноси
ни між бюджетом об'єднаної територіальної грома
ди та державним бюджетом, що гарантує обсяг
міжбюджетних трансфертів, розрахований на основі
універсальної формули. Однак постає проблема дос
татності фінансування, насамперед, соціальної сфе
ри громади, оскільки значно ускладнюються можли
вості отримання фінансової підтримки з інших видів
бюджетів [6, c. 17].

На теперішній час у рамках реалізації Концепції ре
формування місцевого самоврядування та територіаль
ної організації влади в Україні вже проводиться актив
на робота по формуванню спроможних територіальних
громад, що є важливою частиною процесу децентралі
зації. За попередніми розрахунками Міністерства
фінансів України в результаті реформування плануєть
ся сформувати близько 1800 місцевих бюджетів об'єдна
них територіальних громад. Відповідно до Закону Ук
раїни "Про добровільне об'єднання територіальних гро
мад", що був ухвалений 5.02.2015 р., започатковано кон
кретний механізм добровільного об'єднання терито
ріальних громад, якого раніше не існувало.
Враховуючи те, що в Україні переважна частина
сільських, селищних та міських бюджетів міст районно
го значення були глибоко дотаційними, що позбавляло
територіальних громад можливості здійснювати не
обхідні для соціальноекономічного розвитку видатки,
постало завдання об'єднати такі адміністративнотери
торіальні одиниці в об'єднану територіальну громаду.
Основна мета, як задекларовано в урядових докумен
тах, полягає у формуванні базового елементу місцево
го самоврядування — громади, забезпечення її дієвої
спроможності, що означає самостійно, за рахунок влас

Рис. 4. Три аспекти, що розкривають зміст бюджетної децентралізації
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Таблиця 1. Кількість створених та запланованих
на перспективу ОТГ у розрізі областей України
(на 1 липня 2016 р.)
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
(на підконтрольній території Україні)
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Кіровоградська
Київська
Луганська
(на підконтрольній території Україні)
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
РАЗОМ

Кількість
створених
ОТГ
2
6
16
3

Кількість ОТГ,
запланованих на
перспективу
27
46
58
35

10
2
6
4
3
2
2

28
0
46
49
17
27
22

16
1
8
14
8
1
26
1
1
22
3
10
5
172

74
28
16
29
30
48
0
52
40
25
42
14
42
862

Джерело: складено за: [7].

них ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в
інтересах її жителів, тобто забезпечувати належний
рівень освіти, культури, охорони здоров'я, соціального
захисту, житловокомунального господарства та ін.
Нині в Україні вже утворено 172 добровільно об'єднані
територіальні громади (ОТГ), до складу яких увійшло 847
сільських, селищних, міських рад (див. табл. 1).
Внесені зміни до Бюджетного та Податкового ко
дексів стимулюють громади до об'єднання через ме
ханізм переходу бюджетів об'єднаних громад на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Об
'єднані громади наділяються повноваженнями, рівноз
начними повноваженням міст обласного значення. При
добровільному об'єднанні, в бюджетах таких громад
залишається 60% ПДФО. Як результат реформи, вже з
1 січня 2016 року відкрилися прямі бюджетні розрахун
ки 159 об'єднаних територіальних громад з Державним
казначейством, минаючи область та район, у державно
му бюджеті на 2016 рік для них закладено кошти, зок
рема, передбачено 284,9 млн грн. на базову дотацію, 1,6
млрд грн. — на освітню та 844 млн грн. — на медичну
субвенції [8].
Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу Украї
ни у грудні 2014 року, запроваджено нову модель фінан
сового забезпечення місцевих бюджетів та нові підхо
ди у взаємовідносинах державного бюджету з місцеви
ми бюджетами. Завдяки реалізації реформи міжбюд
жетних відносин у 2015 році, насамперед, місцеві орга
ни влади почали самостійно формувати та затверджу
вати свої місцеві бюджети не чекаючи затвердження
державного бюджету; Міністерство фінансів не визна
чало і не доводило до місцевих бюджетів індикативні
показники по доходах та ін. Окрім того, систему верти
кального збалансування усіх місцевих бюджетів, що
була демотивуючим фактором для багатьох місцевих
громад бути ефективними та успішними, було замінено
системою горизонтального вирівнювання податкосп
роможності територій. Одночасно було запроваджено
нові субвенції з державного бюджету місцевим бюдже
там, — освітню та медичну. Як результат, у 2015 році
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місцевим бюджетам було надано трансфертів із держ
бюджету на 174,0 млрд грн., що на 43,4 млрд грн., або
на 33,2 % більше ніж у 2014 році [9].
Отже, у 2015 році здійснено перший етап бюджет
ної децентралізації. Внаслідок цього, було розширено
права органів місцевого самоврядування і збільшено
джерела формування доходів місцевих бюджетів. В
тому числі за рахунок запровадження акцизного по
датку з кінцевих продажів, розширення бази оподат
кування податком на нерухомість; надання права са
мостійно визначати ставки податків та встановлювати
пільги з їх сплати. Усунення перерозподілу місцевих
доходів через центр створило стимули для ефектив
ного розпорядження бюджетом на місцях і вже про
демонструвало перші результати. Порівняно з 2014
роком надходження загального фонду місцевих бюд
жетів збільшилися у 2015 році на 21%. Тобто місцеві
бюджети отримали 45 млрд грн. додаткового ресурсу
на власні потреби [9].
У 2016 році Уряд планує здійснити ще ряд кроків
щодо створення умов для формування спроможних те
риторіальних громад, зокрема: корегування та затверд
ження перспективних планів спроможних громад обла
стей, вирішення питань щодо об'єднання в межах дек
ількох районів, виборів старост, спрощення процедур;
надання організаційнометодичної допомоги ОТГ в роз
робленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструк
тури; врегулювання порядку вирішення питань адмініст
ративнотериторіального устрою України, оптимізація
системи територіальної організації влади, розроблення
та подання Кабінетові Міністрів України проектів Зако
ну України "Про засади адміністративнотерито
ріального устрою України" та акта Кабінету Міністрів
України щодо схвалення Концепції оптимізації системи
територіальної організації влади; передача повноважень
органам місцевого самоврядування, оптимізація кількості
розпорядників землею, запровадження механізмів конт
ролю за використанням земель; створення можливості
передачі органам місцевого самоврядування (за їх звер
ненням) повноважень з надання адміністративних послуг
через центри надання таких послуг та формування їх ме
режі та віддалених робочих місць (для старост); упоряд
кування системи оплати праці в органах місцевого само
врядування; посилення відповідальності органів місцево
го самоврядування та їх посадових осіб за прийняття
рішень, що не відповідають законодавству; удосконален
ня механізмів публічного контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зокрема
щодо розпорядження бюджетними коштами, комуналь
ним майном, земельними ресурсами [10].
Такі кроки Уряду варті підтримки з боку населення
країни. Однак залишається ще велика кількість проблем,
які стосуються безпосередньо реформи бюджетної де
централізації. Зокрема залишається не вирішеним пи
тання розмежування повноважень у системі органів
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
на різних рівнях адміністративнотериторіального ус
трою за принципом субсидіарності. Органам місцевого
самоврядування не передано повноваження передусім
у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захис
ту, охорони громадського порядку.
Бюджетний кодекс України (ст. 89) визначає перелік
видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного
значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних те
риторіальних громад. При цьому певні видатки з цього
переліку визначаються міністерствами освіти та охоро
ни здоров'я (видатки за рахунок освітньої та медичної
субвенцій), інші, очевидно, на розсуд місцевої влади [2].
Отже, Бюджетний кодекс України не встановлює чіткої
відповідальності за здійснення видаткових повноважень
у сферах освіти, охорони здоров'я тощо. Це питання
поки що залишається відкритим.
Тому Уряд планує провести секторальну децентра
лізацію, зокрема у сфері освіти, охорони здоров'я, со
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ціального захисту, охорони громадського порядку, що
створить умови для забезпечення високого рівня надан
ня освітніх та медичних послуг, формування оптималь
ної мережі закладів освіти та охорони здоров'я, підви
щення якості надання публічних послуг у сфері соціаль
ного захисту, запровадження в територіальних громадах
(передусім в ОТГ) дільничних поліцейських та ін. [10].
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Реформа бюджетної децентралізації, що відбуваєть
ся нині в Україні, може бути ефективною за умов фор
мування ефективного місцевого самоврядування на за
садах децентралізації влади, що до цього часу значно
пробуксовує, а отже, як наслідок, провокує ще більші
соціальні проблеми та негаразди з огляду на українські
реалії, які є очевидними. Реформи заради реформ з не
гативними соціальними наслідками дуже дорого можуть
обійтися Україні. Тому можновладцям, що приймають
рішення у цій сфері, та виконавцям цих рішень варто
приділити увагу соціальній функції цієї реформи, яка,
на наш погляд, в умовах, коли в країні тільки формуєть
ся громадянське суспільство, вимагає чіткого механіз
му міжбюджетного розподілу повноважень (прав та
обов'язків) між органами публічної влади різних рівнів,
тобто розмежування як видаткових повноважень, так і
податкових компетенцій (джерел доходів). По1, зако
нодавчого визначення виключної компетенції націо
нального уряду та органів місцевого самоврядування
щодо надання суспільних послуг і фінансування відпо
відних видатків, по2, законодавчого регулювання,
фінансування та адміністрування спільних видаткових
повноважень з метою подолання труднощів в розподілі
видаткових повноважень найважливіших суспільних
послуг (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист
тощо) власне для людей і заради людей.
Чітке закріплення відповідальності, уникнення дуб
лювання функцій, забезпечення підзвітності і підконт
рольності органів публічної влади, спрямоване на підви
щення рівня фінансової (бюджетної) автономії органів
місцевого самоврядування, зокрема, спроможних тери
торіальних громад, передусім ОТГ, з урахуванням ос
новних принципів розподілу видаткових повноважень
по вертикалі (економічної ефективності, фіскальної
справедливості, досягнення політичної підзвітності та
ефективності процесу адміністрування), перевірених
досвідом європейських країн, є ключовою передумовою
створення ефективної соціально орієнтованої моделі
міжбюджетних відносин, яка у перспективі зможе при
нести реальні результати омріяного "економічного дива
для людей".
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Проблематика досліджень реформи децентралізації
влади, в тому числі бюджетної децентралізації в Україні
є надзвичайно різноаспектною та надактуальною. Од
нак, на наш погляд, особливо вартує уваги дослідження
процесу формування ОТГ, що активно відбувається
нині, з точки зору ціннісномотиваційних аспектів їх
діяльності з метою попередження соціальних негараздів
на місцевому рівні, в тому числі в найгіршому варіанті,
зокрема проявів сепаратизму.
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THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE DISTRICT, ITS ROLE AND PLACE IN THE STRATEGIC
PLANNING SYSTEM IN POLAND (FOR EXAMPLE, THE DISTRICT KRAKOVKOGO MALOPOLSKA
PROVINCE)

В работе исследован опыт Польши в стратегическом планировании развития территорий, определеX
на взаимоувязка стратегических документов Польши на национальном, региональном и местном уровне
на примере Краковского повята Малопольского воеводства, установлена согласованность областей страX
тегического вмешательства стратегии повята со стратегиями высшего уровня, а также выяснено, что реX
ализация документов стратегического планирования на местном уровне в Польше носит комплексный,
согласованный, системный характер и подкреплена реальными финансовыми ресурсами.
We have studied the experience of Poland in the strategic planning of the territories defined linkage between
strategic documents of Poland at the national, regional and local level on the example of Krak?w County
Malopolska province, set consistency areas of strategic intervention of the district with the highest level strategies
strategies, as well as clear that the implementation of the documents strategic planning is comprehensive at the
local level in Poland, coordinated, systemic in nature and backed by real financial resources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня в Украине существует острая потребность
в реформировании существующей системы стратегичес
кого планирования на региональном и местном уровне.
Действующие в Украине документы территориального
стратегического планирования не могут составить еди
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ную систему стратегического планирования на уровне
региона, а низкий уровень законодательной и методо
логической базы приводит к отсутствию согласованно
сти и иерархической взаимоувязки элементов этой сис
темы. Многие стратегии регионов также не подкрепле
ны финансовым и институциональным обеспечением,
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это приводит к тому, что стратегии имеют декларатив
ный характер и не могут влиять на реализацию страте
гических целей государства. В этом контексте важное
значение имеет исследование опыта управления разви
тием территорий в Польше, разработки и реализации
различных типов стратегий развития, а также их роли и
места в реализации целей развития государства.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Активную работу по стратегическому управлению
и планированию на национальном и региональном уров
не ведут Е. Белокурова, В.А. Вакуленко, Е.Н. Ведута,
А.П. Егоршин, Е.Н. Королева, Н.Е. Костылева, И. Крав
чук, В.Л. Мартынов, А.Н. Швецов, Г. Яровой и другие
ученые. Несмотря на значительное количество научных
публикаций, к числу малоисследованных проблем в этой
области относится вопрос роли и места стратегии раз
вития единицы местного самоуправления Польши в си
стеме стратегического планирования страны и возмож
ности использования польской практики в Украине.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Целью работы является исследование системы стра
тегического планирования на местном уровне, опреде
ления места и роли стратегии повята в реализации стра
тегических целей государства, а также определение ос
новных условий эффективной реализации местных
стратегий для трансформации позитивных тенденций в
практику регионального развития Украины.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно Закону от 6 декабря 2006 года "О принци
пах политики в области развития", политика представ
ляет собой набор взаимосвязанных мероприятий, кото
рые направлены на устойчивое и сбалансированное раз
витие страны и социальную сплоченность в области эко
номического, регионального и пространственного раз
вития, а также на повышение конкурентоспособности
экономики и создание новых рабочих мест [1].
Процесс децентрализации в Польше основан на
принципе субсидиарности. Согласно этому принципу
компетенция государственной власти передается на
местный уровень для обеспечения максимальной эф
фективности решения проблем. Статья 3 Закона гласит,
что политику в области развития на национальном уров
не проводит Совет министров, региональное правитель
ство на региональном уровне и правительство повята и
гмина на местном уровне [1].
Политика развития в Польше осуществляется на
основании стратегий развития, которые реализуются на
национальном, региональном и местном уровне. Необ
ходимым условием реализации национальных стратеги
ческих целей является согласованность стратегий раз
вития на всех уровнях. Закон также устанавливает пра
вила по проведению консультаций, одобрения страте
гий, а также обеспечение согласованности документов
по планированию с Национальной стратегией развития.
Поэтому для правильной координации осуществле
ния государственной политики на всех уровнях управ
ления развитием, ключевым является соблюдение тес
ных связей в сложной системе стратегических докумен
тов (долгосрочная и среднесрочная стратегия развития
страны) с другими стратегическими документами (стра
тегии развития воеводств, местные стратегии и програм
мы).
Такой подход, как взаимозависимость целей в стра
тегическом планировании способствует укреплению ко
ординации деятельности в области развития на всех
уровнях и может произвести более сильное воздействие
на социальноэкономическое, региональное и простран
ственное развитие страны. Главное в этой ситуации яв
ляется организация единого центра координации и кон
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троля за реализацией всех государственных стратегий,
которым в Польше является Министерство региональ
ного развития. Также для согласования региональных
и местных стратегий развития со стратегией националь
ного уровня и учета общих тенденций, Министерство
регионального развития Республики Польши подгото
вило методические рекомендации, в которых не только
показало политику государства в сфере регионального
развития на ближайшие 10 лет, но также указало обя
зательные элементы стратегии, к которым относятся
"Стратегическая экологическая оценка" и "Информация
о результатах публичных консультаций" [2].
Следует отметить, что при согласовании стратеги
ческих направлений развития конкретных территорий
с приоритетами европейской и национальной политики
используется дифференцированный подход по сферам
"стратегического вмешательства" в зависимости от раз
мера территории, численности населения, производ
ственного и ресурсного потенциала.
Существующая система реализации такого подхо
да к проведению государственной политики предпола
гает интеграцию, координацию и согласованность лю
бых стратегических документов страны. Рисунок 1 ил
люстрирует работу системы на страновом, региональ
ном и местном уровне на примере Малопольского вое
водства и Краковского повята [1—5].
Краковский повят — один из 19ти земских повятов
Малопольского воеводства Польши. Его площадь со
ставляет 1229,6 км2, количество населения — более 259
тыс. чел., а плотность — 204,8 чел./км2. Административ
ный центр повята — город Краков территориально не
входит в его состав. Краковский повят был создан 1 ян
варя 1999 года в результате административной рефор
мы. Повят является самоуправляемой административ
нотерриториальной единицей второго уровня, которая
входит в состав воеводства и формируется из несколь
ких соседних гмин [6].
Основными документами, которые регулируют де
ятельность самоуправления повята являются:
1. В области организационной структуры и полно
мочий:
— Закон о местном самоуправлении повята от 5
июня 1998 года,
— Закон о местных государственных служащих от
21 ноября 2008 года,
— Устав Краковского повята,
— Правила совета,
— Организационные положения Краковского повя
та.
Эти документы устанавливают организационную
структуру органов местного самоуправления повята, их
задачи, компетенцию, должностные обязанности и от
ветственность, а так же взаимосвязь всех участников
управления [7].
2. Основными документами, которые регулируют
деятельность самоуправления повята в области разви
тия территории являются (рис. 1) [4—10]:
— Стратегия Краковского повята 2013—2020;
— Местный план развития повята;
— Долгосрочный финансовый прогноз 2015—2027;
— Территориальный контракт;
— Операционные программы;
— Решения, постановления, резолюции;
— Ежегодный бюджет.
Стратегия развития Краковского повята на 2013—
2020 годы является основным и самым важным докумен
том, определяющим области, цели и направления раз
вития в политики повята с соблюдением принципов ин
новационного регионального развития в Польше.
Стратегия играет ключевую роль не только в каче
стве общего плана управления местных органов власти
повята, но и в качестве инструмента сотрудничества с
партнерами из числа местных органов власти, частных
и неправительственных организаций. Области вмеша
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Стратегия
"Европа 2020"

Виденье сфер деятельности
Польши 2050

Виденье
Польша 2050

Концепция
пространственного
розвития Польща

Стратегия
Польща 2030

Стратегия
Польща 2020
Секторальные
комплексные
стратегии

Национальная операционная
программа

План
действий

Операционные
секторальные программы

План
действий

Операционная программа
регионального развития

Национальная стратегия
регионального развития
2020

Долгосрочный
прогноз

Пространственный
план развития

Стратегия развития
Южной Польши

Стратегия развития
Малопольского воеводства
на 2011-2020 гг.

9 секторальных
операционных
программ
воеводства
План действий

Операционная
программа

План
действий

План
действий

Многолетний
инвестиционный план

План
пространственного

Контракт на
финансирование

Операционная
программа
развития
воеводства

Субрегиональная
программа
развития 2020

Ежегодный
бюджет

План действий

План действий

Стратегия Краковского
повята 2013-2020
Местный план
развития повята

Операционные
программы

Долгосрочный финансовый
прогноз 2015-2027

Планы действий

Территориальный
контракт

Ежегодный бюджет
Рис. 1. Место стратегии повята в системе стратегического планирования Польши
Джерело: разработано автором.

тельства настоящей Стратегии имеют решающее значе
ние для получение внешних финансовых ресурсов.
Стратегия развития Краковского повята на 2013—
2020 годы была подготовлена в результате более чем
года работы Совета повята и экспертов Института мес
тного самоуправления, а так же администрации. В до
кументе учтены выводы и рекомендации, сформулиро
ванные в контексте широкой дискуссии на сессиях, а
также на cтратегических и консультативных совеща
ниях.
Стратегии регионального и местного развития, раз
работанные единицами территориального самоуправле
ния должны соответствовать среднесрочной стратегии
развития страны, национальной стратегии региональ
ного развития, а также субрегиональным стратегиям.
Для обеспечения такой взаимосвязи между документа
ми стратегического характера национального и регио
нального уровней, а также документами развития
конкретных территорий, претендующих на финансиро
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вание за счет одного из фондов ЕС, Европейская комис
сия разработала ряд инструкций и руководств по напи
санию документов. Так, стратегия развития Краковско
го повята на 2013—2020 годы согласуется с приорите
тами и целями документов на национальном и регио
нальном уровне:
— Национальной стратегии Регионального разви
тия 2010—2020: области, города, сельские районы.
— Долгосрочной Национальной стратегии развития
до 2030 года.
— Национальной концепции пространственного
развития до 2030.
— Стратегии развития Малопольского воеводства.
— Среднесрочной Национальной стратегии разви
тия до 2020 года.
— Национальной стратегии отраслевого развития
Малопольского региона на 2011—2020 годы.
— 9 комплексных стратегий развития.
— Операционные программы.
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Таблица 1. Согласованность областей стратегического вмешательства в Стратегии развития
Краковского повята со стратегиями высшего уровня

Стратегические цели документа

Среднесрочная
Национальная
Стратегия
Польша
2020 [10]
Региональная
стратегия
развития
2020 [4]

Стратегия
развития
Малопольского
воеводства 2020
[9]

Эффективное
государство
Конкурентная
экономика
Социальное и
территориальное
единство
Обеспечение
конкурентоспособности
регионов
Создание
территориальной
сплоченности и
предотвращение
маргинализация
проблемных зон
Создание условий для
эффективного,
результативного и
партнерского
территориального
развития
Экономика знаний и
инвестиции
Развитие туризма и
сохранение
культурного наследия
Развитие
инфраструктуры и
транспортной
доступности
Развитие Краковской
метрополии и других
субрегионов
Развитие городов и
сельских районов
Экологическая
безопасность,
здравоохранение и
социальная
сплоченность
Управление развитием
региона

Конкурентоспособная
экономика,
образование и
развитие рынка
труда
+

Стратегия развития Краковского повята 2020 [8]
Развитие
Развитие
Развитие
Развитие
внутрентерриторий
туризма и
городов и
них и
районного
сохранение
сельских
внешних
подчинения и их
культурного
районов
каналов
сотрудничества
наследия
связи
+
+
+
+

Общественная,
экологическая и
социальная
безопасность
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Джерело: разработано автором.

— Региональные оперативные программы.
— Планы пространственного развития.
Стратегия развития является ответом на динамику
социальноэкономических изменений, происходящих в
повяте, и в его среде (реальные процессы и явления —
экономические, социальные, культурные, менеджмент
и т.д.), которые вызвали необходимость пересмотра
стратегических документов всех органов местного са
моуправления в стране.
Стратегия развития Краковского повята основана
на конкретных предложениях и определяет цели и на
правления вмешательства, направленные на повышение
конкурентоспособности повята и преодоления струк
турных экономических и социальных проблем.
В результате в Стратегии определены шесть стра
тегических направлений развития, которые учитывая
специфику территории, соответствуют общим страте
гическим целым развития документов высшего уровня
[8]:
1. Конкурентоспособная экономика, образование и
развитие рынка труда.
2. Развитие туризма и сохранение культурного на
следия.
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3. Развитие внутренних и внешних каналов связи.
4. Развитие территорий районного подчинения и их
сотрудничества.
5. Развитие городских и сельских районов.
6. Общественная, экологическая и социальная безо
пасность.
В таблице 1 представлен анализ согласованности
областей стратегического вмешательства Стратегии
развития Краковского повята до 2020 года со Средне
срочной Национальной Стратегией Польша 2020, Ре
гиональной стратегией развития Польши до 2020 года и
Стратегией развития Малопольского воеводства 2020.
Как видно из таблицы 1, области стратегического
вмешательства, которые определены в стратегии Кра
ковского повята четко согласованы с областями вмеша
тельства стратегии Малопольского воеводства, а так же
полностью соответствуют очерченным направлениям
стратегического развития в Региональной стратегии
развития и среднесрочной национальной стратегии
развития Польши 2020 с учетом территориальной спе
цифики развития.
С целью реализации Стратегии Краковского повя
та формируется операционная программа и местный
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план развития. Гарантией реализации запрограммиро
ванных проектов в программе и плане развития являет
ся долгосрочный бюджетный прогноз до 2027, а также
ежегодный бюджет повята.
Долгосрочный бюджетный прогноз построен до 2027
года, так как именно в этом году истекают обязательства
повята по кредитам и займам. Так, в прогнозе среднего
довой рост доходов планируется в размере 2, 3% [7].
Основным источником текущего дохода являются:
— акции НДФЛ и налог на прибыль,
— основная часть субсидий,
— доходы от грантов и средств, выделяемых для
конкретных целей.
Также для реализации некоторых программ повя
та планируется приток средств из бюджета Европейс
кого Союза:
— "Единство в разнообразии — разнообразие в
единстве". Укрепление гражданского диалога по вопро
сам развития Краковского повята — повышение объе
ма и качества механизмов сотрудничества в районе Кра
кова, а также социальных инициатив.
— "Модернизация профессионального образования
в Малопольше" — включают профессиональную подго
товку, повышение качества и условий образования в
тесной связи с потребностями рынка труда.
— "Новое качество учителей в Краковском повяте"
— Улучшение функционирования системы образования
путем реализации комплексного плана поддержки.
— "Сила эффективности" — улучшение доступа к
занятости и поддержки экономической деятельности в
регионе.
— "Непрерывное обновление качества жизни" —
пропаганда здорового образа жизни в сочетании с но
винками в области науки по физическому воспитанию в
школе.
— "К независимости" — социальная активизация
людей, подверженных риску социального отторжения.
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Внедрение системы стратегического планирования
на региональном и местном уровне в Польше носит ком
плексный и согласованный на всех уровнях характер.
Ключевым документом реализации региональной поли
тики развития в Польше является стратегия развития
территориальной единицы. Причем стратегия развития
повята тесно согласована со стратегическими докумен
тами регионального и национального уровня по облас
тям вмешательства, приоритетам и целям, а также яв
ляется базой при составлении стратегии воеводства. А
благодаря целевой обоснованности и прозрачности си
стемы распределения финансирования, институцио
нального обеспечения, мониторинга использования ре
сурсов и ответственности всех ветвей власти реализа
ция стратегии на местном уровне стала действенным
инструментом социальноэкономического развития не
только повята, а и региона в целом. Практика внедре
ния стратегического планирования на региональном и
местном уровне Польши свидетельствует о положитель
ных тенденциях его использования для решения соци
альноэкономических проблем территориальных еди
ниц, регионов, а также реализации стратегических це
лей и задач государства.
Итак, из анализа можно сделать вывод, что для эф
фективного внедрения политики развития в Украине
существует необходимость в совершенствовании систе
мы стратегических документов на всех уровнях, при
этом примером может выступить удачно реализованный
опыт Польши с дальнейшей его корректировкой и адап
тацией к условиям современных реалий развития Укра
ины.
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INTERNET TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES

У статті надано оцінку рівня використання інтернетXтехнологій, а саме сайта в управлінні туристичX
ними підприємствами. Запропоновано низку показників для дослідження успішності позиціонування
сайтів туристичних підприємств, а також результативності здійснення оптимізації і просування сайтів.
Обгрунтовано необхідність ефективного представлення сайту туристичного підприємства в Інтернеті та
його активного використання в управлінні інформаційними потоками шляхом його оптимізації і просуX
вання у пошукових системах для досягнення максимально високої позиції у результатах пошуку. ЗапроX
поновано здійснювати просування сайту, використовуючи комплекс найбільш розповсюджених способів,
у тому числі налагоджувати співпрацю із партнерамиXвиробниками туристичних послуг. ЗапропоноваX
но туристичним підприємствам постійно здійснювати контроль за функціонуванням власного сайту із
визначеною підприємством періодичністю, а результати використовувати для оперативної розробки і
реалізації заходів стосовно покращення функціонування сайта.
The article provided an assessment of the use of Internet technologies, such as a site, in the management of
tourism enterprises. A range of indicators in order to study successful positioning of the websites of tourism
enterprises and the efficiency of optimization and promotion of websites are offered. The need for effective
representation of the website of tourism enterprises in the Internet and its active use in the management of
information flows through the optimization and promotion in search engines to reach the highest possible position
in the search results is justified. Promotion of the website, using a set of the most common ways, including
cooperation with partners producing travel services is offered. Tourism businesses are offered to monitor
constantly the operation of the own website with the defined intervals and to use the results for rapid development
and implementation of measures to improve the functioning of the website.
Ключові слова: інформаційні потоки, туристичне підприємство, сайт, інтернет!технологія, просуван!
ня сайту.
Key words: information flows, tourism enterprise, website, internet technology promotion of website.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення та налагодження інформаційного взає
мозв'язку між усіма учасниками процесів формування
та реалізації туристичних продуктів, а також між ними
і споживачами пояснює суттєву роль у діяльності тури
стичних підприємств зовнішніх вхідних та вихідних
інформаційних потоків, управління якими, як свідчить
практика, може ефективно здійснюватися лише на ос
нові Інтернеттехнологій.
Оскільки ключовим аспектом для упровадження і
використання Інтернеттехнологій є наявність сайтів у
туристичних підприємств, необхідно дослідити, на
скільки вони, як засоби управління інформаційними
потоками сприяють ефективності цього процесу та за
безпечення ефективності діяльності туристичних
підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблеми викорис
тання інтернеттехнологій для забезпечення здійснен
ня функціональних процесів на підприємствах, у тому
числі туристичних, здійснили О. Глонь [2], А. Берко [3],
А. Матвієнко [6], С. Мельниченко [7], Е. Шаповалова [8].
Недостатньо приділяється уваги дослідженню особли
востей використання сайта для забезпечення ефектив
ності управління діяльністю туристичних підприємств і
його ролі в організації і управлінні їх інформаційними
потоками.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка рівня використання інтернет
технологій в управлінні туристичними підприємствами
і обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення опти
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Таблиця 1. Оцінка сайтів туристичних підприємств України
за рівнем релевантності заголовку, ключових слів,
опису до тексту вебRсторінки

Показники
Релевантність заголовку
Релевантність ключових слів
Релевантність опису сторінки

Кількість підприємств за рівнем релевантності
високий та
достатньо
середній
низький
відсутня
високий
42
13
23
22
38
6
18
38
34
9
25
32

мізації їх сайтів, позиціонування та просування в Інтер чення тематичного індексу цитованості, наприклад, 20,
неті для забезпечення ефективності управління діяль 30, 40 (обов'язково кратним 10) [10].
ністю таких підприємств.
Релевантність заголовку, ключових слів, опису сто
рінки до тексту вебсторінки має суттєве значення для
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
успішного позиціонування сайту туристичного підприє
Повномірне використання сайтів туристичних мства в Інтернеті та свідчить про якість його інформац
підприємств для управління інформаційними потоками ійного наповнення і семантичного ядра.
потребує удосконалення їх структури та інформацій
Отримані у ході дослідження результати оцінки
ного наповнення, активізації використання засобів сайтів ста досліджуваних підприємств показали, що ви
спілкування із споживачами, у тому числі посилення соку та достатньо високу релевантність заголовку, клю
зворотного зв'язку із ними для надання і отримання чових слів, опису сторінки до тексту вебсторінки ма
необхідної інформації.
ють менше 45 % туристичних підприємств, що свідчить
Наявність лише добре структурованого та інформа про необхідність активізації проведення заходів щодо
ційно наповненого сайту не забезпечить ефективність удосконалення сайтів, зокрема, їх пошукової оптимі
функціонування інформаційних потоків туристичних зації (табл. 1).
підприємств та його діяльності у цілому. Основна мета
Релевантність заголовку до тексту вебсторінки
його створення — це залучення максимальної кількості відсутня на 22 сайтах, а 23 — мають низький рівень. Ре
відвідувачів із подальшим їх переходом у статус клієнтів левантність ключових слів до тексту вебсторінки на
туристичного підприємства, що потребує вдалого пози низькому рівні чи відсутня на 56 % сайтів. Релевантність
ціонування сайту в Інтернеті, підвищення його автори опису сторінки відсутня на 32 сайтах, а на 25 вона має
тетності і популярності серед користувачів цієї мережі. низький рівень. Такі результати свідчать про те, що знач
Ефективне представлення сайту туристичного підприє на частина туристичних підприємств недостатньо уваги
мства в Інтернеті та його активне використання в управ приділяє оптимізації і заходам щодо просування сайтів
лінні інформаційними потоками передбачає, зокрема, у пошукових системах, формування його семантичного
його оптимізацію і просування у пошукових системах ядра.
для досягнення максимально високої позиції у резуль
Більшість сайтів достатньо проіндексована у пошу
татах пошуку. Успішність позиціонування сайтів тури кових системах Яндекс і Google, за винятком двох, при
стичних підприємств і результативність здійснення ними цьому сторінки сайтів 15ти підприємств проіндексовані
оптимізації і просування сайтів доцільно досліджувати лише у Яндексі, а 4х — у Google.
за такими показниками:
Формування суспільної думки на форумах відбу
— індекс цитованості — Google PageRank (PR);
вається у соціальному середовищі, у якому інформаційні
— тематичний індекс цитованості Яндекса;
потоки про діяльність туристичного підприємства є
— релевантність заголовку до тексту вебсторінки; інструментом підвищення ринкового попиту і рівня
— релевантність ключових слів до тексту вебсто інформованості цільової аудиторії про туристичні про
рінки;
дукти. Можливість споживачів коментувати як на фо
— релевантність опису вебсторінки до її тексту;
румах, так і у блогах створює додаткову сприятливу
— кількість проіндексованих сторінок у Яндексі;
можливість підприємства забезпечити прозоре веден
— кількість проіндексованих сторінок у Google;
ня господарських процесів із підтриманням зворотного
— кількість посилань з форумів;
зв'язку, що значною мірою впливає на прихильність спо
— кількість посилань з блогів;
живачів. Регулярність появи посилань у блогах сприяє
— наявність у каталогах Яндекс і Google;
популярності туристичних продуктів підприємства і
— популярність у соціальних мережах.
збільшенню зацікавленості потенційних і постійних спо
Google PageRank (PR) є одним із найбільш важли живачів
вих показників, що використовуються для контролю за
За результатами оцінки усіх досліджуваних сайтів
пошуковою оптимізацією сайтів. PR визначає важ зроблено висновок, що посилання із блогів здійснюва
ливість вебсторінки у Google, що залежить від кількості лося на 59 % сайтів туристичних підприємств України, а
посилань з інших вебсторінок та їх PR [10]. Значення з форумів — лише на 7. Отже, підприємствам доцільно
індексу визначається у межах від 1 до 10 (для 1 кількість запровадити заходи для організації форумів на власних
посилань становить 1—10, для 2 — 10—100, для 3 — сайтах та активізувати процес покращення позиціону
100—1000, для 4 — 1000—10000 і т.д.) [10]. Для сайтів вання сайтів в Інтернеті, адже інформація, отримана
середнього рівня популярності цей індекс дорівнює 4— завдяки таким інформаційним потокам, дозволить
5, достатньо високого рівня — 6—7, високого рівня — підприємству враховувати уподобання споживачів, вив
8—10 [4].
чати їх попит.
Тематичний індекс цитованості Яндекса визначає
Наявність сайту у каталогах Яндекса і Google впли
авторитетність і поширеність сайту в Інтернеті з ураху ває на його позиції, сприяє просуванню, пришвидшує
ванням якісної характеристики посилань на нього з пошук та забезпечує зростання відвідуваності сайту.
інших сайтів, тобто враховує кількість таких посилань,
Результати оцінки сайтів ста досліджуваних підпри
надаючи їм відповідну значимість, яка залежить від ав ємств України показали, що лише 24 % з них зареєстро
торитетності тих сайтів (бажано схожої тематики), вані у одному чи обох вищезазначених каталогах, а реш
звідки надходять посилання. Збільшення його значен та сайтів відсутня.
ня свідчить про підвищення позиції сайту у пошукових
Популярність сайту туристичного підприємства у
системах [10]. Мінімальна оцінка сайту Яндексом — це соціальних мережах, у тому числі наявність у них його
тІЦ 10. Відповідно збільшення посилань підвищує зна власної сторінки, забезпечує активне генерування
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інформації про туристичне підприємство, отримувача
ми якої можуть бути потенційні споживачі його турис
тичних продуктів. За умови розповсюдження таких
інформаційних потоків із позитивною інформацією про
репутацію, підприємство має можливість отримати сут
тєве збільшення кількості споживачів та, відповідно,
обсягів реалізації туристичних продуктів.
Популярність сайтів досліджуваних підприємств
оцінено за показником, що є сумою кількості людей, які
поділилися своїми враженнями про туристичне підприє
мство (порекомендували звернутися до його домашньої
сторінки у мережі) та кількості відвідувань домашньої
сторінки туристичного підприємства у соціальній ме
режі (за умови її наявності).
Загалом серед ста досліджуваних сайтів туристич
них підприємств України популярність у соціальних
мережах мають лише 39, причому рівень її різний. Най
вища популярність двох сайтів становить 3629 та 3857.
Популярність шістьох сайтів від 60 до 861. Популярність
решти сайтів не перевищує 40. Отримані результати
свідчать про необхідність активізації цього напряму
управління інформаційними потоками.
Отримані результати дослідження успішності пози
ціонування сайтів туристичних підприємств в Інтернеті,
їх оптимізації і просування довели, що більшість
підприємств недостатньо уваги приділяли цим процесам,
які могли б активізувати зовнішні вхідні і вихідні пото
ки між підприємствами та споживачами, а також інши
ми суб'єктами, забезпечуючи підвищення ефективності
діяльності туристичних підприємств.
Для забезпечення успішності позиціонування та
просування сайта суттєве значення має його семантич
не ядро, розробці якого потрібно приділяти особливу
увагу вже на етапі формування сайту Розробка семан
тичного ядра передбачає визначення набору ключових
слів і фраз, що розподіляються серед інформаційної
наповненості сайту [1] та використовуються для пошу
ку і просування його у пошукових системах.
Необхідно визначити такий перелік ключових слів і
фраз (словосполучень), що використовуються чи мо
жуть бути використані для пошуку інформації відпові
дно до тематики туристичних сайтів. За таким переліком
сайт конкретного туристичного підприємства буде
представлено у результатах пошуку, здійсненого через
пошукову систему.
За нашим переконанням, якщо семантичне ядро сай
ту представити як множину А = {а1, а2, …, ар}, кожен
елемент (слова чи фрази) якої входить до множини В =
{b1, b2, …, bd}, тобто слів та фраз сайту, тоді множина А
є підмножиною В. Враховуючи, що А ≠ В, оскільки мно
жина B містить елементи, які не входять до A, семан
тичне ядро пропонуємо представляти як:
(1).
A⊂B
∀a : (a ∈ A ⇒ a ∈ B )

A ≠ B.
Таке представлення семантичного ядра потребує у
процесі розміщення його елементів на сайті здійснення
контролю за текстовою інформацією, яка має характе
ризуватися інформаційним навантаженням і не має
складатися виключно із ключових слів і фраз.
Практика свідчить, що ключові слова варто тради
ційно розміщувати не лише у тексті, а й на початку сто
рінки тексту, у заголовках сторінок та тексту, у описі
сторінок, посиланнях і коментарях [8].
Семантичне ядро необхідно використовувати при
створенні нових сторінок, для створення анотацій до
каталогів, а також для корегування текстової інфор
мації сайту, його наповнення підготовленою інформа
цією з урахуванням семантичного ядра.
Сайт, як засіб управління інформаційними потока
ми та одночасно інформаційний сигнал, має здійснюва
ти суттєвий вплив на споживача та його вибір туристич
ного підприємства та турпродукту. Ступінь такого впли
ву залежить від відвідуваності сайту, що обумовлює не
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обхідність такого етапу управління ним, як просування
сайту, зокрема, і у пошукових системах для отримання
максимально вищої позиції у результатах пошуку.
Просування сайту доцільно здійснювати, викорис
товуючи комплекс найбільш розповсюджених способів,
серед яких, зокрема, реєстрація в Інтернеткаталогах;
обмін посиланнями з іншими Інтернетресурсами, кон
текстна реклама у пошукових системах, реєстрація на
тематичних форумах, реклама у соціальних мережах,
удосконалення сайту.
Обмін посиланнями із сайтами туристичних підпри
ємств, туристичних порталів та іншими сайтами турис
тичної тематики активно сприяють просуванню сайту
певного туристичного підприємства, особливо якщо такі
сайти посідають перші позиції у результатах пошуку у
пошукових системах за запитом, який найбільше ціка
вить споживачів.
Організаційні заходи щодо обміну посиланнями у
практиці діяльності підприємств передбачають: здійс
нення пошуку через пошукову систему за запитом, який
цікавить підприємство; визначення переліку сайтів, що
посіли перші 10—20 позицій; проведення переговорів із
власниками Інтернетресурсів стосовно обміну поси
ланнями [5].
Пропонуємо для туристичних налагоджувати спів
працю із партнерамивиробниками туристичних послуг,
зокрема, готелями, ресторанами, екскурсійними бюро,
музеями, транспортними підприємствами для обміну
посиланнями між їх сайтами. Такий обмін забезпечить
додаткову рекламу не лише їм, а й турпродуктам, сфор
мованим на основі запропонованих ними послуг, які
реалізуються туристичними підприємствами.
Особливу увагу необхідно звернути на рекламу у соц
іальних мережах, адже це забезпечує формування не
лише вихідного інформаційного потоку для забезпечен
ня інформацією потенційних споживачів, а й зворотного
вхідного потоку, завдяки якому підприємство отримує
інформацію щодо ступеня лояльності споживачів до
діяльності підприємства, рівня задоволеності їх потреб
турпродуктами та обслуговуванням, а також щодо фактів
і причин негативного ставлення до них споживачів. Ви
користання такої інформації дозволить покращити ре
путацію туристичного підприємства завдяки удоскона
ленню як турпродуктів, так і обслуговування споживачів.
Аналогічну інформацію туристичне підприємство
може отримати, активно просуваючи сайт у соціальних
мережах. Для цього пропонуємо використати такі спо
соби: створення тематичної групи для спілкування од
нодумців чи співтовариства туристичного підприємства,
розміщення реклами на тематичних форумах, ведення
блога підприємства, розміщення відповідних кнопок на
сайті. Групу чи співтовариство, що створені підприєм
ством у соціальних мережах, необхідно заповнити ціка
вою інформацією, розмістити посилання на сайт турис
тичного підприємства, провести заходи для залучення
відвідувачів, у тому числі його потенційних покупців.
Якщо їм сподобаються пропозиції підприємства, то за
їх рекомендаціями відвідуваність його Інтернетре
сурсів суттєво зросте. При цьому відвідувачів, що звер
татимуться до туристичного підприємства за посилан
нями у соціальних мережах, можна вважати цільовими
відвідувачами та, відповідно, потенційними споживача
ми турпродуктів підприємства.
Реклама на тематичних форумах передбачає ство
рення тем для обговорення діяльності туристичного
підприємства, його турпродуктів та рівня обслуговуван
ня. Доцільно у такий спосіб розповсюджувати інфор
мацію про конкурентні переваги підприємства.
Ведення корпоративного блога дозволяє активно
рекламувати діяльність туристичного підприємства та
підтримувати його зворотній зв'язок із споживачами.
Воно має не лише підтримувати діалог із відвідувачами,
а й ініціювати обговорення актуальних тем, активно ре
агувати на негативні висловлювання.
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Туристичне підприємство має постійно здійснюва
ти контроль за функціонуванням власного сайту, зок
рема, актуальністю та достатністю його інформаційної
наповненості, відвідуваністю, коментарями відвідувачів
щодо змістових, структурних і навігаційних характери
стик, позиціонуванням сайту у Інтернеті.
Контроль за відвідуваністю сайту туристичного
підприємства здійснюється завдяки завчасному розмі
щенню на ньому лічильника. Використовуючи його,
підприємство може оцінити ефективність заходів щодо
реклами туристичного підприємства та просування сай
ту, а також сигналізувати споживачу про його попу
лярність.
Контроль за популярністю сайту передбачає визна
чення ресурсів, які на нього посилаються; ключових за
питів, за якими відвідувачі переходять на сайт із пошу
кових систем; ретельний аналіз коментарів і відгуків
споживачів щодо оформлення і інформаційної напов
неності сайту. Постійного контролю потребує пози
ціонування сайту у результатах пошуку через пошукові
системи; якісні та кількісні характеристики семантич
ного ядра та його відповідність інформаційній наповне
ності сайту; розміщення ключових слів і фраз у всіх його
структурних елементах, частота їх використання. Кон
троль за динамікою позиціонування сайту туристично
го підприємства потребує певної інформації, зокрема,
щодо індексу цитованості Google PageRank, тематично
го індексу цитованості Яндекса, кількості проіндексо
ваних сторінок пошуковими системами, наявних позицій
сайту за елементами семантичного ядра, позицій у ка
талогах.
Процес контролю пропонується здійснюватися по
стійно із визначеною підприємством періодичністю, а
результати його туристичне підприємство має викори
стовувати для оперативної розробки і реалізації заходів
стосовно оновлення інформаційній наповненості, особ
ливо щодо турпродуктів і виробників туристичних по
слуг (готелів, підприємств ресторанного господарства,
екскурсійних бюро тощо) та, загалом, удосконалення
сайту.
ВИСНОВКИ
Наявність лише добре структурованого та інформа
ційно наповненого сайту не забезпечить ефективність
функціонування інформаційних потоків туристичних
підприємств та його діяльності у цілому. Необхідне
ефективне представлення сайту туристичного підприєм
ства в Інтернеті та його активне використання в
управлінні інформаційними потоками шляхом його оп
тимізації і просування у пошукових системах для досяг
нення максимально високої позиції у результатах по
шуку. Дослідження успішності позиціонування сайтів
туристичних підприємств, а також результативності
здійснення оптимізації і просування сайтів запропоно
вано здійснювати за низкою показників. Основними за
собами удосконалення сайту є оптимізація тексту (роз
ташування ключових слів максимально близько до по
чатку тексту та виділення їх у процесі форматування,
оптимізація частоти використання ключових слів до 3—
7 %); оптимізація заголовків сторінок (розміщення у них
ключових слів, що характеризують зміст сторінки);
оновлення семантичного ядра сайту; вдосконалення
його структури та інформаційної наповненості відпові
дно до оновленого семантичного ядра; проведення за
ходів щодо просування сайту. Запропоновано туристич
ним підприємствам постійно здійснювати контроль за
функціонуванням власного сайту із визначеною
підприємством періодичністю, а результати використо
вувати для оперативної розробки і реалізації заходів
стосовно покращення функціонування сайта.
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FINANCIAL POTENTIAL OF HEALTH CARE AND SOCIAL CAREXORIENTED ENTERPRISES

У статті досліджуються особливості формування фінансового потенціалу підприємств, основним виX
дом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Аналізується структура фінанX
сових ресурсів цих підприємств. Здійснено характеристику залучення фінансових ресурсів підприємX
ствами, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, з позичкоX
вих джерел.
In this article special aspects of formation of financial capacity of health care and social careXoriented
enterprises are studied. The structure of financial resources of these enterprises is analyzed. The engagement of
financial resources by health care and social careXoriented enterprises from loan sources is characterized.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансові ресурси, охорона здоров'я, надання соціальної допомоги,
капітал.
Key words: financial capacity, financial resources, health care, social care, capital.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою передумовою для здійснення діяльності
будякого підприємства, в тому числі підприємств, ос
новним видом діяльності яких є охорона здоров'я та
надання соціальної допомоги, є його фінансовий потен
ціал. Фінансовий потенціал підприємств, що формуєть
ся під впливом певних внутрішніх та зовнішніх факторів,
є основою для здійснення інвестиційної діяльності, опе
раційних витрат, ефективності управління діяльністю
цих підприємств. Обсяг фінансових ресурсів підпри
14000
12000

12589,9
10373

11186,3

11311,3

ємств та вартість позичкових ресурсів, що є складови
ми цього потенціалу, впливають на розширення мож
ливостей діяльності таких підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням фінансового потенціалу займалися
такі економісти, як І. Гринащук [3], Л. Задувайло [5],
Ю. СердюкКопчекчи [7], І. Чишко [9], С. Шумська [10]
та інші. Теоретичні засади та практика фінансування
охорони здоров'я посідає вагоме місце в
роботах таких вчених, як: О. Баєва [1], О.
Голяченко [2], О. Гульчій [4], В. Москален
ко [4; 6], В. Таран [4] та інші.
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Капітал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров`я
та надання соціальної допомоги, млн грн.

Рис. 1. Капітал підприємств, основним видом діяльності
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
за 2010—2014 роки
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
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НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз проведених досліджень виявив
значну увагу вчених до формування
фінансового потенціалу. Проте дослід
ження особливостей фінансового потен
ціалу підприємств, основним видом діяль
ності яких є охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги, здійснювалося в не
достатній мірі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження складо
вих та особливостей формування фінан
сового потенціалу підприємств, основним
видом діяльності яких є охорона здоров'я
та надання соціальної допомоги.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 8000
6897
Підприємства, що займаються охороною
6760,5
здоров'я та наданням соціальної допомоги, 7000
6063
5618,9
відрізняються від підприємств багатьох галу 6000
5354,5
зей особливостями, пов'язаними зі структу
рою джерел формування їх фінансових ре 5000
сурсів. Це пов'язано з тим, що на першому 4000
місці для підприємств цієї галузі повинна бути
доступність та висока якість їх послуг для всіх 3000
верств населення. Тому дуже важливе значен 2000
ня для цих підприємств має залучення інвес
тицій, своєчасність та, при можливості, 1000
збільшення обсягів державного фінансуван
0
ня цієї сфери, залучення міжнародної фінан
2010
2011
2012
2013
2014
сової допомоги тощо.
Позиковий капітал підприємств, основним видом діяльності яких є
Важливим фактором, що впливає та бага
охорона здоров`я та надання соціальної допомоги, млн грн.
то в чому визначає фінансовий потенціал
підприємств, основним видом діяльності яких Рис. 2. Позиковий капітал підприємств, основним видом діяльності
є охорона здоров'я та надання соціальної
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги,
допомоги, є обсяг їх капіталу. Капітал ук
за 2010—2014 роки
раїнських підприємств, що відносяться до цієї
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
галузі, збільшувався з 2010 до 2013 року та в
2013 році склав 12589,9 млн грн. (рис. 1). У
2014 році спостерігається значне зменшення ка 0,8
піталу підприємств, основним видом діяльності
0,7029
яких є охорона здоров'я та надання соціальної 0,7
допомоги. Це було пов'язано в першу чергу з
різким погіршення зовнішніх факторів, що впли 0,6
0,5478
0,542
0,5162
вають на фінансовий потенціал цих підприємств,
0,4968
а саме: різкими темпами інфляції, погіршенням 0,5
інвестиційного клімату, бізнес клімату тощо.
Багато в чому на фінансовий потенціал 0,4
підприємств, основним видом діяльності яких є 0,3
охорона здоров'я та надання соціальної допо
моги, впливають можливості залучати фінансові 0,2
ресурси з позичкових джерел. На ці можливості
впливає вартість позичкових коштів; фінансовий 0,1
стан підприємств; платіжна дисципліна, особли
во щодо повернення вже отриманих ресурсів та 0
сплати позичкових відсотків, імідж підприємства
2010
2011
2012
2013
2014
та інше.
Відношення
позикового
капіталу
до
загального
капіталу
Варто зазначити, що враховуючи важливість
цієї галузі для добробуту та якості життя насе Рис. 3. Відношення позикового капіталу підприємств, основним
лення, держава може вплинути на збільшення видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги, до їх загального капіталу за 2010—2014 роки
фінансового потенціалу цих підприємств через
використання механізмів здешевлення кредитів,
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики
особливо довгострокових, що надаються їм. По України [8].
зиковий капітал підприємств, основним видом
діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціаль значно збільшилося у 2014 році та склало 0,7029 (рис.
ної допомоги наведено на рисунку 2.
3). Тому цим підприємствам дуже важливо збільшувати
Відношення позикового капіталу підприємств, ос обсяги залучених інвестицій як іноземних, так і вітчиз
новним видом діяльності яких є охорона здоров'я та на няних, залучати ресурси через державне фінансування
дання соціальної допомоги, до їх загального капіталу та міжнародну фінансову допомогу.
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Власний капітал підприємств, основним видом діяльності яких є
охорона здоров`я та надання соціальної допомоги, млн грн.

Рис. 4. Власний капітал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги, за 2010—2014 роки
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
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Таблиця 1. Структура власного капіталу підприємств,
основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
(млн грн.)
Складові власного
капіталу
1
Статутний
(зареєстрований) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений та
вилучений капітал

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

6

7

8

3617,0
1258,6
58,8

3801,7
1395,6
67,5

4276,1
1942,0
78,5

4569,4
1774,7
76,6

4863,5
1994,3
59,8

5121,5
2021,5
73,2

3315,8
1464,7
44,5

-299,5

-450,9

-768,5

-926,1

-893,3

-915,0

-1715,5

468,9

426,0

695,3

640,6

631,4

608,4

251,4

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [8].

Слід зазначити, що поточні зобов'язання та забез
печення підприємств, основним видом діяльності яких
є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
(3703,4 млн грн.), дещо перевищують їх довгострокові
зобов'язання та забезпечення (3056,7 млн грн.). При
цьому варто наголосити, що відношення поточних зо
бов'язань та забезпечень до довгострокових у 2014 році
значно зменшилося. Так, у 2013 році це співвідношен
ня складало 1,4212, а в 2014 році воно дорівнювало
1,2116.
Власний каптал підприємств, основним видом діяль
ності яких є охорона здоров'я та надання соціальної до
помоги, з 2010 до 2013 року поступово збільшувався
(рис. 4). У 2014 році спостерігається значне зменшення
власного капіталу даних підприємств, що було спричи
нено в першу чергу погіршенням впливу багатьох фак
торів зовнішнього середовища.
Найбільшу частку в структурі власного капіталу
підприємств, основним видом діяльності яких є охо
рона здоров'я та надання соціальної допомоги, скла
дає зареєстрований (статутний) капітал, який з 2008
до 2013 року поступово збільшувався (табл. 1). У 2014
році відбувається значне зменшення зареєстровано
го капіталу цих підприємств. Також у 2014 році спос
терігається різке зменшення інших складових власно
го капіталу підприємств, основним видом діяльності
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допо
моги.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що
фінансовий потенціал підприємств, основним видом
діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціаль
ної допомоги, залежить від різних джерел формуван
ня фінансових ресурсів та фінансових можливостей
цих підприємств. Для підвищення фінансового потен
ціалу політика цих підприємств та держави повинна
бути спрямована на збільшення обсягів інвестицій, що
залучаються цими підприємствами; здешевлення вар
тості позичкових ресурсів для цих підприємств; залу
чення фінансових ресурсів міжнародних організацій та
інше.
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THE PERSONNEL POLICY IN THE COMPANY AND THE VALUE OF STAFF

Постиндустриальная среда деятельности насыщается сервисными условиями труда, что выдвигает к
кадрам и работникам разных уровней подготовленности новые требования. Время и знания работника,
умеющего применять в среде инновационного управления становится не только важнейшим фактором
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, но это и основа формирования потенциальных
преимуществ предприятия, организации, бизнеса в однородной среде деятельности. ПерсонификатораX
ми знаний и компетентностей в такой среде выступают кадры: от руководителя до исполнителя. От того,
насколько они готовы выполнять задания инициативно, продуктивно и своевременно зависит нефорX
мальное превращение их в производительную силу, в двигатель предпринимательства и носитель эфX
фективного бизнеса, имеющих синергетическую основу проявления. Физическая и умственная способX
ность управленческого труда, управленческих кадров и их творческих коллективов, обеспечивающих
управление инновациями на предприятии, выступает практически единственным направлением резульX
тативной деятельности и стратегической ориентацией выхода ряда предприятий Украины из кризиса и
стагнации.
The postXindustrial surroundings saturates service conditions of work that brings to the cadres and workers
of different levels of preparedness the new requirements. Time and employee knowledge, able to use in the
environment of innovation management is not only an important factor of competitiveness in the labor market,
but it is the basis of the formation of the potential benefits of the enterprise, organization, business activity in a
homogeneous medium. Personifikators knowledge and competencies in this environment are the pictures from
the head to the artist. On how they are ready to perform tasks proactively, efficiently and in a timely manner
depends on informal turning them into productive force in the motor vehicle business and efficient business with
a synergistic framework of manifestation. Physical and mental abilities of managerial work, managerial staff
and their creative teams, providing innovation management in the enterprise, appears practically the only area
of productive activity and the strategic orientation of the output of a number of enterprises in Ukraine out of the
crisis and stagnation.
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ного вещества, в которой движущей силой выступает
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Развитое предприятие составляет сложную мно персонал работников, создающих конкурентные его
гофункциональную систему по производству полез преимущества для выхода на рынок. Последние уве
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личиваются благодаря применению современных зна
ний, мастерских навыков, умений и профессиональ
ной компетентности, продукта реального мышления
на основе восприятия окружения, в совокупности
требований производства, хозяйствования и органич
ных инновационных отношений. Первичными требо
ваниями к человеку, который предлагает свои знания
и способности в ту или иную сферу экономики явля
ются следующие: он должен уметь ориентироваться
на управленческое пространство [11; 18], быть совер
шенным и подготовленным профессионально [15; 20],
восприимчивым к структурным и технологическим
изменениям в науках [7; 16], физически развитым [5;
8; 14] и иметь духовные увлечения [19]. В таком слу
чае его можно воспринимать как профессионального
работника, соответствующего требованиям предпри
ятия.
АНАЛИЗ
ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В ряде источников обращается внимание специа
листов на различные аспекты организации и повыше
ния эффективности работы персонала как на предпри
ятии [3; 4; 12], так и в сфере физической культуры и
спорта [6; 17]. Также даются рекомендации по управ
лению кадрами и профессиональному росту специали
ста [1; 2; 12]. В предыдущих собственных публикациях
[9; 10; 13] определены общие условия важности эко
номического образования и востребованности дея
тельности менеджеров в различных сферах человечес
кой жизнедеятельности. В данной работе предостав
ляется материал организации управленческой деятель
ности как необходимого звена в прогрессе предприя
тия.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования — установление общей теоре
тической основы значения кадров для предприятия
и определение кадровой политики в согласованнос
ти с процессами инновационного управления ситуа
цией.
Задачи исследования:
1. Установить значение разнообразия терминов, ис
пользующихся в управленческом процессе на пред
приятии.
2. Обобщить опыт взаимодействия науки, процес
сов инновационного управления и способов организа
ции бизнеса в постиндустриальном пространстве про
изводства продукта и услуг.
3. Осветить кадровую политику предприятия с по
зиции инновационного управления.
ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Работники предприятия должны быть источником
и двигателем его развития. То есть, от эффективнос
ти их работы зависит успех дела и всего коллектива.
Поэтому проблема формирования управленческих
кадров и их последующего использования зависит от
кадровой политики, поскольку именно за ней кроют
ся конкурентные преимущества деятельности и стра
тегические достижения коллектива. Особенности
кадровой политики связываются со знанием профес
сиональной направленности потребных кадров, их
структуры и содержания управлении. Этих сведений
достаточно для налаживания технологической связи
и управленческих процессов. Но сначала необходи
мо предостеречь исследователей, что в нормативных
ограничениях и научных источниках по экономике
имеются разногласия по вопросу характеристики ра
ботников. Обращает на себя, прежде всего, разнооб
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разие терминов. Это — "кадры", "персонал", "рабо
чая сила", "трудовые или человеческие ресурсы", "тру
довой коллектив" и др. Каждый из этих терминов за
нимает свое место и характеризует работника с над
лежащей позиции его статуса. В изложении первич
но воспринимается два термина, а именно: под тер
мином "кадры" понимается некоторая часть занятых
квалифицированных работников и специалистов
предприятия, в то время как "трудовые ресурсы" —
это работники, которые рассматриваются как ресур
сный потенциал, что располагает соответствующими
знаниями и способностями.
Следовательно, ясным становится то положение,
что в процессе трудовой деятельности умственные и
физические способности работника растрачивают
ся на производство целебного вещества и в резуль
тате взаимодействия трудовые ресурсы активируют
свой потенциальный ресурс и приобретают в резуль
тате совершения этого процесса статус "рабочей
силы", преимущества чего всесторонне освещается
в политической экономии. В постиндустриальном
обществе активную роль в экономике приобретает
инновационно мыслящий человек. Тогда "человечес
кие ресурсы" объединяют в себе уже не только та
кое понятие, каким является трудовой потенциал, то
есть профессиональные знания, необходимые для
деятельности, но и уровень образования, культуры
и развития физических способностей. Далее, за этим
подразумевается еще и состояние здоровья, подвиж
ность мышления, психическая и физиологическая
способность личности к восприятию социокультур
ных общественных накоплений и т.п. Когда же, на
конец, заходит речь об удовлетворении специальных
и нравственных потребностей человека, его эконо
мических интересов и личных целей из фондов пред
приятия, то тогда вводится в обиход понятие "тру
довой коллектив", поскольку в действие включается
уже иной смысл — налаживание распределительных
отношений.
Обобщенный опыт взаимодействия науки, процес
сов инновационного управления и способов организа
ции бизнеса в постиндустриальном пространстве про
изводства продукта и услуг позволяет подать на обсуж
дение следующие тезисы:
1. Кадровая политика и инновационное управле
ние определяют как сферу, так и функцию деятель
ности предприятия. Направления действия следую
щие: определение потребности в кадровых работни
ках с установленными характеристиками, поиск и
привлечение кадров, определение системных усло
вий мотивации труда, поддержка профессионально
го развития и контроля выполнения поставленных
задач. Кадровая политика и инновационное управ
ление выступают в форме деятельности, направлен
ной на наиболее эффективное использование потен
циала работника для достижения его личных надежд
и помыслов, а за этим и целей предприятия. Если
ориентироваться на изменение мотивации работни
ка с целью получения максимальной отдачи от его
действий и достижения обозначенных конечных ре
зультатов деятельности предприятия, то управление
кадрами выступает в форме непрерывного процес
са. Реализация основной цели кадровой политики
связывается с формированием квалифицированного,
ответственного за порученное дело специалиста с
современным инновационным мышлением, способ
ного обеспечивать своими решениями эффектив
ность коллективного дела по ряду функций, а имен
но:
а) организационноплановой — для обеспечения
нужд и источников комплектования кадров;
б) социальноэкономической — для обеспечения
условий и факторов, направленных на рациональное
закрепление и использование кадров;
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в) воспроизводственнопедагогической — для обес
печения развития кадров.
2. Учитывается среда единичного производства, где
процессы кадровой политики ограничены предприяти
ем, в котором формирование, распределение, развитие
и потребление собственно и мотивируют успешность
процесса кадровой политики. Целевыми составляющи
ми выступает совокупность целей и направлений, форм
и методов кадровой политики как системной кадровой
работы, которая, в свою очередь, показана рядом под
систем, где свое место занимают подсистема анализа,
планирования и прогноза кадров; подсистема подбо
ра, расстановки, оценки и обучения кадров и, наконец,
подсистема использования кадров. Но такой подход не
является единственным. Процесс кадровой политики
может проходить такие иные этапы, как определение
и обеспечение потребности в персонале, мотивация ре
зультатов труда и необходимого поведения кадров,
обеспечение процесса управления кадрами, его исполь
зования и развития. Наряду с эти, объективно рассмат
ривать также кадровую политику и как некую систе
му, выделяя в ней следующие два элемента: а) элемент
формирования и б) элемент стабилизации кадров. Они
тоже составляют организационный блок системы
кадровой политики и использования кадров, но фор
мируют уже не организационный, а функциональный
блок.
3. В разное время усилия специалистов направ
лялись на раскрытие человеческого ресурса и чело
веческого потенциала параллельно, что показало по
ложительный научный результат и завершилось раз
витием интеллекта работника. Приведем два приме
ра. Так, по примеру японской мониторинговой сис
темы кадровой политики в государстве воспринима
ется следующий ряд направлений, а именно: 1) раз
витие потенциала работника; 2) налаживание кол
лективной деятельности в различных формах прояв
ление; 3) развитие профессионализма старших по
должности работников; 4) расширение разнообразия
и иерархии профессий и рабочих мест интеллекту
альной направленности; 5) увеличение средств моти
вации и общественного поощрения повышения ква
лификации; 6) улучшение условий труда; 7) макси
мально возможное использование потенциала ра
ботника. Другой пример, но уже американских ком
паний, указывает на то, что организация професси
онального обучения и развития работников высту
пает главной функцией кадровой политики, посколь
ку средства на постоянное развитие кадрового по
тенциала из года в год добавляются. Для достиже
ния эффекта от такого действия создаются соб
ственные специализированные и привлекаются дей
ствующие учреждения первичного приобретения
навыков к труду, подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации персонала. Это означает, что
неизменным остается тот факт, что достижения ве
дущих компаний мира обусловлены, в первую оче
редь, образованием эффективных механизмов кад
ровой политики, заключающейся в подготовке ум
ственно развитых, инновационно настроенных и вы
носливых работников на основе сочетания множе
ства организационных способов. В основу такого
процесса положен подход к использованию и раз
витию трудового потенциала человека, основанный
на учете комплексных, системных и стратегических
положений физической и умственной его развитос
ти. В активе такой среды человеческий ресурс выс
тупает инновационным фактором повышения выра
ботки коллектива предприятия, т.е. как общим пре
имуществом, так и функциональным фактором гиб
кости работы, рентабельности, адаптивности, кон
курентоспособности и т. п.
4. Внимание к развитию кадров не снижается, пото
му что есть на то причины, которые признаются как су
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щественные и влияют на взаимодействие и состав свя
зей. В их числе:
— информационная среда интенсивно наполняется
соответствующими научными решениями и техноло
гиями. Этот процесс подвергает среду преобразовани
ям и сопровождается существенными изменениями в
функциональных обязанностях работника. Такое тре
бует от работника умения на высокой скорости и без
потерь реагировать на изменение, а также профессио
нально приспосабливаться к производственной и сбы
товой ситуации и т.д. Последнее и является наиболее
важным и приоритетным требованием к кадрам всех
звеньев управления;
— конкуренция, а вслед за этим и потребности по
совершенствованию технологического процесса произ
водства, изменению качества изделия, продукта или
услуги. Такое требует от предприятий полной самоот
дачи работников, творческого сотрудничества с науч
ными образованиями государства, организации среды
системного повышения квалификации рабочих, их пе
реподготовки и движения по ступеням усложняющего
ся труда. Кроме того, это является также и необходи
мым условием достижения надлежащего уровня произ
водства, успешной конкуренции на рынках, а вслед за
этим и условием для выживания и выхода на уровень
эффективного функционирования предприятия;
— условия хозяйствования, базовые знания кадров
и их профессиональная подготовка. Это те условия, что
являются основой для занятия рабочего места и про
должения профессиональной карьеры. Для этого, с из
менением политических, производственных, соци
альных и экономических обстоятельств возникает ло
гическая зависимость, что двигает необходимость в со
вершенствовании первичных навыков управления, обес
печивавших до этого устойчивую заработную плату, и в
освоении новых, с инновационным началом, знаний, что
уже гарантируют и надежное рабочее место, и высокую
заработную плату. То есть, совершенствование работы
и почти непрерывное обучение должны быть неотлож
ными предпосылками успеха как работника лично, так
и достижений предприятия в целом;
— технологическая революция и процессы измене
ний в индустриальном обществе. На постиндустриаль
ном пространстве процессы изменений сопровождают
ся стремительным ростом массы сложного квалифици
рованного, коммуникационного и умственного труда,
основанных на инновациях, технических усовершен
ствованиях и рекомендациях исследовательских изыс
каний. Такое формирует устойчивую потребность пред
приятия в физически выносливых специалистах надле
жащего квалификационного уровня, что способны вос
принимать и перерабатывать интенсивные потоки ин
формации, что сопровождается нервнопсихическим
перенапряжением организма и нервной его системы.
Таких исполнителей можно воспитать с некоторой за
держкой, потому что действует расхождение между
темпами развития технологий и темпами обучения и
подготовки квалифицированных кадров для обслужи
вания и сервиса. Такие переходы неизбежны, они по
вышают благосостояние человека и привлекательность
труда, влияют и на развитие бизнеса, и на процессы пе
реоснащения общественного производства. Поэтому
очевидным фактом становится возвращение к эффек
тивному использованию существующего кадрового по
тенциала, опять же, переподготовки работников и их
систематического обучения, чтобы раскрывать их по
тенциальные возможности, повышать гибкость исполь
зования, ориентируясь на сглаживание наиболее уяз
вимых их черт, связанных с изменением окружающей
среды;
— организационные усовершенствования структу
ры управления современных предприятий и сдвиги в
функциях менеджеров высшего звена, переход к вне
дрению принципов макроуровневого управления, ото
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бражения фрактальных объектов и социальноэконо
мических явлений. Такое движение осложняет психи
ческую составляющую, особенно в крупном бизнесе,
ибо ориентировочно реализуется в управлении круп
ными предприятиями с многочисленными звеньями
умственного труда, масштабным числом работников,
занятых сложными рабочими операциями, процесса
ми, процедурами и инженерными функциями. В такой
среде работники объединяются в цепь равноправных
сотрудников, получают простор для творческой ини
циативы, самостоятельного принятия решения и рас
ширение обязанностей, работ и функций благодаря
выходу с одного творческого коллектива и включение
в другой.

I = (I 1 + I 2 + I 3 ) / 3
(1),
где I 1 — индекс средней продолжительности пред
стоящей жизни при рождении; I 2 — индекс достигну
того уровня образования, включающий два субиндек
са, а именно: грамотности взрослого населения с весо
вым коэффициентом 2/3 и доли учащихся в возрасте до
24 лет начальных, средних и высших учебных заведений
с весовым коэффициентом 1/3; I 3 — индекс ВВП на душу
населения в паритете покупательной способности ва
люты.
Каждый из этих индексов рассчитывается из соот
ношения
I і = ( X i − X min ) / ( X max − X min )
(2),
где Х і — значение показателя для конкретной стра
ны; Х min и Х max — соответственно минимальное и макси
мальное значение анализируемых показателей.
Данный показатель находит применения в междуна
родных докладах, посвящённых развитию человека, но,
на наш взгляд, он не в полной мере соответствует своему
первоначальному предназначению. К примеру, в нем не
учитывается один из параметров, связанный с сектором
услуг, который в постиндустриальном обществе приоб
ретает иные свойства — свойства производительной силы
общества и равноправного с материальным производ
ством фактора экономического роста. Это означает, что
методика расчета индекса развития человеческого потен
циала должна быть усовершенствована на основе введе
ния в нее еще одного индекса, характеризующего уро
вень развития сервисного сектора услуг. Кроме того,
должен быть изменен и инструмент расчета — вместо
средней арифметической расчет этого индекса необхо
димо выполнять по средней геометрической величине.
Настоящее положение меняет и содержание исходной
формулы, дополняя ее индексом доли тех, что заняты в
секторе услуг ( I 4 ), и метода расчета, вводя в обращение
тенденции средней геометрической величины. В этом слу
чаи формула (1) приобретает вид:

ВЫВОДЫ
Физическая и умственная способность управленчес
кого труда, управленческих кадров и их творческих кол
лективов, обеспечивающих управление инновациями на
предприятии, выступает практически единственным на
правлением результативной деятельности и стратеги
ческой ориентацией выхода ряда предприятий Украи
ны из кризиса и стагнации. С позиции инновационного
управления кадровую политику предприятия следует
принимать как многомерный процесс, обеспечивающий
адаптацию, социализацию, самоутверждением и подго
товку работающих, задействованных на устаревающих
звеньях и участках производства, к решению новых про
фессиональных задач в условиях нового витка дости
жений научнотехнического прогресса на более слож
ных знаниях. Поскольку во все времена рабочая сила,
кадры и персонал предприятия являются движущей си
лой и ресурсом его конкурентоспособности, то любые
действия, позволяющие безболезненно приспособить
ся коллективу предприятия к непредсказуемым и хао
тически изменяющимся в современной среде обмена
деятельностью, требуется признать как прогрессивные.
Интенсивные изменения в демографической сфере че
4
ловеческих ресурсов, судя по регистрируемым в Укра
(3).
I = I1 I 2 I 3 I 4
ине тенденциям, завершаются последующим радикаль
С
уточнением
названных
положений
будет
связана
ным перевоплощением работников с профессиональны
ми ролевыми стереотипами на когнитивные образова перспектива данного исследования.
ния. Это происходит под влиянием научных положений
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY AND ITS IMPACT ON THE STATE

Стаття покликана визначити сутність поняття економічної безпеки як окремої категорії, враховуюX
чи існуючі теоретичні підходи вітчизняних та іноземних вчених з точки зору практичного застосуванX
ня його в умовах викликів сучасної кризової ситуації як у світі так і, зокрема в економіці Україні. АвтоX
ром, враховуючи динамічну природу цього поняття, пропонується принципово інший підхід до його
визначення, що дає можливість повною мірою оцінити вплив економічної безпеки на розвиток дерX
жавності.
This article is intended to define the essence of the concept of economic security as a separate category,
considering the existing theoretical approaches of Ukrainian and foreign scientists in scope of its practical
application in terms of the challenges of the modern global economic crisis as well as, in local economical
situation. The author, given the dynamic nature of the concept, proposed a fundamentally different approach
to its definition, which makes it possible to fully assess the impact of economic security for the development of
the state.

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, держава, категорія безпека, загрози економічній
безпеці.
Key words: economic security, national security, state, security category, threats to economic security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Аналіз існуючих визначень терміну "економічна без
пека" свідчить про те, що визначення найбільш грунтов
ного та глибокого трактування цього поняття є прак
тично неможливим.
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Враховуючи те, що зміст категорії "безпека" по
стійно змінюється, тобто знаходиться в динаміці, зро
зуміло, що він вимагає більш детального уточнення в
кожному окремому випадку. Контекст самої безпеки
є особливим ракурсом при здійсненні аналізу певних
явищ та процесів. При цьому цей ракурс припускає
оцінку цих явищ та процесів з позиції наявності або
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відсутності відповідних сприятливих або несприятли
вих, минулих, поточних або перспективних умов, що
впливають або можуть впливати на саме існування та
розвиток відповідного суб'єкту, об'єкту або процесу
чи явища.
Зміст поняття "безпека", у кожній конкретній си
туації є різноманітним та залежить від саме об'єкту
аналізу, що визначається, здійснює суттєвий вплив на
визначення поняття "економічна безпека". Цей підхід,
з погляду теоретичної науки з першого погляду не є
бажаним, проте саме такий варіант розв'язання тер
мінологічного питання є адекватним існуючій прак
тиці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Проблематика визначення поняття економічної без
пеки та її вплив на розвиток держави була і залишаєть
ся об'єктом дослідження багатьох вітчизняних та зару
біжних вчених, серед яких такі як В.Алькема, В. Терехов,
В. Грушко, О. Захаров, Л. Шемаєва, Н. Юрків, В. Пань
ков, Л. Абалкін, В. Тамбовцев, В. Савін, В. Богомолов,
Г. Козаченко, М. Єрмошенко, Г. ПастернакТаранущен
ко та ін.
ЦІЛІ СТАТТІ
Стаття має на меті визначення сутності поняття еко
номічної безпеки та окреслення її впливу на розвиток
державності.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні могутність держави, рівень життя її гро
мадян та поступальний розвиток, а отже, національ
на безпека визначається зокрема таким фундамен
тальним показником, як стан розвитку її економіки.
"Національна безпека держави — здатність суспіль
ства своєчасно визначити для себе та оцінити всі мож
ливі категорії загроз і, відповідно, вжити належних
заходів задля їх нівелювання або зниження їх рівня,
спираючись на поточні можливості цієї держави, а
також перспективних інтересів її розвитку, зважаю
чи на співпрацю по цих питаннях на міжнародному
рівні" [12, с. 208].
Економічна безпека формує можливості для еко
номіки, що зможуть забезпечити відповідний рівень
умов життя, розвитку особистості, соціальноеконо
мічний та військовополітичний баланс суспільства і
держави, а також стримувати вплив внутрішніх і
зовнішніх загроз. Надійна та ефективна система за
безпечення економічної безпеки є однією з осново
положних умов що, можуть гарантувати стабільний
та відносно стійкий соціальноекономічний розвиток
держави та захисту її незалежності. Російський нау
ковець В. Сенчагов, звертає увагу на те, що "поняття
національної безпеки буде порожнім словом без оці
нки життєздатності економіки, її міцності при мож
ливих внутрішніх і зовнішніх загрозах", оскільки вона
являє собою одну з основних життєво важливих
сторін життєдіяльності суспільства, держави та осо
бистості [35, с. 97]. Вивчаючи окремі аспекти націо
нальної безпеки, складно залишити поза увагою її
окремі економічні аспекти. Так, зокрема, слід заува
жити, що економічна безпека є одним із головних на
прямів державної політики гарантування національ
ної безпеки [38, c. 79], її стратегічною складовою ча
стиною [15, с. 59], одним із визначальних структур
них елементів її системи [37, с. 86], матеріальною
основою для національної безпеки в цілому, з одного
боку та всіх її складових (продовольчої, енергетич
ної, науковотехнічної, демографічної, екологічної та
ін.) — з іншого [11, с. 99; 19, с. 5].
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В українських джерелах зустрічаються також точ
ки зору, які прирівнюють терміни "національна безпе
ка" і "економічна безпека держави" один до одного, виз
наючи їх абсолютно ідентичними. Зокрема В.О. Ткач по
яснює їх схожість тим, що, "в першу чергу, базисом на
ціональної економічної безпеки є стала та розвинена
економіка; подруге, лише відповідний рівень економі
чної безпеки держави може свідчити про ступінь її еко
номічної самостійності та незалежності; потретє, на
ціональна економіка не може вважатися діючою в умо
вах спаду виробництва, відсутності економічного зрос
тання в окремих галузях, банкрутства підприємств
тощо, а все перелічене і складає, власне, економічну без
пеку" [40, с. 230].
"Підкреслюючи рівень важливості рішення питан
ня безпеки в усіх сферах діяльності, — російський
економіст Б.І. Прокопов, — наголошує на необхід
ності підкреслити фундаментальну роль економіки,
тому що виробництво, обмін, розподіл і споживання
матеріальних благ первинні для кожної з них та виз
начають життєдіяльність і рівень життєздатності сус
пільства" [29].
Висловлені точки зору, обумовлені особливою
специфікою економічної безпеки, що полягає у ви
рішенні завдань забезпечення задоволення мате
ріальних потреб суспільноекономічної системи
[18].
Закон "Про основи національної безпеки Украї
ни" визначає поняття національної безпека України,
як "захищеність життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держави, за якої забез
печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам", дося
гається шляхом проведення виваженої державної
політики у політичній, економічній, соціальній,
воєнній, екологічній, науковотехнологічній, інфор
маційній та ін. сферах".
Загальна проблематика полягає в насамперед у то
му, що в результаті глобалізаційних економікополітич
них процесів, що мали місце в ХХ — початку ХХІ ст. у
центрі уваги на зміну військовополітичній складовій
постає саме економічна безпека, що характерна саме для
реалій сьогодення. Для України актуальність питання
економічної безпеки обумовлюється в першу чергу ста
лим критичним станом національної економіки, який,
на думку автора, є наслідком виключно внутрішніх —
вітчизняних проблем, що посилюється світовими кри
зовими явищами [20].
Саме поняття "економічна безпека" вперше засто
совав Ф. Рузвельт в програмах виходу з Великої депресії
1933—1937 рр. Проте слід наголосити, що приблизно в
той же період часу, вказана категорія була складовою
програм соціальноекономічних перетворень демокра
тичної партії США [32].
Саме в період економічного спаду актуалізува
лося питання забезпечення економічної безпеки
країни. Ф. Рузвельт розробив свою відому програ
му "Новий курс", яка поступово вдосконалювалась
з року в рік [32, с. 37]. Економічна безпека розг
лядалась в ньому, в контексті національної безпе
ки. Важливими її покажчиками виступали рівнова
га та стійкість економічної системи. Досягати цьо
го стану економіки було можливим за допомогою
адміністративних змін. Одним з головних інстру
ментів був обраний план соціальноекономічного
розвитку краї ни. Найбі льша уваг а приділялась
проблемам посилення рівня економічної безпеки
[32, с. 110—111].
Вже в 1944 р. Ф. Рузвельт розглядав економічну без
пеку в контексті існування таких економічних прав, як
гідний рівень житла, відповідний рівень освіти, соціаль
ний захист, розумний дохід в обмін на продукцію та дос
татній рівень зайнятості населення [32, с. 375]. А в 1947 р.
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Рис. 1. Основні визначення категорії "економічна безпека"
Джерело: [42].

у США був прийнятий закон "Про національну безпе
ку", що значною мірою приділяв увагу питанню еконо
мічної безпеки [7, с. 7].
Офіційно термін "економічна безпека" було впро
ваджено у 1985 р., коли на 40й сесії Генеральної
Асамблеї ООН була прийнята резолюція про міжна
родну економічну безпеку. Резолюція визначала, що
світова спільнота має сприяти забезпеченню міжна
родної економічної безпеки з метою соціальноеко
номічного розвитку та прогресу кожної окремої дер
жави. На 42й сесії Генасамблеї ООН було прийнято
Концепція міжнародної економічної безпеки [41, с.
9].
У 1993 р. було затверджено концепцію економічної
безпеки РФ, що дало можливість Росії очолити рух по
врегулюванню питань забезпечення національної еко
номічної безпеки.
На початку 90х років В. Рубанов визначав еконо
мічну безпеку держави як здатність національної
економіки забезпечити відповідний рівень добробу
ту нації та стабільність внутрішнього ринку незалеж
но від дії зовнішніх чинників та факторів [31, с. 31—
41].
В. Паньков визначає економічну безпеку як певний
стан національної економіки, що свідчить про її
стійкістю, та імунітет до впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів та чинників [24, с. 5—18].
Л. Абалкін визначав економічну безпеку як певний
стан існуючої економічної системи, що дає їй можли
вості динамічного розвитку, коли держава має мож
ливість розробляти та впроваджувати в життя незалеж
ну економічну політику [1, с. 3]. Забезпечення економі
чної безпеки — одна з гарантій незалежності країни,
умова її стабільності та ефективності життєдіяльності
її суспільства [2, с. 4].
В. Тамбовцев під економічною безпекою тієї чи
іншої системи розумів сукупність властивостей стану її
виробничої підсистеми, яка забезпечує можливість до
сягнення цілей всієї системи [39, с. 3].
На думку В. Савіна, економічна безпека слід визна
чати як систему захисту життєво важливих інтересів
країни. В якості об'єктів захисту при цьому виступають:
народне господарство країни в цілому, окремі її регіо
ни, окремі сфери та галузі господарства, юридичні та
фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності [33,
с. 14].
В Україні поняття економічної безпеки офіційно
визначене у Декларації про державний суверенітет Ук
раїни. В 1990 р. створено відповідне управління еконо
мічної безпеки. У 1998 р. була розроблена Національна
програма забезпечення економічної безпеки України до
2005 р., а у 1999 р. прийнята Концепція економічної без
пеки України.
У науковому просторі продовжувалися досліджен
ня даної категорії. М. Ващєкін [8, с. 31—41] вважає, що
економічна безпека — це стан, що дає можливість на
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роду суверенно визначати шляхи та форми свого еко
номічного розвитку.
І. Богданова [6, с. 21], зауважував, що економічна
безпека має відповідати щонайменше двом умовам:
— збереженню економічної самостійності країни, її
здатності приймати незалежні рішення, що стосуються
вигідного розвитку господарства;
— можливості збереження вже досягнутого рівня
життя населення та здатності його подальшого покра
щення.
Є. Олєйніков [23, с. 18] під національною економіч
ною безпекою розумів стан економіки та інститутів вла
ди, що забезпечує гарантований захист національних
інтересів, гармонійний, соціально направлений розви
ток країни в цілому, достатній економічний та оборон
ний потенціал, навіть за найбільш несприятливих варі
антах розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів.
В. Кір'янов [16] переконаний, що поняття "економі
чна безпека" є надзвичайно широке, змістовне та харак
теризує стан захищеності економічних інтересів особи
стості, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх
загроз, що базується на незалежності, ефективності та
конкурентоспроможності країни.
Таким чином, поняття економічна безпека є досить
широким та включає в себе множину напрямів діяль
ності, спрямованих на забезпечення економічної безпе
ки.
В. Шлемко та І. Бінько [5, с. 3—8] економічною без
пекою вважають стан національної економіки, що дає
можливість зберегти стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз та здатен задовольнити потреби осо
бистості, родини, держави в цілому.
В. Муртіян визначає економічну безпеку як загаль
нонаціональний комплекс заходів, спрямований на по
стійний та стабільний розвиток економіки країни та
включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім заг
рожуючим факторам [21].
Г. ПастернакТаранущенко визначав економічну
безпеку як стан держави, що гарантує можливість ство
рення, розвитку умов для плідного життя та зростання
статку його населення, перспективного розвитку в май
бутньому [26, с. 51—57].
М. Єрмошенко під економічною безпекою розуміє
основу відносно поняття "фінансова безпека" та визна
чає її як стан економічного механізму країни, що є в
достатній мірі збалансованим та стійким до негативно
го впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, а також її
здатності забезпечувати на основі реалізації національ
них інтересів стабільний та ефективний розвиток вітчиз
няної економіки та соціальної сфери. Економічна без
пека базується на економічній незалежності, стабіль
ності національної економіки, здатності до економіч
ного саморозвитку, високому рівні самодостатності
економіки [13, с. 4—12].
В. Богомолов вважає, що однією з найважливіших
складових антикризової економічної політики має бути
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розробка точних покажчиків економічної безпеки, а
економічна безпека, в широкому розумінні, має дві скла
дові:
— інтереси та цілі в рамках державного кордону,
(тобто підтримка державного суверенітету);
— місце країни в світовій економіці (розподіл праці,
світова торгівля, міжнародні фінансові та банківські
сегменти) [7, с. 5—8].
Г. Козаченко розуміє економічну безпеку як пев
ний стан країни, в якому суспільство використовуючи
систему державного управління має можливість суве
ренно, без будьякого тиску та зовнішніх втручань,
визначати шляхи власного економічного розвитку [17,
с. 9].
У результаті узагальнення вищенаведенних тракту
вань можна осягнути різноманітність визначень кате
горії "економічна безпека", що свідчить про її
складність, багатогранність та різноплановість (рис. 1).
[42].
Більшість науковців у своїх працях [1; 7; 5; 13; 24;
32] схиляються до думки, що економічна безпека являє
собою стан економіки держави. Ефективність економі
ки розглядається з діалектичної точки зору: вона одно
часно виступає як результатом, так і інструментом до
сягнення певних соціальних цілей та загальної рівнова
ги.
Крім того, вчені [4; 9; 27; 29] одним з головних виді
ляють соціальний чинник (життєдіяльність населення,
добробут). Досягнення бажаного стану є можливим,
насамперед, за рахунок адміністративного ресурсу та
економічних інструментів.
Багато фахівців [4; 9; 10; 11; 15] під економічною без
пекою розуміють фактор незалежності та самостійності
країни. При цьому деякими вченими [14; 30] акцентуєть
ся на складовій поняття "безпека", розкриваючи її як
захищеність життєвих та економічних інтересів держа
ви від впливу зовнішніх факторів.
Інші погляди [10; 15; 28] висувають на передній план
ефективність державної влади, виробничої підсистеми
[34]. Економічну безпеку розглядають також як скла
дову національної безпеки [29], комплекс заходів із за
безпечення розвитку економіки [19] та місця країни в
світовому господарстві [10], механізм протидії зовніш
нім загрозам [21] та "імунітет" до впливу зовнішніх чин
ників [25].
Аналітичний аналіз проблематики застосування
понятійного апарату науки про національну та еко
номічну безпеку слід розпочати з малоочевидного
спостереження. Під загальною назвою "безпека" (а
також "економічна безпека"), на нашу думку, сьогодні
поєднуються декілька різнорідних теоретичних схем,
кожна з яких має свою сферу застосування та спря
мована на розв'язання окремого кола практичних зав
дань.
Так, оцінка наявних у суспільстві умов та можли
востей для розв'язання певного важливого завдання
є однією з вірогідних проблем, визначення самих цих
завдань є іншою проблемою, а, наприклад, прогнозу
вання чинників, які загрожуватимуть або, навпаки,
сприятимуть стабільності розвитку суспільства за де
сять років, — третьою. Зрозуміло, що всі ці проблеми
якісно різні і потребую ть застосування рі зних
підходів.
Проте, всі вони розв'язуються у межах дисциплі
ни "безпека", в якій розмежування теоретичних схем
відповідно до якісно різних цілей аналізу не здійсне
не. Про останнє свідчить, наприклад, спосіб розв'я
зання завдання уточнення змісту вихідної категорії
дисципліни.
На основі проведеного аналізу визначень вказано
го поняття неможливо визначити найбільш змістовне та
коректне трактування поняття "економічна безпека".
Водночас, якщо погодитися із вищевикладеною гіпо
тезою про наявність кількох різних схем аналізу еконо
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мічної безпеки, то варто говорити не про пошук абсо
лютного, найбільш комплексного та точного визначен
ня цього поняття, а про те, що категорію "безпека" слід
наповнювати конкретним змістом в залежності від кож
ної конкретної ситуації та завдання, згідно з яким ви
будовується певна аналітична схема. Перехід до такого
підходу, з наукового погляду, не є бажаним. Однак саме
такий варіант розв'язання термінологічного питання є
адекватним існуючій практиці підведення під поняття
"безпека" практично безмежного кола різнотипних
об'єктів та явищ [3, с. 32].
Більше того, враховуючи те, що зміст категорії
"безпека" варто уточнювати у кожному окремому ви
падку, то слід припустити, що це поняття не є вихід
ним. Вихідним поняттям, спорідненим до категорії
"безпека", є "аналіз суспільного процесу у контексті
безпеки", а отже — "контекст безпеки". Пропонує
мо розуміти контекст безпеки як особливий ракурс
аналізу явищ і процесів, в якому останні оцінюють
ся з позиції наявності/відсутності сприятливих та
несприятливих, минулих, поточних та потенційних
умо в, що здійснюю ть вплив (або мо жуть йог о
здійснювати) на існування та розвиток відповідного
процесу, явища, об'єкта чи суб'єкта. Тобто це особ
ливий погляд, певна позиція або точка зору, з якої
оцінюються суспільні процеси. Зміст поняття "без
пека" у кожній конкретній ситуації буде різномані
тним та залежатиме від того, який саме об'єкт анал
ізу обрано, який конкретний аспект цікавить (пол
ітичний, соціальний, міжнародний тощо) та якою є
мета цього аналізу.
Разом з тим, очевидною вадою запропонованих оз
начень є їх невідповідність інтуїтивному розумінню
слова "безпека" як відсутності небезпеки чи загроз. В
контексті дослідження суспільних проблем це понят
тя вживається як у сенсі захисту від небезпек, так і в
цілком інших значеннях, які практично не відповіда
ють побутовому розумінню. Тобто, на нашу думку,
обрання поняття "безпека" для вживання у вказаному
контексті є невдалим (незважаючи на усталену прак
тику), оскільки це призводить до порушення або штуч
ної модифікації його семантичної складової. Звідси,
власне, й виникають складнощі щодо надання універ
сального, вичерпного визначення терміну, яке має не
тільки охоплювати майже всі випадки використання
даного поняття, але й бути наближеним до першої,
універсальної дефініції, зберігаючи інтуїтивну зро
зумілість [22].
Щодо визначення самого поняття "безпека", склад
но погодитись з визначенням безпеки як "відсутністю
небезпеки". Перш за все, в реальному житті не можли
ва така ситуація, що повною мірою нівелювала б небез
пеку. З іншого боку, вірогідність реалізації загроз може
бути різною, як і сила їх впливу. Тому про безпеку не
обхідно завжди пам'ятати та приділяти необхідну ува
гу та ресурси для її забезпечення. Все це в повній мірі
стосується й соціальних систем.
Підхід до визначення безпеки, в основі якого лежить
певний "стан захищеності" в умовах ринкової економі
ки не є доречним, оскільки в ньому відсутня динаміка.
Найважливішою умовою для отримання прибутку для
суб'єктів господарської діяльності в ринковій економіці
є ефективна підприємницька діяльність, яка об'єктивно
в своєму змісті включає різні ризики, загрози та небез
пеки. Їм приходиться практично без реальної підтрим
ки держави працювати, виживати та розвиватися в умо
вах жорсткого впливу великої кількості факторів зов
нішнього середовища, в тому числі і негативних (корум
повані чиновники, організована злочинність, недобро
совісна конкуренція, недосконале законодавство тощо).
Виживання кожного з них в таких умовах залежить
перш за все від ефективності використання всіх наяв
них внутрішніх та зовнішніх корпоративних ресурсів,
одним з найважливіших серед яких є ресурс безпеки.
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Цей ресурс, як і інші базові ресурси (фінанси, техніка
та технології, управління тощо) є найважливішою умо
вою не тільки виживання та стабільної роботи під
приємств, але й, що вкрай суттєво, обов'язковою умо
вою їх розвитку [36].
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PECULIARITIES OF BANK AND INSURANCE COMPANY ASSOCIATION WITHIN THE FINANCIAL
SUPERMARKET

У статті розглянуто основні методичні особливості створення банкоXстрахового блоку фінансового
супермаркету, внаслідок чого виявлено, що фронтXофіси та бекXофіси страхової компанії і банку з висоX
ким ступенем ймовірності здатні до поєднання, оскільки мають ряд споріднених складових. На відміну
від фронтXофісів і бекXофісів, мідлXофіси банку і страховика не можуть бути об'єднані, оскільки саме в
них виконуються основні функції фінансових посередників, що складають основу їх діяльності. ВрахоX
вуючи відмінні риси фінансового супермаркету та особливості поєднання структур компанійXучасниць,
запропоновано методологічні рекомендації створення бізнесXплану фінансового супермаркету як докуX
менту, в якому зазначені основні бізнесXцілі проекту, обгрунтовано їх здійсненність, а також визначені
шляхи їх досягнення.
The article outlines the basic methodological features of a bankXinsurance financial supermarket unit, thus
found that the front office and back office of the insurance company and the bank are able to combine with a
high degree of probability, because of having a number of related components. Unlike the frontXoffice and backX
office, middleXoffice of the bank and the insurer can not be combined, because they performed the main functions
of financial intermediaries that form the basis of their activities. Taking into account the distinctive features of
the financial supermarket, there were proposed the methodological recommendations of creating a financial
supermarket business plan, a document that shows the main business objectives of the project, proved their
feasibility and the ways to achieve them.
Ключові слова: банк, страхова компанія, фінансовий супермаркет, бек!офіс, мідл!офіс, фронт!офіс, бізнес!
план.
Key words: bank, insurance company, financial supermarket, back!office, middle!office, front!office, business
plan.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної та політичної нестабільності,
що має місце в Україні на сьогоднішній день, фінансові
посередники переживають не найкращі часи. Значна
кількість фінансових установ мала піти з ринку за ос
танні два роки у зв'язку з неможливістю відповідати
жорстким умовам ринку і виконувати свої фінансові
зобов'язання. Разом з тим, значне падіння рівня доходів
населення і подорожчання цін на всі групи товарів не
залишає перспектив, щодо формування значних заощад
жень населенням. У зв'язку з цим, на фінансовому рин
ку України існує тенденція до посилення конкуренції
щодо залучення вільних коштів клієнтіввкладників
фінансової установи.
Водночас світова економіка, що переживала значні
зміни в останні десятиріччя, все більше піддається про
цесам глобалізації. Фінансові ринки, ринки товарів і
послуг стають єдиним простором. Можливості спожи
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вачів розширюються: управляти власними фінансами,
здійснювати платежі і робити покупки стало можливим
в онлайн режимі без зайвої витрати часу. Ідучи у ногу з
часом, все більше фінансових посередників утворюють
фінансові конгломерати, що здатні надавати клієнтам
повний спектр фінансових послуг.
Отже, і сучасна ситуація в Україні і світові тенденції
підштовхують різні фінансові установи до співпраці.
Невирішеними залишаються питання нормативнозако
нодавчого регулювання такого типу партнерства і деякі
методичні особливості поєднання діяльності банку і
страховика, що розглянуті нижче.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність зазначеної проблематики обумовлює
значний інтерес до неї з боку наукової спільноти. Такі
вітчизняні та іноземні автори, як Демченко В., Кумар М.,
Ніколенко Н., Юлдашев Р., Залєтов О., Козьменко С.,
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— банки і страховики отримують
більше конкурентних переваг у якос
ті партнерів в межах фінансового су
Фронт-офіс
пермаркету, аніж у якості конку
банку
Підлягають
рентів.
злиттю у
Розглядаючи взаємодію банку і
складі
страхової
компанії як одну з найпо
фінансового
Фронт-офіс
ширеніших форм організації фінан
супермаркету
страхової
сового супермаркету, варто зважува
компанії
ти на деякі специфічні особливості
діяльності цих фінансових посеред
ників.
Як і будьяка клієнтоорієнтована
- розробка та удосконалення банківських
бізнесструктура, банк і страхова
продуктів;
компанія, має у своєму складі бек
- формування ціни на банківські продукти;
офіс, мідлофіс та фронтофіс. При
Мідл-офіс
- ризик-менедждмент банку;
утворенні фінансового супермарке
банку
- корекція валютних позицій банку;
ту, керівникам проекту важливо роз
- контроль за дотримання законодавчих
різнити поєднувані та особливі риси
Не здатні
норм та внутрішньобанківських правил
кожного учасника проекту.
поєднуватися
Поєднання фронтофісів банку
у складі
та страховика не викликає значних
фінансового
- розробка та удосконалення страхових
перешкод, оскільки основним його
супермаркету
продуктів та ціноутворення;
завданням є продаж фінансових про
- створення єдиної бази договорів
Мідл-офіс
дуктів, робота з клієнтами за допо
страхування;
страхової
могою використання електронних
- андерайтинг;
компанії
клієнтських баз, комп'ютерних про
- урегулювання питань з перестрахування;
грам з продажу фінансових про
- урегулювання збитків
дуктів тощо [7]. Модифіковані для
реалізації через мережі фінансових
супермаркетів, банківські і страхові
- відділ кадрів;
продукти здатні надаватися клієнтам
Бек-офіс банку
Підлягають
- відділ маркетингу;
професійними фінансовими консуль
об’єднанню у
- бізнес-адміністрування;
тантами.
складі
Бек-офіс
- робота з програмним забезпеченням та
Бекофіси обох компаній також
фінансового
страхової
інформаційними технологіями;
здатні поєднуватися, оскільки мають
супермаркету
компанії
- дослідження попиту на ринках страхових
споріднені складові такі, як: персонал
та банківських послуг
компаній, управління бізнеспроце
сами, ІТтехнології, управління
Рис. 1. Поєднання основних функціональних складових фінансового
фінансами тощо; і за допомогою
супермаркету
ефективного управління процесом
інтеграції можна досягти майже по
Джерело: розроблено автором на основі [3; 5; 7].
вного їх злиття.
Кривцун І. присвятили свої наукові праці питанням
Основні унікальні, а отже непоєднувані риси, скон
інтеграції, злиття та поглинання фінансових установ, центровані саме у мідлофісах банку та страховика. Так,
визначили основні причини створення фінансових су працівники мідлофісу банку забезпечують підтримку
пермаркетів та умови їх діяльності. Однак і досі відкри ліквідності банку, слідкують за дотриманням ним зако
тими залишаються питання щодо підходів розробки нодавчо встановлених нормативів діяльності. Працівни
бізнесплану фінансового супермаркету, який би вра ки мідлофісу страхової компанії здійснюють опера
хував характерні особливості даної фінансової устано ційну підтримку страхової діяльності [4].
ви і вплив на неї факторів мікро та макросередовища.
Отже, функції, які виконують мідлофіс, за часту,
складають основну суть діяльності бізнесструктури,
МЕТА СТАТТІ
тобто є тим, що відрізняє її зпоміж інших. А отже, по
Метою статті є визначення методичних особливос вна інтеграція мідлофісів банку та страхової компанії
тей створення банківськострахового блоку фінансово не може бути здійснена виходячи із сутності їх діяль
го супермаркету.
ності (рис. 1).
З основних складових рисунку видно, що фронт
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
офіси банку та страховика виконують аналогічні
Досить часто під фінансовим супермаркетом розу функції, а саме спрямовані на роботу з клієнтами, на
міють фінансову установу, що здатна надавати широ дання їм консультаційних послуг, укладання кредитних,
кий асортимент фінансових послуг (банківських, інвес депозитних та договорів страхування. Внаслідок такої
тиційних, страхових, аудиторських, брокерських тощо). схожості вони підлягають повному злиттю і формуван
У розвинених країнах Західної Європи і США така тен ню єдиного фронтофісу фінансового супермаркету.
денція, насправді, має місце. Однак, зважаючи на реалії
Внаслідок виконання розрізнених функцій поєднан
вітчизняного сьогодення, справедливо зазначити, що ня мідлофісів страховика та банку вдається неможли
українські банки і страхові компанії є найбільш зацікав вим. Таким чином, у складі фінансового супермаркету
леними у створенні фінансового супермаркету. Це обу мають залишатися відокремлені мідлофіси, що нарізно
мовлено рядом наступних факторів:
контролюють діяльність банківської та страхової скла
— страхові і банківські операції часто є супутніми дових фінансового супермаркету.
між собою, і клієнту зручно отримувати їх в єдиному
Робота бекофісів спрямована на покращення діяль
місці;
ності всієї компанії, розробку технологій управління
— страхові і банківські послуги можуть надаватись персоналом та фінансами, в них зосереджена повна
одним фахівцем після проходження ним певної підго інформація стосовно процесів, що відбуваються у ком
товки;
панії. Призначення бекофісів банку та страховика є
- комунікація з клієнтами;
- укладання договорів з надання страхових
та банківських послуг;
- надання фінансових консультацій;
- юридичний відділ;
- отримання та подальша обробка даних
клієнтів;
- обробка вхідних дзвінків;
- розповсюдження інформації поштою та по
телефону
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однаковим, а отже існує велика ймо
Збільшення
Зниження цін
Розширення
Отримання
Диверсифікавірність їх об'єднання у складі фінан
обсягів
на
фінансові
клієнтської
додаткових
ція ризиків
сового супермаркету [5].
продажів
продукти
бази
доходів
Окрім можливості поєднання ос
новних функціональних підрозділів
фінансових посередників, на успіш
не створення фінансового супермар
Заняття провідних позицій на ринку фінансових послуг
кету значною мірою впливає на
явність ефективного планування. Ос
Шляхи досягнення
новним інструментом планування та
реалізації будьякого проекту, в
тому числі і фінансового супермар
Досягнення ефектів синергії та масштабу.
кету, є створення бізнесплану.
Розробка
інноваційних
інтеграційних продуктів та розширення асортименту фінансових
На відміну від бізнеспланів
послуг.
інших проектів, у бізнесплані фінан
сового супермаркету, мають бути
Розвиток маркетингу.
враховані наступні особливості:
Підвищення рівня кваліфікації персоналу.
— єдність структури проекту;
Впровадження новітніх технологій
— поєднання централізації,
спеціалізації та інтеграції функцій
управління;
Рис. 2. Основні цілі фінансового супермаркету та шляхи їх досягнення
— специфіка продуктового ряду
Джерело:
розроблено автором на основі [8].
фінансового супермаркету;
— врахування цілей банківсько
го та страхового бізнесу;
У третьому розділі бізнесплану наводиться деталь
— високий рівень ІТтехнологій.
на характеристика компанійучасниць фінансового су
З урахуванням зазначених особливостей та загаль пермаркету: сфера діяльності, її законність та наявність
ноприйнятих стандартів бізнеспланування, для реалі усіх необхідних ліцензій, склад акціонерів, досвід ро
зації проекту фінансовий супермаркет може бути за боти та репутація компанії на ринку, основні показни
пропонована наступна структура бізнесплану:
ки діяльності, якість обслуговування тощо.
1. Резюме.
У ході опису кожної з компаній важливо виділи
2. Опис галузей.
ти ті особливості, які відіграють велику роль при ут
3. Опис компанійучасниць фінансового супермар воренні фінансового супермаркету, а саме: наявності
кету.
розгалуженої мережі збуту продукції, високий
4. Опис фінансових послуг.
рівень підготовки кадрового складу, впровадження
5. Маркетинг проекту.
інноваційних продуктів та технологій у діяльність
6. Організаційний план проекту.
компанії.
7. Персонал.
Четвертий розділ бізнесплану присвячено фінансо
8. Фінансовий план.
вим послугам, що будуть реалізовуватися через мережі
9. Оцінка ефективності проекту.
збуту фінансового супермаркету. Особлива увага має
10. Гарантії та ризики проекту.
приділятися не стандартизованим продуктам, які, безу
11. Додатки [6].
мовно, також представлені у супермаркеті, а інновацій
Перший розділ бізнесплану — "Резюме" — являє ним інтегрованим продуктам, що мають характеристи
собою коротку характеристику всього проекту — його ки різних фінансових продуктів і здатні комплексно за
мету і сутність, методи досягнення цілей, вартість про довольняти потреби клієнта.
екту, особливості функціонування фінансового супер
Маркетингові дослідження, характеристика ринку
маркету та його переваги перед фінансовими інститу та перспективи його розвитку, розробка маркетингових
тами із стандартним набором послуг, прогнозований інструментів залучення споживачів знаходять своє
обсяг продажів. Резюме має містити головну інформа відображення у маркетинговій стратегії фінансового
цію, що викладена чітко та зрозуміло, і дає відповіді на супермаркету, сформованій у п'ятому розділі бізнес
основні питання, оскільки саме йому, в першу чергу, плану. Також у цьому розділі мають бути зазначені деякі
приділяють увагу потенційні інвестори і складають за соціальнодемографічні риси населення, що виступає
гальне враження про весь проект. Цілі проекту фінан споживачем фінансових послуг.
сового супермаркету представлено на рисунку 2.
Організаційний план проекту, який висвітлено у
У другому розділі бізнесплану наводиться деталь шостому розділі, дає уяву про ефективність менеджмен
на інформація стосовно стану та перспектив розвитку ту компанії. Від правильно сформованої організаційної
банківського та страхового сегментів ринку. До основ структури проекту, багато в чому залежить його подаль
них елементів, що визначаються у цьому розділі, відно ший успіх. У цьому розділі зазначаються: структура
сять: сучасний стан фінансового ринку, переваги та не управлінського складу компанії, кількість працівників,
доліки співпраці банків та страхових компаній, легкість/ розподіл обов'язків між відділами тощо.
складність фінансового супермаркету входу на ринок,
Організаційна структура проекту має відповідати
насиченість ринку подібними бізнесструктурами, їх наступним вимогам:
приклади та стислий аналіз діяльності, можливості по
— економічність: необхідний мінімум рівнів управ
дальшого розвитку бізнесу, наявний та потенційний ління (для скорочення ланцюга команд) та затрат на
попит на ринку фінансових послуг.
управління;
При складанні даного розділу бізнесплану його
— оперативність: швидкість прийняття вірних
розробникам необхідно враховувати наступні фактори рішень за допомогою ефективного розподілу прав та
впливу на діяльність банківського та страхового ринків: обов'язків;
1. Зовнішні фактори макросередовища — це факто
— комплексність: дія прийнятих топменеджерами
ри, здатні опосередковано впливати на всі галузі еко рішень розповсюджуються на всі структурні елементи
номіки та сфери бізнесу в країні.
проекту.
2. Зовнішні фактори мікросередовища — це факто
У розділі "Персонал" висвітлено основні засади
ри, що впливають безпосередньо на створення та умови кадрової політики компанії, можливі кадрові пере
існування фінансового супермаркету [1].
становки, поява нових посад та наявність необхід
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них спеціалістів, можливості їх подальшого навчан
ня, організація оплати праці та робочий графік пра
цівників.
У восьмому розділі бізнесплану, де представлений
фінансовий план проекту, розробникам варто зазначи
ти наступні елементи: розрахунок витратної частини
проекту; за наявності — витрати, пов'язані з обслуго
вуванням кредиту; податки; доходи від запланованих
продажів фінансових продуктів; інші надходження і
виплати.
Оцінка ефективності проекту здійснюється у дев'я
тому розділі бізнесплану. Економічна ефективність
проекту є неточною величино, оскільки обраховується
на основі прогнозованих даних стосовно майбутніх об
сягів продажів фінансових продуктів.
На нашу думку, гіпотетичний розрахунок ефектив
ності діяльності фінансового супермаркету може бути
представлений наступним чином:
— 1 крок: розрахунок витрат на запуск проекту
фінансовий супермаркет (початкові та поточні щорічні
витрати);
— 2 крок: складання графіку прогнозних продажів
фінансових продуктів.
Десятий розділ бізнесплану фінансового супермар
кету присвячений переліку гарантій по окупності про
екту та поверненню кредитних коштів, а також пробле
мам і ризикам, що можуть негативно вплинути на хід
реалізації проекту.
У останньому розділі бізнесплану — "Додатки",
формуються вихідні дані компанійучасниць проекту
(фінансова документація, технічні дані тощо), на які є
посилання у тексті бізнесплану.

Література:
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ.
екон. спец. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] — 4е.
вид., доп. — К.: Лібра, 2006. — 717 с. — Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1800070841708/marketing/marke
ting__garkavenko_ss
2. Для чего нужен бизнесплан [Електронний ре
сурс] / Готовые бизнеспланы: [сайт] текст. дані. — 2007.
— Режим доступу: http://www.biplan.ru/dlja_chego_
nuzhen_biznes_plan/
3. Мидлофис [Електронний ресурс] // Основы фи
нансового менджмента в банке: [сайт]. — Текст. дані.
— 2013. — Режим доступу: http://managebank.ru/
upravlenieaktivamiipassivamibanka/organizacija
processaupravlenijaaktivamii/251midlofis
4. Ніколенко Н.П. Технологии банковского страхо
вания как система [Електронний ресурс] / Н.П. Ніко
ленко // Системные консультации и обучение: [сайт].
Електрон. дані. — 2011. — Режим доступу: http://
www.nnikolenko.com/index.php?art=29
5. Подразделения страховой компании, их роль,
взаимодействие и функции в деятельности компании
[Електронний ресурс] // Электронная библиотека "Биб
лиофонд": [сайт]. Текст. дані. — 2012. — Режим досту
пу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=562596
6. Структура бизнес плана по стандарту UNIDO
[Електронний ресурс] // Путеводитель в мире бизнес
финансов: [сайт]. Текст. дані. — 2013. — Режим досту
пу: http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/
struktura_biznes_plana_po_standartu_unido
7. Front, middle and backoffice [Електронний ресурс]
// The Site for Financial Market Professionals: [сайт]. Елек
трон. дані. — 2009. — Режим доступу: http://www.fimar
ВИСНОВКИ
kets.com/pagesen/backmiddlefrontoffice.php
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити вис
8. Who we are [Електронний ресурс] // GSV "The
новок, що фронтофіси спрямовані на обслуговування Financial Supermarket": [сайт]. — Текст. дані. — 2011. —
клієнтів, бекофіси — на обробку даних. Основні уні Режим доступу: http://www.gsv.co.in/index.html
кальні, а отже, непоєднувані риси, сконцентровані саме
у мідлофісах банку та страховика: працівники мідл
References:
офісу банку слідкують за дотриманням ним законодав
1. Harkavenko S.S. (2013), "Marketing", textbook,
чо встановлених нормативів діяльності, оцінюють кре [Online], vol. 4, available at http://pidruchniki.ws/18000
дитоспроможність позичальника, контролюють ризики, 70841708/marketing/marketing__garkavenko_ss (Acces
пов'язані з певною угодою, а також діяльність фронт sed 13 Aug 2015).
офісу; працівники мідлофісу страхової компанії
2. Prepared business plans (2007), "What is the business
здійснюють операційну підтримку страхової діяльності: plan for" available at http://www.biplan.ru/dlja_chego_
андерайтинг, урегулювання збитків, перестрахування. nuzhen_biznes_plan/ (Accessed 15 Aug 2015).
Такі особливості страхової та банківської діяльності
3. Basics of financial management in the bank (2013),
унеможливлюють повне злиття фінансових установ: у "Middleoffice" available at http://managebank.ru/
межах фінансового супермаркету залишаються мідл upravlenieaktivamiipassivamibanka/organizacijapro
офіси обох фінансових посередників, що обслуговують cessaupravlenijaaktivamii/251midlofis (Accessed 04
ся вузькоспеціалізованими фахівцями страхової та бан Nov 2015).
ківської справи. На закінчення, варто підкреслити, що
4. Nіkolenko, N.P. (2011), "Bancassurance technology
бізнеспланування відіграє надважливу роль при реалі as a system", Consulting and training: site [Online], available
зації такого проекту як фінансовий супермаркет, at: http://www.nnikolenko.com/index.php?art=29
оскільки для багатьох високорозвинених країн світу, а (Accessed 02 Feb 2015).
тим більше для України такий напрям діяльності є но
5. Digital Library "Bibliofond", Elektronnaia
вим та малодослідженим. Для проекту фінансового су byblyoteka "Bibliofond" (2012), "Departments of the
пермаркету бізнесплан допомагає вирішити наступні insurance companies, their roles, interaction and function
задачі:
in the company" [Online], available at: http://bibliofond.ru/
— визначення короткострокових та довгострокових view.aspx?id=562596 (Accessed 13 Aug 2015).
цілей проекту;
6. Overview in the world of business finance (2013), "The
— формування стратегії і тактики досягнення по structure of the business plan by UNIDO standard" [Online],
ставлених цілей, зважаючи на фактори зовнішнього available at http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/
макро та мікросередовища;
stati/struktura_biznes_plana_po_standartu_unido
— визначення відповідності наявного персоналу, (Accessed 29 Feb 2015).
рівня його професійної підготовки та умов діяльності,
7. The Site for Financial Market Professionals (2009),
вимогам, необхідним для реалізації проекту;
"Front, middle and backoffice" (2009) The Site for Financial
— розробка маркетингових програм проекту, необ Market Professionals [Online], available at http://
хідних для вивчення ринку, попиту, ціноутворенню, рек www.fimarkets.com/pagesen/backmiddlefrontoffice.php
ламі та стимулюванню продажів;
(Accessed 15 Jun 2015).
— визначення необхідних обсягів фінансування
8. GSV "The Financial Supermarket" (2011), "Who we
проекту;
are" [Online], available at http://www.gsv.co.in/index.html
— передбачення труднощів, що можуть завадити (Accessed 02.06.2015).
реалізації проекту.
Стаття надійшла до редакції 08.07.2016 р.

www.economy.in.ua

61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 334+338.2

Н. О. Слободянюк,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган?Барановського, м. Кривій Ріг

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОXПРИВАТНОГО
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DOMESTIC PRACTICE OF PUBLICX PRIVATE PARTNERSHIP IN THE INVESTMENT SPHERE:
PROBLEMS AND PROSPECTS

Надано критичну оцінку формування правового поля розвитку державноXприватного партнерства
(ДПП) в Україні. Проведено кількісну оцінку вітчизняного досвіду реалізації проектів ДПП за даними
Світового банку. Зроблено висновок, що переважна їх більшість була реалізована за участю іноземного
інвестора, а найбільш привабливим об'єктом інвестування виявилися інформаційні і комунікаційні техX
нології. Розроблено пропозиції щодо змін інституціонального середовища розвитку ДПП, а саме: законоX
давче визначення вимог до змісту договору про ДПП, його укладання після чіткого визначення обсягів
фінансування і розподілу ризиків між державними і приватними партнерами, перегляд сфер викорисX
тання ДПП з акцентом на інноваційну та екологічну складові; формування на державному, регіональноX
му та місцевому рівнях бази інвестиційних проектів; розробка механізмів гарантування фінансування
проекту ДПП із боку державного партнера і заміни приватного партнера ДПП у разі невиконання ним
зобов'язань по контракту. Доведено, що перспективними напрямами ДПП в Україні є зміщення акцентів
у бік об'єктів інфраструктури: транспортної, житловоXкомунальної, освітньої, медичної тощо. Показано,
що в умовах проведення демократичних реформ в Україні, у контексті децентралізації влади і фінансоX
вих ресурсів, пріоритетною має стати співпраця місцевих органів влади і приватного бізнесу в інвесX
тиційній сфері.
The critical estimation of forming the legal framework of publicXprivate partnership (PPP) in Ukraine is given.
A quantitative assessment of national experience in implementing PPP projects according to the World Bank is
assessed. It is concluded that the vast majority of them has been implemented with the participation of foreign
investors, and the most attractive investment were information and communication technologies. The proposals
on amendments institutional environment of PPP are worked, namely legal definition of requirements for the
content of PPP contract, its conclusion after a clear definition in funding and risk sharing between public and
private partners, viewing areas using PPP with an emphasis on innovation and environmental components; the
formation of national, regional and local database of investment projects; develop mechanisms to guarantee the
financing of PPP projects by the public partner and the private partner PPP replacement in the event of failure to
comply with obligations under the contract. It is proved that the promising areas of PPP in Ukraine are a shift
towards infrastructure: transport, housing, education, health and so on. It is shown that in terms of democratic
reforms in Ukraine, in the context of decentralization of power and financial resources, priority should be
cooperation of local governments and private businesses in the investment area.
Ключові слова: вітчизняна практика, державно!приватне партнерство, інвестиційна сфера, проблеми,
перспективи.
Key words: domestic practice, public!private partnership, investment sphere, problems, prospects.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державноприватне партнерство є відносно новим
механізмом для України, метою впровадження якого є
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розвиток партнерських відносин держави та бізнесу.
Пріоритетною сферою реалізації проектів державно
приватного партнерства в Україні сьогодні є комуналь
на інфраструктура [1, c. 91]. Дія механізму державно
приватного партнерства (ДПП) заснована на залученні
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приватних інвестицій та стимулюванні інвестиційної
діяльності з урахуванням потреб структурної перебу
дови національної економіки [2, c. 55]. ДПП відображає
роль державного впливу на розвиток ринкової еконо
міки, оскільки одним із головних завдань держави є
сприяння нагромадженню капіталу, формування інвес
тиційних потоків та їх спрямування на потреби струк
турної модернізації економіки з метою підвищення кон
курентоспроможності національного виробництва.
Тому потребують критичної оцінки вітчизняні здобут
ки державноприватного партнерства в інвестиційній
сфері та визначення його перспектив і пріоритетних
напрямів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
За останні роки питання запровадження інституту
державноприватного партнерства стало одним із го
ловних пріоритетів урядових стратегічних програм роз
витку, індикатором успішної взаємодії бізнесу та струк
тур державної влади, альтернативним способом віднов
лення та модернізації національної економіки, що
відображено у працях вітчизняних науковців. У статті
Лазар Ю. розроблено науковометодичні засади фор
мування інвестиційного механізму розвитку соціальної
відповідальності вугільних підприємств, що спрямовані
на стимулювання соціального інвестування у сферу без
пеки праці та сприяють підвищенню інвестиційної при
вабливості вугільних підприємств в рамках державно
приватного партнерства [3, c. 79]. Також вугільної га
лузі стосуються рекомендації Сердюк О. щодо викори
стання механізмів державноприватного партнерства
(концесії, оренди вугледобувного підприємства як
цілісного майнового комплексу, технічного кредиту,
безкоштовної приватизації, аутсорсингу, спільної роз
робки) [4, c. 113]. Литвиновською П., Демянчук Б. зап
ропоновано методику визначення прогнозних оцінок
можливостей реалізації варіантів використання інвес
тицій у виробничу і посередницьку сфери в рамках дер
жавноприватного партнерства [5, c. 392].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є критична оцінка правового поля,
вітчизняного досвіду державноприватного партнер
ства, виявлення проблем і перспектив їх вирішення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
В Україні протягом тривалого часу формуються пра
вові засади для розвитку окремих форм ДПП. Нині за
конодавчу базу розвитку ДПП становлять: Конститу
ція України, Цивільний кодекс України, Господарський
кодекс України, законодавчі акти України, серед яких:
Закон України "Про державноприватне партнерство"
від 01.07.2010 р. № 2404VI, який визначає правові, еко
номічні та організаційні засади взаємодії держави та
приватних партнерів, регулює відносини, пов'язані з
підготовкою, виконанням і розірванням договорів, які
підписуються в рамках ДПП, а також установлює га
рантії дотримання прав і законних інтересів сторін цих
договорів [6].
Відповідно до законодавства України державно
приватне партнерство — це співробітництво між
державою Україна, Автономною Республікою Крим,
територіальними громадами в особі відповідних дер
жавних органів та органів місцевого самоврядування
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(державними партнерами) та юридичними особами,
крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами — підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі договору. До
ознак державноприватного партнерства належать:
забезпечення вищих технікоекономічних показників
ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої
діяльності державним партнером без залучення при
ватного партнера; довготривалість відносин (від 5 до
50 років); передача приватному партнеру частини ри
зиків у процесі здійснення державноприватного
партнерства; внесення приватним партнером інвес
тицій в об'єкти партнерства із джерел, не забороне
них законодавством.
Правове регулювання відносин ДПП закріплює
договірну форму такого партнерства та відкритий пе
релік договорів, які можуть укладатися в рамках ДПП
[7, c. 101]: договір концесії, договір про спільну
діяльність, державні контракти/договори про дер
жавні закупівлі тощо, за винятком (з листопада 2012
р.) угод про розподіл продукції (частина четверта ст.
5), які мають укладатися згідно із відповідним зако
ном [8]. Разом із тим законодавець проігнорував по
ложення про грунтовні вимоги до угоди ДПП щодо
змісту та форми, обмежившись загальними фразами
про укладення таких договорів відповідно до вимог,
встановлених законами України (загальним — про
ДПП та спеціальними — про концесії, державні за
купівлі тощо). Прогалини Закону щодо угоди ДПП
певним чином компенсуються підзаконними актами,
що регулюють деякі види відносин ДПП (щодо кон
курсних засад визначення приватного партнера [9],
форми подання пропозиції щодо здійснення ДПП [10]
тощо). Проте визначення істотних умов угоди ДПП
на підзаконному рівні суперечить Закону про ДПП,
абзац 6 частини першої ст. 5 якого передбачає, що
істотні умови договорів, що укладаються в рамках
здійснення державноприватного партнерства, мають
відповідати вимогам, встановленим законами Украї
ни. Визначення приватного партнера для укладення
договору (договорів) у рамках державноприватного
партнерства здійснюється виключно на конкурсних
засадах, крім випадків, передбачених законом.
Українське законодавство містить широкий перелік
сфер застосування ДПП, зокрема пошук, розвідка ро
довищ корисних копалин та їх видобування, виробниц
тво, транспортування і постачання тепла та електро
енергії, розподіл і постачання природного газу, будів
ництво та експлуатація об'єктів транспортної інфрас
труктури, машинобудування, збір, очищення та розпо
ділення води, охорона здоров'я, туризм, оброблення
відходів, управління нерухомістю тощо. Водночас
світовий досвід показує, що, як правило, держава виз
начає обмежену кількість сфер та форм реалізації
ДПП, що дозволяє ефективно використати державні
ресурси і спрямувати їх на вирішення найбільш гострих
проблем. До вад Закону про ДПП слід віднести
відсутність у переліку сфер застосування високотех
нологічних інновацій, розвиток яких є основним стра
тегічним завданням згідно з програмними документа
ми переходу до інноваційноінвестиційного розвитку
національної економіки. До переліку об'єктів парт
нерських відносин також слід віднести окремі ділянки
лісового фонду та малопродуктивні землі, які підля
гають залісненню. Державноприватне партнерство у
сфері лісового господарства дозволить зміцнити
фінансову базу відтворення лісоресурсного потенціа
лу та диверсифікувати форми ведення лісогосподарсь
кого бізнесу, забезпечить можливість зберігати лісові
блага під державним патронатом і при цьому активно
освоювати інвестиційні ресурси приватних підприєм
ницьких структур. Увійшовши до складу державно
приватного партнерства, органи місцевого самовряду
вання зможуть забезпечити використання місцевого
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Таблиця 1. Вартість інвестицій у проекти державноRприватного партнерства
в Україні за 1991—2015 рр. у розрізі інвесторів і країни походження
Країна
походження

Інвестор
Вимпел-комунікації
Систем кепітал менеджмент (SCM Group)
Система фінансової корпорації (AFK
Sistema)
Актив Солар Холдинг (Activ Solar Holding)
Турксел (Turkcell)
Німецький Телеком (Deutsche Telekom)
AT&T
CMA-CGM
Бруклін-Київ Груп (Brooklyn-Kiev Group)
Вітровий парк «Новоазовський»
Всього

Російська
Федерація
Україна
Російська
Федерація
Австрія
Туреччина
Німеччина
США
Франція
Україна
Україна

Сума інвестицій
млн
Струкдол.
тура, %
США
4403

33,05

Кількість
проектів,
од.
27

3825

28,71

40

2170

16,29

22

1095
946
252
252
130
130
118
13321

8,22
7,10
1,89
1,89
0,98
0,98
0,89
100

6
18
7
7
1
1
1
130

Джерело: побудовано за даними [17].

лісоресурсного потенціалу в інтересах громадян
сільських територій [11, c. 12].
Механізм державноприватного партнерства
може розглядатись як альтернатива приватизації,
оскільки об'єкти державноприватного партнерства
не передаються у власність приватному партнеру,
існує розподіл ризиків між приватним партнером і
державою стосовно функціонування відповідного
об'єкта інфраструктури та послуг, що надаються, при
цьому досягається суттєве покращення об'єкта за ра
хунок залучення приватних інвестицій і спільного (за
участю державного та приватного партнерів) управ
ління. Об'єкти державноприватного партнерства не
можуть бути приватизовані протягом усього строку
здійснення державноприватного партнерства. Об
'єктами державноприватного партнерства не можуть
бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про при
ватизацію.
Крім законів, окремі питання розвитку ДПП ре
гулюються постановами та розпорядженнями Кабі
нету Міністрів України, положеннями та наказами
центральних органів виконавчої влади, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місце
вого самоврядування. Загалом лише на загальнодер
жавному рівні налічується кілька десятків норматив
них актів, що безпосередньо регулюють питання
ДПП. У 2011—2012 рр. прийнято низку нормативних
документів щодо методик і процедур, пов'язаних із
реалізацією ДПП. Згідно з цими документами, ще на
етапі до підписання угоди про ДПП приватному
партнерові потрібно пройти складні процедури уз
годжень. Водночас він не отримує від держави необ
хідних гарантій щодо виконання з її боку зобов'я
зань. Згідно з затвердженим порядком, спочатку не
обхідно підписати контракт про ДПП та розпочати
його реалізацію, а вже потім держава прийматиме

рішення про надання фінансової підтримки, що не
відповідає базовій сутності ДПП. Відповідно до п. 9
Порядку надання державної підтримки здійсненню
державноприватного партнерства пакет документів
має містити поміж інших договір державноприват
ного партнерства, звіт про стан виконання договору
державноприватного партнерства за о станній
звітний період — у разі подання пропозиції щодо на
дання державної підтримки під час виконання дого
вору державноприватного партнерства [12]. Інфор
мацією про виконання договору є: звіт про виконан
ня договору згідно зі встановленою формою у двох
примірниках, підписаних приватним партнером [13].
Приватний партнер надає державному партнеру в
електронній та письмовій формі інформацію про ви
конання договору: за квартал — до 15 числа другого
місяця, що настає за останнім днем звітного кварта
лу; за рік — до 10 березня року, що настає за звітним.
Державний партнер надає Міністерства економічно
го розвитку і торгівлі в електронній та письмовій
формі інформацію про виконання договору: за квар
тал — до 30 числа другого місяця, що настає за ос
таннім днем звітного кварталу; за рік — до 20 берез
ня року, що настає за звітним. Міністерства економ
ічного розвитку і торгівлі проводить моніторинг,
узагальнює та оприлюднює результати здійснення
державноприватного партнерства.
Таким чином, нормативноправова база регулю
вання розвитку ДПП в Україні є дуже складною, ба
гаторівневою і забюрократизованою, що в умовах
високого рівня корупції створює ризики для ефек
тивного використання цього механізму для активі
зації інвестиційної діяльності. Під час підготовки
проектів державноприватного партнерства всі ри
зики підлягають визначенню, оцінці та розподілу між
державним і приватним партнерами [14]. Кожен ри

Таблиця 2. Найбільші проекти, реалізовані в Україні протягом 1991—2015 рр.
за програмами ДПП
Проекти
MTS Україна
Kиївстар Вимпел-комунікації (Vimpelcom)
DCC/Aстеліт GSM
Укртелеком
Українські Радіо-системи (злилася з Вимпел-комунікаціями)
Актив Перово Солар Плант (Active Perovo Solar Plant)
Утел (Utel) (перетворений в дочірнє підприємство «Укртелекома»)
Дніпроенерго
Західенерго
Актив Охотниково Солар Плант (Active Ohotnikovo Solar Plant)
Всього

Сума інвестицій
млн дол. США
млн дол. США
4111
31,86
3831
29,69
1719
13,32
1320
10,23
572
4,43
412
3,19
252
1,95
249
1,93
237
1,84
200
1,55
12903
100,00

Джерело: побудовано за даними [17].
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Таблиця 3. Кількісні показники проектів,
реалізованих в Україні протягом 1991—2015 рр. за програмами ДПП, у розрізі галузей
національної економіки
Галузь національної економіки
Енергетика
Інформаційні і комунікаційні технології
Природний газ
Порти
Водопостачання і каналізація
Разом

Кількість
проектів, од.
30
14
11
1
2
58

Сума інвестицій
млн дол. США
Структура, %
2262
15,45
12009
82,02
38
0,26
130
0,89
202
1,38
14641
100,00

Джерело: побудовано за даними [17].

зик повинен бути віднесений до сфери відповідаль
ності того з партнерів, який більш ефективно конт
ролюватиме, управлятиме та/або запобігатиме ви
никненню такого ризику. Ризики можуть бути роз
поділені між державним і приватним партнерами у
відповідному співвідношенні. У процесі проведення
аналізу ефективності здійснення державноприват
ного партнерства здійснюється соціальноекономі
чна, фінансова оцінка, оцінка ризиків здійснення
ДПП [15; 16].
Згідно з методологією Світового банку проект вва
жається ДПП, якщо участь приватного партнера у його
реалізації становить не менше 25 %, а проект продажу
активів — якщо хоча би 5 % акцій належать приватним
власникам. В Україні, на жаль, відсутня статистика з
питань ДПП. Для кількісної оцінки його процесів вико
ристано статистику Світового банку [17]. З часу отри
мання Україною незалежності реалізовано 130 проектів
ДПП (табл. 1).
Найбільша їх вартість профінансована інвесторами
з Російської Федерації (49,34%), кошти вітчизняних
інвесторів становлять 30,58%, інвесторів із Австрії —
8,22%, із Туреччини — 7,10%, Німеччини і США — по
1,89%, Франції — 0,98%. Найбільшими проектами, реа
лізованими в Україні протягом аналізованого періоду,
є (табл. 2): MTS Україна (29,69%), DCC/Aстеліт GSM
(13,32%), Укртелеком (10,23%).
Серед галузей національної економіки найбільша
вартість інвестицій ДПП (табл. 3) надійшла в інфор
маційні і комунікаційні технології (82,02%), також в
енергетику (15,45%).
Курс європейської інтеграції України передбачає
імплементацію і пристосування схем розвитку підприє
мництва, що є ефективними і набули популярності в
країнах ЄС через свою реальну дієвість. Для цього не
обхідно використовувати інструментарій державно
приватного партнерства з механізмом роздільного за
безпечення: фінансові ресурси залучаються від пред
ставників бізнесу, а організаційноінформаційне супро
водження і підтримку проекту здійснюють органи місце
вої влади, представники місцевого самоврядування. Для
подальшого розвитку економіки регіонів необхідна дер
жавна підтримка інвестиційноінноваційного процесу в
непрямій формі, тобто шляхом застосування податко
вих преференцій, схем партнерства на взаємовигідних
умовах [18, c. 179]. Оскільки постійний дефіцит бюджет
них коштів не дозволяє широко використовувати пря
ме кредитування для реалізації регіональних програм,
використання переваг державноприватного партнер
ства дозволить спрямувати приватні капітали на цілес
прямоване структурне реформування економіки регіо
ну.

до змісту договору про ДПП, його укладання після
чіткого визначення обсягів фінансування і розподілу ри
зиків між державними і приватними партнерами, пере
гляд сфер використання ДПП з акцентом на інноваційну
та екологічну складові; формування на державному, ре
гіональному та місцевому рівнях бази інвестиційних
проектів, що можуть бути реалізовані на засадах ДПП;
розробка механізмів гарантування фінансування про
екту ДПП із боку державного партнера протягом всьо
го періоду його реалізації і заміни приватного партнера
ДПП у разі невиконання ним зобов'язань по контрак
ту.
2. Кількісна оцінка вітчизняного досвіду реалізації
проектів державноприватного партнерства, проведе
на за даними Світового банку, дозволяє констатувати,
що переважна їх більшість була реалізована за участю
іноземного інвестора, а найбільш привабливим об
'єктом інвестування виявилися інформаційні і комуні
каційні технології. Враховуючи світовий досвід, перс
пективними напрямами ДПП в Україні є зміщення ак
центів у бік об'єктів інфраструктури: транспортної,
житловокомунальної, освітньої, медичної тощо. В
умовах проведення демократичних реформ в Україні,
у контексті децентралізації влади і фінансових ре
сурсів, пріоритетною має стати співпраця місцевих
органів влади і приватного бізнесу в інвестиційній
сфері.
Перспективами подальших досліджень є визначен
ня потенціалу концесії як механізму фінансування інве
стиційних програм у рамках державноприватного парт
нерства в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування систем пенсійного забезпечення в роз
винених країнах розпочато досить давно, однак на су
часному етапі пенсійні системи регулярно перегляда
ються, доповнюються й модернізуються відповідно до
соціальноекономічних умов. Зростання пенсійних ви
плат, старіння населення змусили переглянути наявні
солідарні системи підтримки літнього населення й
здійснити реформування системи державного пенсійно
го забезпечення, додавши до нього накопичувальні
принципи й залучивши недержавні фінансові механіз
ми для пенсійного забезпечення громадян.
Необхідність запровадження недержавних систем
пенсійного забезпечення визнана сьогодні більшістю
країн світу і у багатьох з них почали розглядати впро
вадження системи недержавного пенсійного забезпечен
ня як необхідну складову державної пенсійної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні питання розгляду особливостей діяль
ності системи недержавного пенсійного забезпечення в
Україні набуває надзвичайної актуальності. Досліджен
ням цього питання займаються такі вітчизняні вченіеко
номісти, як П.Г. Іжевський [4], О.В. Неліпович [5], А. Ри
бальченко [6], Е.М. Лібанова [7] та ін. Вони досліджують
досвід іноземних держав, аналізують нормативноправо
ву базу створення недержавних пенсійних фондів. Про
те ці питання, які охоплюють усе населення нашої краї
ни, потребують подальшого детального дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Сьогодні ми маємо катастрофічну демографічну си
туацію в Україні, з одного боку, та проблеми стосовно
забезпечення державними пенсіями українських грома
дян — з іншого. Чисельність населення може скорочу
ватися незважаючи на зростання народжуваності, а в
структурі населення — зменшиться частина людей пра
цездатного віку. Як наслідок, відбудеться посилення
навантаження пенсіонерів на працездатне населення.
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Подібні тенденції існують не тільки в нашій країні, а
й у всьому світі. Ось чому майже в усіх країнах сьогодні
запроваджено або запроваджуються багаторівневі
пенсійні системи, оскільки жодна країна не в змозі за ра
хунок солідарної пенсійної системи забезпечити гідний
рівень життя усіх громадян на пенсії. Зараз у Європі в
середньому солідарна пенсія людини становить близько
30 % всієї суми, яку вона отримує. Близько 70 % доходів
європейця на пенсії — це виплати саме з тієї суми, що він
сам нагромадив собі протягом трудового життя [2].
Якість життя населення значною мірою залежить від
пенсійного забезпечення людей похилого віку та впев
неності у завтрашньому дні осіб, які працюють.
Саме пенсійне забезпечення є основною складовою
частиною системи соціального захисту населення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Напрями реформування пенсійної системи в Україні
визначені у прийнятих Верховною Радою України у 2003
році Законах України "Про загальнообов'язкове дер
жавне пенсійне страхування" [1] і "Про недержавне пен
сійне забезпечення" [2]. У зазначених Законах перед
бачено створення трирівневої пенсійної системи: со
лідарна система загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування (I рівень); накопичувальна сис
тема загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування (II рівень); система недержавного пенсій
ного забезпечення (III рівень). З 2004 року впровадже
но солідарну систему загальнообов'язкового державно
го пенсійного страхування та систему недержавного
пенсійного забезпечення (рис. 1).
Зазначена модель відповідає поширеній у світі бага
торівневій моделі пенсійної системи. Разом з тим необхід
но здійснити ряд додаткових заходів, спрямованих на ство
рення можливості застрахованим особам після виходу на
пенсію мати гарантовані доходи, які забезпечать достатній
рівень життя, врахування результатів трудової діяльності
і суми накопичених пенсійних коштів кожного працівни
ка під час визначення розмірів пенсійних виплат.
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Солідарна система пенсійного забезпе
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
чення — це саме та система, що існувала і
забезпечувала пенсією пенсіонерів у СРСР
та існує і забезпечує пенсією нинішніх пенс
Змішана система
іонерів. Вона базується на принципі солідар
ності поколінь, тобто такому способі взає
модії економічно активного та непрацездат
Загальнообов’язкове державне пенсійне
Недержавне пенсійне
ного населення, за якого перші, відрахову
страхування
забезпечення
ючи певну частину доходу, підтримують і за
безпечують других. Таким чином, кожне на
ступне покоління утримує кожне попереднє
І рівень
ІІ рівень
ІІІ рівень
[5].
Накопичувальна система поки що скла
Система недержавного
Складова частина
дається лише з одного рівня — добровільно Загальнообов’язкова
пенсійного забезпечення, яка
державного
загальнообов’язкового
го недержавного пенсійного забезпечення. система
базується на принципах
пенсійного забезпечення,
пенсійного страхування,
добровільної участі,
Законодавством передбачено два рівні нако яка передбачає
яка базується на засадах
громадян, роботодавців, їх
пичувального пенсійного забезпечення, забезпечення
накопичення коштів
об’єднань в формуванні
один з яких — загальнообов'язкове накопи мінімального рівня
застрахованих осіб у
пенсійних заощаджень в
чення — чинності не набув і введення його в соціального захисту
Накопичувальному
недержавних пенсійних
громадян України за
пенсійному фонді та
дію найближчим часом не очікується [6].
фондах, з метою отримання
рахунок
обов’язкових
здійснення
пенсійних
громадянами додаткових до
Хоча в законодавстві не зазначено точ
виплат за рахунок
загальнообов’язкового
ну дату запровадження накопичувальної пенсійних відрахувань
державного пенсійного
коштів цього фонду
системи, але визначено чіткі умови, після підприємств та іх
страхування пенсійних
виконання яких може бути прийнятий закон працівників.
виплат за рахунок внесків та
Фінансується за рахунок
про запровадження Накопичувального фон коштів Пенсійного
інвестиційного прибутку,
нарахованногоь на пенсійні
ду та перерахування страхових внесків до фонду
внески
цього фонду. Отже, закон буде прийнятий
за умови економічного зростання країни
Рис. 1. Система пенсійного забезпечення України
протягом двох останніх років, а саме: якщо
в кожному з них валовий внутрішній продукт зростати сплачуються пенсійні внески до НПФ, а вкладники — це
ме не менше ніж на 2% порівняно з попереднім роком. особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх ро
Система додаткового, недержавного пенсійного за ботодавці, професійне об'єднання або члени сім'ї).
безпечення (третій рівень пенсійної системи) створена
Недержавні пенсійні фонди можуть бути трьох видів
для формування додаткових пенсійних накопичень за [4]:
рахунок добровільних внесків фізичних осіб і робото
1. Корпоративний НПФ створюється юридичною
давців. Недержавне пенсійне забезпечення, як передба особоюроботодавцем або кількома юридичними особа
чено законодавством, здійснюється (табл. 1):
мироботодавцями, до яких можуть приєднуватися ро
— недержавними пенсійними фондами (НПФ) шля ботодавціплатники. Учасниками такого фонду можуть
хом укладення пенсійних контрактів між адміністрато бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебу
рами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
вали) у трудових відносинах з роботодавцямизасновни
— страховими організаціями шляхом укладення до ками чи роботодавцямиплатниками такого фонду.
говорів страхування довічної пенсії, страхування ризи
2. Професійний НПФ можуть створювати об'єднан
ку настання інвалідності або смерті учасника фонду;
ня юридичних осіброботодавців, об'єднання фізичних
— банківськими установами шляхом укладення до осіб, включаючи професійні спілки, чи фізичні особи,
говорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків пов'язані за родом їх професійної діяльності. Учасни
для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, ками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи,
визначеної для відшкодування вкладів Фондом гаран у яких ознаки їх професійної діяльності співпадають з
тування вкладів фізичних осіб.
ознаками, визначеними в статуті фонду (наприклад, пра
Створення нових суб'єктів — недержавних пенсійних цівники металургійної галузі).
фондів (далі — НПФ) розпочалося з червня 2004 року.
3. Відкритий НПФ створюється будьякими юридич
Порядок реєстрації НПФ та набуття ними права на про ними особами, крім тих, діяльність яких фінансується
вадження діяльності має певні особливості, пов'язані з за рахунок державного або місцевих бюджетів. Учас
соціальною окрасою діяльності, яку здійснює НПФ, у никами відкритого фонду можуть бути будьякі фізичні
зв'язку з чим термін, від початку реєстрації до отримання особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
перших внесків іноді буває дуже значним, в окремих ви
Питання щодо участі в НПФ як для громадян, так і
падках — більше ніж півроку. Станом на 01.05.2015 по для роботодавців є справою добровільною. З часом,
вністю пройшли процедуру реєстрації та отримали свідоц після прийняття відповідного закону, для роботодавців
тво про реєстрацію фінансової установи 106 недержавних буде запроваджено обов'язкову сплату пенсійних
пенсійних фондів, з них 81 — відкритий, 18 корпоратив внесків до НПФ на користь тих працівників, які працю
них та 7 професійних недержавних пенсійних фондів [2]. ють у шкідливих та важких умовах праці. Такі обов'яз
73 недержавних пенсійних фондів уклали договори кові пенсійні відрахування сплачуватимуться до профес
про адміністрування, управління активами та зберіган ійних та корпоративних фондів.
ня активів і можуть розпочинати укладати пенсійні кон
Передбачені податкові пільги для працівників і ро
тракти та приймати перші внески. За результатами ана ботодавців при сплаті внесків на недержавне пенсійне
лізу звітності за перший квартал 2015 року 69 з таких забезпечення, а також при здійсненні пенсійних виплат.
фондів вже отримали перші внески як від юридичних,
Функції НПФ виконуються відповідно до договорів
так і від фізичних осіб.
про обслуговування фонду такими ліцензованими юри
Недержавні пенсійні фонди (НПФ) у багатьох краї дичними особами (рис. 2):
нах світу є одним з основних інструментів для підвищен
— адміністратор НПФ — укладає пенсійні контрак
ня рівня пенсійного забезпечення населення [6].
ти з вкладниками, веде облік пенсійних внесків та інвес
Недержавний пенсійний фонд — це фінансова уста тиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахун
нова, призначена для накопичення коштів на додаткову ках учасників, оформляє пенсійні виплати;
недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учас
— компанії з управління активами (КУА) — забез
никам фонду. Учасники НПФ — це люди, на користь яких печують примноження пенсійних коштів шляхом їх інве
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика НПФ та інших
фінансових інституцій під час здійснення недержавного
пенсійного забезпечення

стування в різні фінансові інструменти (акції, облігації,
депозити та інші) відповідно до вимог законодавства;
— банкзберігач — контролює дотримання таких
вимог, провадить операції з перерахування пенсійних
коштів та забезпечує їх зберігання.
Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються
за рахунок пенсійних внесків, сплачених самим учасни
ком, його роботодавцем або членами сім'ї, та інвести
ційного доходу, отриманого в результаті інвестування
коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуально
му пенсійному рахунку учасника фонду (пенсійні вне
ски та інвестиційний дохід), є власністю учасника НПФ
незалежно від того, хто платив внески — сам учасник,
його роботодавець або родичі. Тому ніхто інший, крім
учасника, не може розпоряджатися цими коштами.
Пенсійні кошти учасника можуть успадковуватись його
спадкоємцями [5].
Додаткову недержавну пенсію можна одержувати по
ряд з державною. Розмір пенсійних виплат з НПФ визна
чається, виходячи з суми накопичених коштів учасника,
яка залежить від розміру пенсійних внесків, терміну їх
накопичення та розподіленого інвестиційного доходу.
Види пенсійних виплат [4]:
1. Пенсія на визначений строк — виплачується у
вигляді щомісячних або інших періодичних платежів по
досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ сам визначає
пенсійний вік (у межах 45—65 р. для жінок, 50—70 р.
для чоловіків) та строк виплат (10 або більше років).
2. Одноразова виплата — усі накопичені кошти ви
плачуються одноразово на вимогу учасника фонду у та
ких випадках: медично підтвердженого критичного ста
ну здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) чи на
стання інвалідності учасника фонду; якщо сума пенсій
них накопичень учасника менше розміру, достатнього
для мінімальних виплат протягом 10 років; виїзду учас
ника на постійне проживання за межі України; смерті
учасника (отримують спадкоємці учасника).
3. Довічна пенсія — виплачується у вигляді періо
дичних платежів страховими організаціями, з якими
учасник може укласти договір страхування довічної
пенсії за рахунок коштів, перерахованих страховій
організації з НПФ.
Адміністратор Недержавного Пенсійного Фонда
(НПФ) — юридична особа, яка здійснює адмініструван
ня Недержавного Пенсійного Фонда.
Вкладник Недержавного Пенсійного Фонда — осо
ба, що сплачує пенсійні внески на користь учасника.
Зберігач — банк, який здійснює депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів.
Індивідуальний пенсійний рахунок — персоніфікова
ний рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться з
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метою накопичення на користь учасника пенсійних
коштів.
Компанія з управління активами (КУА) — юри
дична особа, яка здійснює професійну діяльність з
управління активами.
Недержавний пенсійний фонд — юридична осо
ба, що має статус неприбуткової організації, здійснює
свою діяльність виключно з метою накопичення пен
сійних внесків на користь учасників пенсійного фон
да з подальшим управлінням пенсійними активами, а
також здійснює пенсійні виплати учасникам [3].
Пенсійна виплата — грошова виплата учаснику
недержавного пенсійного забезпечення або його
спадкоємцям, яка здійснюється за рахунок накопи
чених коштів на індивідуальному пенсійному рахун
ку.
Пенсійний контракт — договір між пенсійним
фондом та його вкладником, згідно з яким
здійснюється недержавне пенсійне забезпечення
учасників за обраною пенсійною схемою.
Пенсійні активи — активи пенсійного фонду, за
рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.
Персоніфікований облік — збір, обробка, систе
матизація та зберігання інформації про учасників недер
жавного пенсійного забезпечення, відомості про набут
тя ними права на пенсійні виплати за рахунок коштів,
накопичених на їх користь, а також для розрахунку
розміру цих виплат.
Учасник недержавного пенсійного фонду — фізич
на особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески
в недержавний пенсійний фонд.
Держава здійснює постійний нагляд за діяльністю
НПФ та суб'єктів системи: діяльність НПФ, адміністра
торів та страхових організацій контролює Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг Украї
ни, діяльність КУА та зберігачів — Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, діяльність зберігачів
— Національний банк України.
Учасники НПФ можуть контролювати ефективність
роботи фонду, отримуючи інформацію про стан своїх
накопичень (в тому числі і про інвестиційний дохід), та
при необхідності переводити свої кошти до іншого
НПФ.
Законодавчі вимоги щодо функціонування НПФ та
багатоступеневий контроль у системі недержавного
пенсійного забезпечення спрямовані на забезпечення
належного рівня захисту пенсійних заощаджень грома
дян.
Відповідно до Закону України "Про недержавне пен
сійне забезпечення" (далі — Закон) суб'єктами недер
жавного пенсіного забезпечення є [2]:
— недержавні пенсійні фонди;
— страхові організації, які уклали договори стра
хування довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті;
— банківські установи, які уклали договори про
відкриття пенсійних депозитних рахунків;
— вкладники та учасники пенсійних фондів;
— вкладники пенсійних депозитних рахунків; фі
зичні та юридичні особи, які уклали договори страху
вання довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті;
— засновники пенсійних фондів;
— роботодавціплатники;
— органи державного нагляду і контролю у сфері
недержавного пенсійного забезпечення;
— адміністратори пенсійних фондів;
— компанії з управління активами;
— зберігачі;
— аудитори;
— особи, які надають консультаційні та агентські
послугивідповідно до норм діючого Закону;
— корпоративні пенсійні фонди;
— саморегулівні організації суб'єктів, які надають

69

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
послуги у сфері недержавного пенсійного
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Рис. 2. Система недержавного пенсійного забезпечення
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UNEMPLOYMENT AS ONE OF THE GLOBAL PROBLEMS AND WAYS OF ITS RESOLVING

У статті розглянуто сучасний стан безробіття в Україні. Визначено причини та фактори, які формуX
ють рівень безробіття в Україні. Констатовано досвід провідних економічно розвинених країн світу у
боротьбі з безробіттям та сформовано систему заходів, що мають бути здійснені задля подолання цієї
проблеми в Україні. Проаналізовано динаміку показників ринку праці в Україні, рівень безробіття
залежно від віку економічно активного населення та безробітного населення (за методологією МОП) в
Україні за тривалістю незайнятості. На основі проведеного аналізу запропоновано основні напрями поX
долання безробіття як однієї з глобальних проблем світу.
The article considers the current state of unemployment in Ukraine. The causes and factors of unemployment
level in Ukraine are defined. The experience of the leading developed countries in overcoming unemployment is
studied, as well as a system of measures to rectify the situation in Ukraine is proposed. The dynamics of rates of
Ukraine's labour market is analyzed, the level of unemployment in connection with the age of employed and
unemployed population (according to the methodology of Ministry of Labour) in Ukraine in relevance with
unemployment periods has been determined. The conducted analysis enabled to propose the main directions of
overcoming unemployment as one of the global problems of nowadays.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, економічно активне населення, ринок праці, рівень безробіття,
бідність.
Key words: employment, unemployed, economically engaged population, labour market, unemployment rate,
poverty.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Безробіття стало глобальною проблемою світу,
що спричиняє соціальну напруженість та політичну

www.economy.in.ua

нестабільність та потребує запровадження активних
заходів щодо попередження його як на регіонально
му, загальнодержавному, так і на світовому рівні. В
умовах глобалізації питання безробіття є дуже ак
туальним і являється однією з основних цілей мак
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роекономічної політики як України, так і цілого
А. Сміт, який виходив з того, що "зростання вало
світу.
вого доходу збільшує зайнятість, а отже, забезпечує
зростання могутності всієї країни". Він у численності
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
працездатного населення бачив передумову багатства
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
країни, а не головний фактор безробіття, стверджую
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
чи, що "кожній людині, яка не порушує законів спра
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ведливості, надається право абсолютно вільно дбати про
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
свої власні інтереси та конкурувати своєю працею й ка
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
піталом з працею будьякої іншої особи й цілого класу"
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
[17, с. 30, 180].
Проблеми безробіття розглядалися та знайшли своє
На думку Жана Батиста Сея, послідовника ідей
відображення у працях вітчизняних науковців таких, як: А. Сміта, для встановлення рівноваги на ринку праці,
С.І. Бандура, В.В. Близнюк, Д.П. Богині, І.К. Бондар, тобто ситуації, коли немає ні безробіття, ні браку ро
Е.М. Лібанової, В.М. Петюх, В.В. Онокієнко, Ю.М. Мар бочої сили, опосередковано впливає споживання насе
шавіна та багато інших. Це свідчить про те, що безробі лення. Якщо останнє спрямовує частину своїх доходів
ття не було предметом самостійного дослідження в на заощадження — то це спричиняє недостатній попит
Україні.
і, як наслідок, — скорочення виробництва та безробіт
Аналіз еволюційних підходів до вирішення проблем тя.
безробіття відображений у працях визначних зарубіж
Т.І. Кім (2003 р.) у своєму дослідженні проаналізу
них вчених: А. Сміта, Т. Мальтуса, Ф. Кене, Д. Рікардо, вала вплив глобалізації та регіоналізації, трансформації
К. Маркса, Дж. Кейнса, М. Фрідмена, А. Пігу, А. Мар та структурних перетворень на безробіття в умовах не
шала, А. Оукена, Г. Стендінга та інших. Проте слід за контрольованих соціальних змін, здійснила порівняль
значити, що незважаючи на велику кількість наукових ний аналіз показників безробіття в перехідних системах
досліджень, питання аналізу причин та шляхів подолан різних країн, запропонувала комплекс заходів щодо
ня безробіття як одне з глобальних проблем світу на соціального захисту безробітних [13].
сучасному етапі реформування економіки України за
М.І. Гуць (2006 р.) основну увагу приділила проблемі
лишається актуальним і потребує подальшого вивчення удосконалення організаційноекономічного механізму
й додаткових наукових і практичних розробок.
регулювання безробіття в Україні, в тому числі таких
окремих демографічних груп населення, як молодь і
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
жінки [6].
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
О.В. Зірко (2013 р.) розроблено теоретичні положен
Оцінка стану безробіття на сучасному етапі розвит ня, методичне забезпечення та практичні рекомендації
ку економіки України, визначення основних причин та щодо регулювання структурного безробіття, а також
наслідків безробіття як одної з глобальних проблем визначено основні фактори впливу на рівень структур
світу, а також запропонувати напрямки його подолан ного безробіття в Україні [10].
ня.
У наш час вчені порізному трактують сутність без
робіття, проте особливої оригінальності в їхніх визна
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ченнях немає, оскільки практично всі вони використо
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ вують словосполучення, що належать до одного сино
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
німічного ряду.
Безробіття є макроекономічною проблемою, яку
О.А. Грішнова та Є.П. Качан безробіттям називають
формують такі чинники, як структурні зрушення в еко соціальноекономічну ситуацію в суспільстві, за якої
номіці, зниження темпів економічного розвитку, науко частина активних працездатних громадян не може знай
вотехнічний прогрес, співвідношення цін на фактори ти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена
виробництва, сезонні коливання виробництва, недо переважанням пропозиції праці над попитом на неї [5,
статній сукупний попит, інфляція, недосконале трудо с. 158; 8, с. 298].
ве законодавство, низький рівень професійної підготов
О.В. Волкова розглядає безробіття як соціально
ки та перепідготовки, недостатній рівень програм зай економічне явище, при якому частина економічно ак
нятості та демографічні процеси.
тивного населення не зайнята у сфері економіки [4, с.
Високий рівень безробіття і великі масштаби бід 200].
ності, мала кількість вільних робочих місць і значна
Проаналізувавши визначення науковців, можна
кількість незайнятих, які претендують на кожну вакан зазначити, що не існує єдиної узгодженої точки зору
тну посаду, окреслюють негативні риси вітчизняного та щодо сутності цього складного і багатогранного яви
регіональних ринків праці. Особливе місце серед цих ща. Узагальнивши всі зазначені твердження пропо
проблем належить безробіттю, яке набуло великих мас нуємо таке його розуміння. Отже, безробіття — це
штабів практично серед усіх верств населення та по масштабна суспільна ситуація в країні, спричинена
гіршило його добробут і умови життя та стало однією економічними, політичними або соціальними чинни
із глобальних проблем світу.
ками, за якої значна частина працездатного населен
Важливим етапом дослідження є вивчення поглядів ня не спроможна реалізувати свій трудовий і творчий
та думок представників різних економічних шкіл щодо потенціал через обмежену кількість вакантних робо
сутності та проблем зайнятості і безробіття, адже, як чих місць або через свою неконкурентоспроможність
зазначає С. Злупко, "кожен, навіть найвидатніший еко на ринку праці.
номіст, стоїть на плечах своїх попередників, на освоєній
За Законом України "Про зайнятість населення"
економічній культурі" [11, с. 436].
(2012 р.) безробіття трактується як соціальноеко
Аналіз існуючих напрацювань науковців у цій сфері номічне явище, за якого частина осіб не має змоги
досліджень свідчить про неоднозначність підходів до реалізувати своє право на працю та отримання за
вирішення спектра проблем, пов'язаних з безробіттям. робітної плати (винагороди) як джерела існування
Посилена увага вченихекономістів щодо дослідження [9].
та вирішення проблем безробіття мала місце завжди
За визначенням Міжнародної організації праці
упродовж усього розвитку історії економічної думки. (МОП), безробітними вважаються особи у віці 15—70
Переважно в основі всіх економічних теорій знаходить років (зареєстровані та незареєстровані в державній
ся питання пошуку важелів та інструментів подолання службі зайнятості), які одночасно задовольняють такі
цього явища, спираючись на механізм забезпечення по три умови: активно шукали роботу або намагались
організувати власну справу впродовж останніх 4х
вної зайнятості.
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Таблиця 1. Основні показники ринку праці у 2000—2015 роках

Роки

2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Економічно активне населення
зайняте населення
безробітне населення (за методологією МОП)
у віці 15-70 років
працездатного віку
у віці 15-70 років
працездатного віку
в середньому,
в середньому,
в середньому,
в середньому,
%
%
%
%
тис. осіб
тис. осіб
тис. осіб
тис. осіб
20 175,0
55,8
18 520,7
64,5
2 655,8
11,6
2 630,0
12,4
20 680,0
57,7
18 886,5
65,4
1 600,8
7,2
1 595,2
7,8
19 180,2
58,4
17 451,5
65,5
1 713,9
8,2
1 712,5
8,9
19 231,1
59,1
17 520,8
66,3
1 661,9
8,0
1 660,9
8,7
19 261,4
59,6
17 728,6
66,9
1 589,8
7,6
1 589,2
8,2
19 314,2
60,2
17 889,4
67,3
1 510,4
7,3
1 510,3
7,8
18 073,3
56,6
17 188,1
64,5
1 847,6
9,3
1 847,1
9,7
16 443,2
56,7
15 742,0
64,7
1 654,7
9,1
1 654,0
9,5

Таблиця 2. Рівень безробіття населення за віковими групами у 2000—2015 роках
Роки
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Показники безробіття у % до кількості економічно активного
населення відповідної вікової групи
15–24
25–29
30–39
40–49
50–59
60-70
15,7
9,3
8,4
7,9
6,1
0,6
14,9
7,6
6,7
6,5
4,9
0,3
17,4
9,9
7,8
6,8
5,3
18,6
9,2
7,3
6,4
5,1
0,1
17,3
9,5
6,7
6,2
5,3
0,1
17,4
8,7
6,4
6,2
5,1
23,1
11,1
8,7
7,3
6,0
0,1
22,4
11,2
8,5
7,6
6,3
0,1

тижнів, що передували опитуванню; не мали роботи
(прибуткового заняття); готові приступити до роботи
впродовж двох найближчих тижнів [1].
Проаналізувавши зазначені наукові дослідження, ми
дійшли висновку, що серед вчених немає єдиної думки
щодо визначення поняття "безробіття" як складного і
багатогранного явища.
У Методологічних положеннях щодо класифікації
та аналізу економічної активності населення Держав
ною службою статистики України безробіттям нази
вається явище, коли частина економічного населення є
бездіяльною (не працює) через відсутність відповідної
роботи [15].
Показник "рівень безробіття (за методологією
МОП)" визначається у процентному співвідношенні чи
сельності безробітних віком від 15 до 70 років до еконо
мічноактивного населення відповідного віку. За дани
ми Державної служби статистики, рівень безробіття в
Україні, визначений за методологією МОП, у січні 2015
року становив 10,0% і на кінець року знизився до 9,4%
економічноактивного населення, а в січні 2016 року
знову трохи збільшився до 9,6 % економічноактивного
населення [7].
Нами було проаналізовано динаміку показників
ринку праці в Україні за 2000—2015 роки (табл. 1).
Результати дослідження показують, що протягом
останніх 5 років спостерігається зменшення зайня
того населення та збільшення безробітного населен
ня.
Показник рівня зайнятості населення у віці 15—70
років за останні 5 років знизився на 1,7% (з 58,4% у 2010
році до 56,7% у 2015 році). Рівень зайнятості серед пра
цездатних осіб становив 65,5% (17 млн 451 тис. — у 2010
році), а у 2015 році — 64,7% (15 млн 742 тис.).
Рівень безробітного населення у віці 15—70 років
зріс з 8,2% у 2010 до 9,1 у 2015 році. Показник безро
бітних працездатного віку за 5 років підвищився з 8,9%
до 9,5%. Аналіз даних зареєстрованого безробіття в
Україні у 2010—2015 роках, дає змогу простежити
збільшення цього показника. У 2010 році середня
кількість зареєстрованих безробітних становила 452,7
тис. осіб (1,6% до населення працездатного віку), а у
2015 році ця кількість у середньому підвищилась до
460,2 тис. осіб, тобто 1,8% населення працездатного
віку.
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Слід також зазначити, що на показники безробіття
населення впливають такі фактори, як: стать людини,
вік та місце проживання.
У 2010 році рівень безробіття серед чоловіків ста
новив 9,3% від всього населення, а у 2015 цей показник
підвищився до 10,1%, чисельність якого склала 962,2 тис.
осіб. Частка безробітних чоловіків працездатного віку
за 5 років збільшилась на 0,7% (9,7% — у 2010 році та
10,4 — 2015 році).
Рівень безробіття населення серед жінок значно
збільшився з 6,8% у 2010 році до 8,1% в 2015 році. Серед
жінок працездатного віку данай показник зріс з 7,8%
до 8,5%.
У міських поселеннях частка безробітних працездат
ного віку за 2010—2015 роки підвищилась з 9,0% до 9,3%
(1120,7 тис. осіб). Рівень безробіття у сільській місце
вості значно зріс з 7,1% до 9,4%. Цей показник серед
осіб працездатного віку підвищився на 1,8%, у 2010 році
частка становила 8,1%, а у 2015 році зросла до 9,9%.
Значної шкоди Україні завдала світова фінансова
криза (2008 рік). Найбільшого скорочення зайнятості на
початку кризи зазнали такі сектори, як промисловість
та будівництво.
Безробіття — одна з найскладніших соціальноеко
номічних проблем України. До того ж вона нерозривно
пов'язана з бідністю і зростанням злочинності. Як ствер
джують експерти, підвищення рівня безробіття на 1%
призводить до зростання злочинності як мінімум на 6%.
Розглянемо рівень безробіття залежно від віку еко
номічно активного населення (табл. 2).
Дослідження показало, що найбільші показники
безробіття серед населення у віці 15—24. Цей показник
з 2010 по 2015 рік зріс на 5%, з 17,4% до 22,4%. У 25—
29 віці частка безробітних також має високі показники,
за 5 років збільшилась з 9,9% до 11,2%. У 30—39 років в
середньому рівень безробіття складає 7,6%, а у 40—
49 років цей показник дещо менший і становить 6,8%
економічно активного населення. Рівень безробіття се
ред населення у 50—59 віці за останні роки в середньо
му становить 5,5%, а в 60—70 років ця частка економіч
но активного населення складає лише 0,07%.
У наш час безробіття розглядається як невід'ємна
частина ринку праці. Однак аналіз досліджень пока
зав, що відстороненість від ринку праці протягом три
валого часу зумовлює зростання небажаних наслідків
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Таблиця 3. Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості у 2010—2015 рр.

Роки

2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Безробітне
населення у
віці 15-70
років,
усього, тис.
осіб
2 655,8
1 600,8
1 713,9
1 661,9
1 589,8
1 510,4
1 847,6
1 654,7

З них особи, які раніше
мали роботу
всього,
тис. осіб
2 176,3
1 523,5
1 648,4
1 608,4
1 542,4
1 473,7
1 801,6
1 617,4

до 1
місяця

у % до всіх
безробітних
81,9
95,2
96,2
96,8
97,0
97,6
97,5
97,7

12 місяців
і більше

у відсотках до підсумку
3,6
9,7
9,8
11,8
11,9
11,0
13,4
10,5

як у соціальній та економічній сферах, так і в сфері
особистого життя безробітних. Тривале безробіття
спричиняє професійну деградацію працівника, по
слаблення мотивації до праці, руйнування професій
них навиків та втрату трудової дисципліни, що має
негативний ефект на якість робочої сили. Набагато
легше повернути до продуктивної зайнятості тих лю
дей, котрі перебували у стані безробіття короткий
проміжок часу, оскільки відносно невеликий період
незайнятості не призводить до цілковитої декваліфі
кації. Натомість процес переходу особи із статусу
довготривалого безробітного у статус працевлашто
ваного дуже проблемний, а інколи — взагалі не
здійсненний.
Рівень безробітного населення (за методологією
МОП) в Україні за тривалістю незайнятості представ
лено у таблиці 3.
Проаналізувавши рівень безробіття за тривалістю
незайнятості, можна зробити висновок про те, що Ук
раїні притаманне довготривале безробіття. Найбільша
частка безробітних за тривалістю незайнятості припа
дає понад один рік.
Отже, рівень безробіття в Україні має досить високі
показники, які протягом років лише зростають. У су
часних умовах необхідно визначити головні причини
безробіття населення, аналіз яких дасть змогу зрозу
міти основні напрями вирішення цього питання.
У середньому за 5 років показник безробітних ви
вільнених з економічних причин становить 26% усього
безробітного населення у віці 15—70 років.
Аналіз даних показав, що рівень звільнених за влас
ним бажанням або за угодою сторін також має високий
показник. У 2010 році цей показник становив 27,2%, а у
2015 — 28,9%. Звільнені у зв'язку з закінченням строку
контракту або договору найму становлять 8,5% всіх без
робітних.
Важливого значення в сучасних умовах набуває по
казник не працевлаштованих після закінчення загаль
ноосвітніх та вищих навчальних закладів. Рівень таких
безробітних становить 16,8% безробітного населення
України.
Сучасний стан ринку праці посилює загострення
соціальноекономічних проблем, а саме призводить до
зростання інфляції, скорочення обсягів виробництва
валового національного продукту, зниження трудової
активності та посилення соціальної напруженості на
селення.
Експерти Міжнародної організації праці вважають,
що найближчими роками в середньому в світі рівень без
робіття досягне 10% і повністю ліквідувати його не змо
же жодна країна. Тому дослідження проблеми безро
біття в Україні в сучасних умовах господарювання є до
сить актуальним.
Важливу роль у боротьбі з безробіттям відіграє
Міжнародна організація праці (МОП) — спеціалізо
ване агентство системи ООН, що має на меті просу
вання принципів соціальної справедливості, визнан
ня на міжнародному рівні прав людини і прав у сфері
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у тому числі за тривалістю незайнятості
від
від
від
від
1 до 3
3 до 6
6 до 9
9 до 12

11,2
23,4
24,1
27,7
25,9
26,9
31,7
23,3

11,7
20,4
21,6
23,2
22,4
23,8
25,1
23,9

8,5
10,7
11,0
10,4
10,6
10,4
10,2
11,0

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

55,4
29,8
24,1
20,3
22,1
21,5
12,8
24,0

праці. Така організація виокремила напрями подолан
ня цієї проблеми: намагатися забезпечити кожного
робочим місцем, в поєднанні з перепідготовкою та за
підтримки державного фінансування (у тому числі з
Європейського соціального фонду); заохочувати
підприємництво та створювати робочих місць, на
приклад, шляхом зниження пов'язаних із заробітною
платою витрат на робочу силу і надання гарантій; по
кращувати ефективності національних служб зайня
тості шляхом надання інтенсивного консультування,
навчання та пошуку роботи в перші тижні безробіт
тя, особливо для молодих безробітних; підвищувати
якість навчання і стажування; сприяти більшій відкри
тості ринків праці шляхом забезпечення стимулів до
праці, ефективної активної політики на ринку праці
та модернізації системи соціального захисту, що та
кож призведе до більш повної інтеграції знедолених
груп, включаючи інвалідів, низькокваліфікованих і
мігрантів; покращувати навички на всіх рівнях у на
вчанні, зокрема, надавати всім випускникам шкіл не
обхідні знання, щоб знайти роботу; використовувати
мобільність робочої сили у відповідності з попитом
та пропозицією робочої сили; визначати можливості
для працевлаштування та покращувати навички про
гнозування; надавати безробітним і молодим людям
змогу відкрити власний бізнес, наприклад, шляхом
впровадження бізнеснавчання та підтримки старто
вого капіталу, аби шляхом зниження чи усунення опо
даткування; передбачати та управляти реструктури
зацією на основі взаємного навчання та обміну пози
тивним досвідом [6].
Проте Україна не може і не повинна перебувати
осторонь глобалізаційних процесів. Нам необхідно пе
реймати досвід розвинених країн світу щодо структур
ної перебудови народного господарства, розвитку ви
сокотехнологічних та наукомістких галузей економіки,
стимулювання продуктивної зайнятості та боротьби з
безробіттям, адже найкращий спосіб вирішення зазна
чених проблем — вчитись на досвіді та помилках інших,
що дозволить Україні стрімко розвиватись та позбутись
клейма "країни третього світу".
На сучасному етапі актуальним завданням є по
рівняльна оцінка рівня довготривалого безробіття в
Україні та країнах Європейського Союзу з метою ви
явлення певних тенденцій його формування, потен
ційних причин виникнення та засобів попереджен
ня.
Практика Європейського Союзу є надзвичайно ко
рисною, оскільки відкидаючи всі відмінності у розвитку
окремих держав, ми маємо багато спільних рис. Тому
надзвичайно цінним є дослідження принципів і законо
мірностей проведення регіональної політики зайнятості
ЄС та особливостей її виникнення.
Стратегія зайнятості Європейського Союзу була
розроблена на Люксембурзькій, Кардифській та
Кельнській Радах Європи. На цих зустрічах керівники
держав та урядів 15 державчленів підкреслили їхні зо
бов'язання у боротьбі з безробіттям [2, с. 4].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Досвід провідних економічно розвинених країн світу
у боротьбі з безробіттям становить для нас неабияку
практичну цінність, оскільки дозволяє виокремити та
змоделювати план дій на майбутнє щодо запобігання та
ліквідації наслідків цього негативного соціальноеконо
мічно явища.
Зарубіжний досвід свідчить, що кожна країна шля
хом спроб та помилок виробила для себе особливу мо
дель зайнятості та методи боротьби з безробіттям, які
визначаються притаманними їй економічними, політич
ними, культурними, соціальними та релігійними цінно
стями.
Яскравим прикладом держави соціального добробу
ту є Швеція, де поряд зі сталим економічним розвитком
та високим рівнем життя населення простежується
практично повна продуктивна зайнятість і низький
рівень безробіття. Заслуговує на увагу той факт, що в
цій країні значні зусилля спрямовуються на поперед
ження безробіття, а не на боротьбу з його наслідками.
Вагомий вплив на сферу працевлаштування незайнято
го населення чинить "Закон про обов'язкову реєстра
цію вільних робочих місць" та створення єдиної бази
даних про вакантні професії, що дає змогу безробітним
оперативно отримувати якісну інформацію про попит
на ринку праці.
Шведська концепція соціалдемократичної держа
ви була створена без якогось науковотеоретичного
підгрунтя, а лише на основі прагматичного, крок за кро
ком, розвитку соціальної політики протягом останньо
го сторіччя.
Найвища серед усіх розвинених країн зайнятість та
низький рівень безробіття досягається в цій країні зав
дяки високому рівню участі громадян у профспілково
му русі (майже 90% працівників є членами профспілок)
та існуючій системі "Закону надійності", який регулює
порядок найму та звільнень працівників тільки через
згоду профспілок.
Швеція є країною, яка характеризується найбіль
шими в світі соціальними видатками на активну пол
ітику зайнятості, що забезпечується найбільш висо
ким, порівняно з іншими західними країнами, рівнем
оподаткування підприємств і громадян: майже 40% за
гального доходу працюючих і 43% фонду заробітної
плати підприємств. Всі заходи соціальної політики тут
фінансуються з центральних та місцевих бюджетів і
відрахувань від заробітної плати [3, с. 814—815]. Це
дає можливість державі забезпечити безплатну вищу
освіту, медичне обслуговування, повністю брати на
себе витрати з працевлаштування, перенавчання та
підвищення кваліфікації незайнятого населення, яке
втратило роботу через структурну перебудову еко
номіки.
Держава, проводячи активну політику зайнятості,
приділяє значну увагу підвищенню конкурентоспро
можності безробітних, їх професійному навчанню та
профорієнтації, а також створенню робочих місць як у
державному секторі, так і шляхом субсидування при
ватних компаній.
Особлива увага приділяється зайнятості молоді та
інвестиціям у підвищення її освітньокваліфікаційно
го рівня, оскільки молоді люди сприймаються тут як
цінний капітал, який забезпечуватиме країні май
бутнє.
У більшості країн світу страхування на випадок без
робіття є частиною системи соціального страхування.
Швеція у цьому випадку пішла своїм шляхом, інтегру
вавши відповідні страхові фонди до інституціональної
структури з регулювання ринку праці та зайнятості.
Люди, які не в змозі достатньо заробляти, у тому числі
для того, щоб утримувати себе і свої сім'ї, та які не ма
ють більше ніяких інших джерел доходів, можуть отри
мувати фінансову допомогу у вигляді щомісячних доп
лат до своїх доходів чи соціальних допомог. Найбільш
частою причиною виникнення такого стану виступає
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повне або часткове безробіття. Ця допомога надається
для покриття щоденних видатків відповідної категорії
осіб на утримання будинку (квартири), ренту тощо [14,
с. 117].
Чималий інтерес для України становить японська
модель політики зайнятості. Згідно з цією моделлю кож
на людина може знайти для себе роботу, навіть якщо
вона не дуже цікава й корисна. У цьому полягає причи
на низького безробіття в Японії й економії коштів на
соціальні витрати. Американська політика зайнятості
теж спрямована на залучення до процесу виробництва
якомога ширших верств активного населення. Її резуль
татом є збільшення кількості людей з низьким рівнем
доходу, який, проте, перевищує допомогу по безробіт
тю.
Розглянутий світовий досвід по боротьбі з безроб
іттям дозволяє сформувати систему заходів, що мають
бути здійснені задля подолання цієї проблеми в Ук
раїні. Аналізуючи дії провідних держав світу, ми
дійшли висновку, що найважливіші зрушення мають
бути здійснені у економічній та законодавчій політиці
держави. Щоб знизити рівень безробіття необхідно
розробити та ухвалити антикризову програму заходів
подолання негативних явищ в економіці. Для подолан
ня безробіття необхідно перш за все: створити спри
ятливий інвестиційний клімат у державі, адже залучен
ня інвестицій дасть змогу не лише створювати додат
кові робочі місця на існуючих підприємствах, а й роз
вивати підприємництво та фермерство як головний із
шляхів розв'язання існуючої проблеми; потрібно
збільшити державне фінансування програм професій
ного навчання; збільшити фінансування заходів щодо
надання ефективної підтримки пошуку робочих місць
безробітним; стимулювати підприємців до навчання,
перекваліфікації й подальшого працевлаштування до
даткової робочої сили, залучення приватного (як
вітчизняного, так і іноземного) капіталу в райони зі
стійким рівнем безробіття; зниження податків для
підприємств, за умови збереження робочих місць(для
компенсування витрат на прийом нових працівників);
створення умов для зростання само зайнятості; сис
темна підтримка розвитку молодіжного підприємства
та її інституційне забезчення.
Отже, запровадження вищезапропонованих за
ходів значно покращить ситуацію зайнятості на націо
нальному ринку праці, що сприятиме покращенню як
економічного, так і соціального рівня розвитку суспіль
ства.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Сьогодні вітчизняний ринок праці опинився у стані
кризи та потребує зміни і приведення у відповідність до
європейський стандартів. Зокрема в Україні значно зни
зився попит на робочу силу. У зв'язку з цим важливо
забезпечити реальні стимули для роботодавців щодо
створення робочих місць, особливо у сьогоднішніх умо
вах військової агресії, та активізацію безробітних до
пошуків роботи. Є також досвід європейських країн, де
створено стимули для роботодавців, котрі відкривають
нові робочі місця, дають молоді першу роботу тощо. І
цим досвідом нам варто скористатися.
Застаріли визначені в українському законодавстві
підходи щодо регулювання цієї сфери, саме тому необ
хідно внести зміни до чинного Закону про зайнятість
населення. Крім того, на часі зміна системи роботи
служб зайнятості, які сьогодні малоефективні у спри
янні працевлаштуванню безробітних та їх переформа
тування на кшталт рекрутингових агентств.
Треба серйозно розглянути підходи стосовно по
літики дешевої робочої сили, кардинально змінювати
систему мотивації і праці, і заробітна плата нарешті має
стати мотиватором до створення робочих місць.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Значний потенціал щодо створення робочих місць
зокрема полягає у реалізації інфраструктурних проектів,
а також розвитку аграрної галузі. Крім того, важливо
підтримувати вітчизняний ІТсектор, який здатен "стати
точкою підтримки розвитку національної економіки".
Запровадження моніторингу потреб ринку праці з метою
оптимізації кількості навчання та підвищення якості
освітніх послуг; забезпечення доступу до бази даних ва
кансій, оперативне оновлення бази даних та підвищення
якості вакансій; посилення взаємодії та координації ро
боти державних та приватних служб зайнятості.
Отже, запровадження таких заходів дасть змогу по
кращити ситуацію зайнятості на національному ринку
праці, що сприятиме покращенню як економічного, так
і соціального рівня розвитку суспільства в державі за
галом.
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У статті досліджується існуючий стан та проблеми фінансування держаного оборонного замовлення
для підтримання воєнної безпеки України. Проаналізовано основні проблеми економіки в сфері забезпеX
чення оборони і основні причини зниження військового потенціалу держави. Представлено можливі
шляхи покращення ситуації в країні, що виникли на тлі військових операцій на сході. Дається розуміння
основних понять та визначаються основні виклики та загрози, що постали перед українською державою
у сучасних міжнародних умовах. Подаються результати фінансового забезпечення національної безпеX
ки України в оборонній (воєнній) сфері.
The current stage and problems of financing of state defense order for maintaining military security of Ukraine
are researched in this article. The basic economic problems in defense area and main causes of state military
potential reduction are analysed. The possible ways of improving the situation that appeared as a reason of
military operations in the east of the country are presented. The meaning of the basic concepts is performed and
the main challenges and threats facing Ukrainian power in today's international environment are identified. The
results of financing of national security of Ukraine in defense (military) field are presented.
Ключові слова: державне оборонне замовлення, воєнна безпека, національна безпека, військове представ!
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стратегiя iнтеграцiї України до Європейського Союзу
має забезпечити входження держави до європейського
полiтичного (в тому числi у сферi зовнiшньої полiтики i
полiтики безпеки), iнформацiйного, економiчного i право
вого простору. Отримання на цiй основi статусу
асоцiйованого члена ЄС є головним зовнiшньополiтичним
прiоритетом України у середньостроковому вимiрi i повин
но спiввiдноситися в часi з набуттям повноправного член
ства в ЄС державамикандидатами, якi мають спiльний кор
дон з Україною. Визнання Європейським Союзом важли
вого значення України у формуваннi нової архiтектури
європейської безпеки на третє тисячолiття може i повин
но бути використаним як суттєвий важiль просування ук
раїнських iнтересiв у вiдносинах з ЄС. Одночасно
змiцнення безпеки України пов'язане i з забезпеченням
економiчної безпеки та полiтичної стабiльностi у державi
[4, с. 1].
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Забезпечення мирного розвитку України є головним
завданням держави у нинішніх умовах. Сучасний рівень роз
витку засобів збройної боротьби розглядається як здатність
держави до захисту власних інтересів у різноманітних сфе
рах її діяльності. При цьому за своєю важливістю на пер
ший план виступає якісний склад озброєння, військової та
спеціальної техніки (ОВТ), що сьогодні підняло цілу низку
проблем невід'ємно пов'язаних зі здатністю органів вико
навчої влади забезпечити реалізацію функцій державних
замовників озброєння і військової техніки та підготовки
виробництва обороннопромислового комплексу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Вивченню окремих питань щодо формуванню оборон
ного замовлення і підтриманню обороноздатності держави
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як основи гарантування її воєнної безпеки присвячено чи
мало публікацій. Вагомий внесок у вивчення цих проблем
зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як
О.В. Бабкін, І.В. Барановська, С.М. Химченко, О.Г. Шата
лова та ін.. Викладений матеріал в їх роботах, окреслює лише
окремі проблеми і не розкриває діяльності військових пред
ставництв в системі органів державного управління при
формуванні держаного оборонного замовлення, а також
питань щодо їх перспективи розвитку та реформування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз бюджетних видатків у сфері за
безпечення і формування державного оборонного замов
лення в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Існування будьякої держави передбачає наявність си
стеми національної безпеки, важливою складовою якої є
підготовка до оборони. Згідно із Законом України "Про
оборону України" підготовка держави до оборони перед
бачає зокрема формування та реалізацію воєнної, воєнно
економічної, військовотехнічної та військовопромисло
вої політики держави забезпечення Збройних Сил Украї
ни, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, та правоохоронних органів підготовле
ними кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою
[1, с. 1].
У сучасних умовах проблема законодавчого забезпечен
ня оборони країни пов'язана із найгострішою необхідністю
забезпечення скоординованих дій президентських і урядо
вих структур, силових міністерств і відомств, зокрема, з
питань національної безпеки та оборони. Законодавча база
має грунтуватись на прийнятті продуманих і зважених
рішень, спрямованих на забезпечення національної безпе
ки України.
Згідно з положеннями закону "Про основи національ
ної безпеки України" реальними та потенційними загроза
ми національній безпеці України, стабільності в суспільстві
на сучасному етапі основними серед іншого є: небезпечне
зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною
технікою і озброєнням нового покоління Збройних Сил Ук
раїни, інших військових формувань, що загрожує знижен
ням їх боєздатності; повільність у здійсненні та недостатнє
фінансове забезпечення програм реформування Воєнної
організації та обороннопромислового комплексу України;
накопичення великої кількості застарілої та непотрібної для
Збройних Сил України техніки, озброєння, вибухових ре
човин [3, с. 1].
Вітчизняний обороннопромисловий комплекс не має
змоги задовольнити потреби Збройних Сил, інших утворе
них відповідно до законів військових формувань у сучасно
му озброєнні та військовій техніці в умовах проведення ан
титерористичної операції, в особливий період, а також за
безпечити обороноздатність країни у мирний час, що заг
рожує національній безпеці. Різке погіршення стану реаль
ного сектору економіки, зменшення обсягів виробництва
промислової продукції у 2014 році на 10,1% у першому
півріччі 2015 р. на 20,5% пов'язане, зокрема, із зниженням
основних економічних показників діяльності підприємств
обороннопромислового комплексу [7, с. 1].
Зазначимо, що основним нормативноправовим актом
у сфері виробництва, закупівлі та постачання озброєння та
військової техніки є Закон України "Про державне оборон
не замовлення" [2, с. 1]. Відповідно до положень цього За
кону державними замовниками з оборонного замовлення в
Україні є визначені Кабінетом Міністрів України центральні
органи виконавчої влади, інші державні органи, які є голов
ними розпорядниками бюджетних коштів. Державні замов
ники для виконання своїх функцій мають право розміщува
ти на підприємствах, в установах та організаціях, визначе
них виконавцями, свої представництва або залучати до такої
роботи на договірній основі інших державних замовників.
Діяльність зазначених представництв провадиться відпові
дно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Державне оборонне замовлення виконується за таки
ми напрямами:
— науководослідні та дослідноконструкторські робо
ти;
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— закупівля озброєння та військової техніки;
— ремонт і модернізація озброєння, військової і спе
ціальної техніки.
До його виконання залучено 78 підприємств, з яких 54 є
учасниками Державного концерну "Укроборонпром". Ук
раїнський оборонний комплекс сьогодні володіє потужно
стями, що значно перевищують потреби як внутрішнього
ринку, так і поточного експорту. У 2015 році підприємства
"Укроборонпром" виготовили для Збройних Сил України та
інших силових структур понад 2 тисячі одиниць техніки, а
сума укладених в 2015 році експортних контрактів склала
більше $1,3 млрд. Дохід від реалізації продукції склав близь
ко 20 млрд грн., з них за контрактами Міністерства оборо
ни України — 7 млрд грн. Очікуваний чистий прибуток
підприємств держконцерну в 2015 році склав близько 1,5
млрд грн. проти 350 млн збитку в 2014 році.
На початку березня 2016 р. Міноборони вже уклало 80%
контрактів і державних угод, передбачених державним обо
ронним замовленням на 2016 рік. Зокрема, на теперішній час
оборонним відомством зареєстровано в Державному каз
начействі один державний контракт і 31у додаткову угоду
до чинних контрактів на загальну суму 1 млрд 135 млн грн.
Підготовлено до підписання ще два контракти на 11,5 млрд
грн. і 10 додаткових угод на загальну суму 316 млн грн.
З метою підвищення ефективності реалізації оборонно
го замовлення 26 січня 2016 року Верховною радою ухвале
но, що формування його основних показників буде прово
дитись на три роки вперед із збільшенням фінансування на
34% в порівнянні з попереднім роком. Це дасть змогу вдос
коналити нормативноправову базу у сфері державного
оборонного замовлення, сприятиме ефективному матері
альнотехнічному забезпеченню Збройних сил та інших
військових формувань України, забезпечить можливість
затвердження Кабінетом Міністрів України основних показ
ників державного оборонного замовлення у строк, макси
мально наближений до дня набрання чинності законом Ук
раїни про Державний бюджет України на відповідний рік
[6, с. 3].
Функціонування силових структур є принциповою ос
новою реалізації політики національної безпеки. Однією із
головніших проблем цієї сфери є забезпечення належного
рівня їх фінансування. Відповідно до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2016 рік" видатки на націо
нальну оборону і безпеку затверджено у сумі 55,5 мільярда
гривень або 2,45 % ВВП. Порівняно з 2015 роком, ресурс
Міністерства оборони збільшився на 7,6 мільярда гривень
або на 16 %". На заходи з розвитку озброєння і військової
техніки передбачено понад 7 мільярдів гривень, що майже
на 2 мільярди більше, ніж у 2015 році. Ця сума у чотири рази
перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім
разів — обсяг фінансування 2013 року. У 2015 році згідно з
Державним оборонним замовленням для Збройних Сил Ук
раїни було закуплено близько 4700 одиниць озброєння і
військової техніки та понад 400 тисяч одиниць ракет і боєп
рипасів [5, с. 4].
До Державного оборонного замовлення на 2016 рік
включені розробка та закупівля нових зразків артиле
рійських систем, боєприпасів, протитанкових ракетних ком
плексів, нових засобів автоматизації артилерійських
підрозділів тощо. Для Повітряних Сил планується розроб
ка і закупівля в рамках проекту "Вільха" комплексу крила
тих ракет на основі технічних рішень проекту "Нептун", та
кож нових зразків артилерійських систем, високоточних
ракет і боєприпасів, протитанкових ракетних комплексів,
нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів і
автоматизованих комплексів розвідки.
А для ВійськовоМорських Сил будуть закуплені
морські засоби ураження і проаналізована закупівля бойо
вих кораблів і броньованих артилерійських катерів.
Вже сьогодні державний концерн "Укроборонпром"
активно працює над створенням тактичного багатофункці
онального безпілотного авіакомплексу, який буде виготов
лено вже наприкінці 2016 року. В роботі над створенням
нового безпілотника задіяні такі найвідоміші підприємства
концерну, як державне підприємство "Антонов", державна
акціонерна холдингова компанія "Артем", ДП "Ізюмський
приладобудівний завод", ДП "Оризоннавігація", ДП "За
порізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес"
ім. академіка Івченка", Київський завод "Радар" та інші. Це
також підприємства, підвідомчі Державному космічному
агентству — Центральне конструкторське бюро "Арсенал"
та ПАТ "Хартрон".
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Відмітимо також державне підприємство "СпецТехно
Експорт", що входить до складу Державного концерну "Ук
роборонпром", яке підписало контракт з компанією Textron
Systems (США) щодо постачання в Україну 3 модернізова
них згідно з програмою SCTV бронеавтомобілів HMMWVs
("Хамві"), а також патент на модернізацію раніше постав
лених бронемашин. Контракт передбачає виробництво та
поставку в Україну трьох "високо захищених бойових так
тичних автомобілів" і можливість використання запатенто
ваних технологій Textron Systems для самостійної модерні
зації автомобілів "Хамві" на підприємствах ДК "Укроборон
пром" [8, с. 2]. Ця можливість стане важливою для розвит
ку компанії Textron Systems та України, адже ще жодна інша
американська оборонна компанія не співпрацювала з обо
ронною індустрією України у такому форматі.
На наш погляд, фінансове забезпечення і реалізація ви
щезазначених заходів дасть змогу забезпечити:
— модернізацію і випереджувальний розвиток оборон
нопромислового комплексу;
— імпортозаміщення технологій, послуг, товарів, ком
плектуючих та матеріалів виробництва Російської Феде
рації;
— збільшення обсягів виробництва озброєння і військо
вої техніки та досягнення максимального рівня рентабель
ності;
— виконання державного оборонного замовлення, зав
дань, планів з ремонту, модернізації та утилізації продукції
військового призначення і подвійного використання;
— зміцнення позицій України на світовому ринку;
— здійснення структурної перебудови обороннопро
мислового комплексу;
— збереження, розвиток і виведення на новий якісний
рівень кадрового потенціалу, у тому числі, відтворення дер
жавного замовлення щодо безперервної підготовки робіт
ничих, технічних та інженерних кадрів для задоволення по
треб оборонних галузей промисловості, зокрема, профес
ійнотехнічних закладів, спеціальних кафедр у вищих на
вчальних закладах;
— запровадження дієвого механізму формування та
реалізації державної військовопромислової та військово
технічної політики;
— максимальну конкурентоспроможність продукції
обороннопромислового комплексу;
— достатній рівень обороноздатності держави.
Проте відповідно до положень базового законодавства
мають формуватися й інші правові акти у сфері національ
ної безпеки і оборони. Зокрема має бути підготовлена і вне
сена для розгляду Верховної Ради України низка узгод
жених змін до інших законів, зокрема з питань оборони,
правового режиму воєнного стану, організації оборонно
го планування, державного оборонного замовлення, де
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки
і оборони, діяльності Ради національної безпеки і оборо
ни України, визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики тощо.
Особливе місце в системі правового забезпечення на
ціональної безпеки і оборони має посідати Стратегія націо
нальної безпеки України, у якій визначаються актуальні
загрози та пріоритети державної політики у сфері націо
нальної безпеки і оборони на визначений період. Саме цей
документ має бути основою для комплексного планування
діяльності органів державної влади у сфері національної
безпеки і оборони, а також розроблення інших стратегіч
них та програмних документів, якими визначаються цілі,
напрями і механізми діяльності органів державної влади у
сфері національної безпеки. Організація цієї законотвор
чої діяльності — залишається завданням Кабінету Міністрів
України.
Водночас наявність досконалого законодавства з питань
забезпечення національної безпеки ще не є гарантією його
безумовного виконання і належної реалізації його норм.
Необхідно запобігти повторенню негативної практики ми
нулого, а саме — відсутності відповідальності за невиконан
ня законів та інших нормативноправових актів, відсутності
зв'язків між різними державними стратегічними і програм
ними документами.

ня та подальшого розвитку системи військових представ
ництв. Збільшення державного оборонного замовлення доз
волить Україні не втратити найпродуктивнішу систему
якості і контролю озброєння та військової техніки, про
дукції подвійного призначення та особливо важливих
об'єктів промисловості держави.
Виробництво високотехнологічного озброєння не
лише збільшує боєздатність збройних сил, а й створює пе
редумови для виробництва конкурентоспроможної про
дукції, розширює можливості ефективного співробітниц
тва із зарубіжними країнами у військовотехнічній сфері,
прискорює процеси інтеграції України у світове вироб
ництво військової техніки, збільшує обсяги експортних
поставок оборонної продукції. Це дає додаткові можли
вості для збільшення здатності держави до захисту влас
них інтересів. Сьогодні створення науковотехнічного
доробку для задоволення наукових потреб з підтриман
ня національної безпеки та оборони має стати одним з
пріоритетних напрямів військовотехнічної політики
нашої держави.
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF THE COMPLEX SYSTEM OF FINANCIAL
AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Зроблено припущення про те, що в основі розробки комплексної системи фінансовоXекономічної безX
пеки сучасного підприємства або фінансової установи повинна міститись конкретна концепція, яка має
в собі поєднувати мету комплексної системи забезпечення фінансовоXекономічної безпеки, її пріоритетні
завдання, принципи організації і функціонування, об'єкти і суб'єкти, стратегічні і тактичні дії. Визначено
перелік функцій, які має виконувати комплексна система забезпечення фінансовоXекономічної безпеки.
Встановлено завдання, які вирішуються комплексною системою забезпечення фінансовоXекономічної
безпеки. Обгрунтовано, що об'єктом комплексної системи фінансовоXекономічної безпеки в цілому виX
ступає стабільний господарський та фінансовий стан суб'єкта господарювання як у поточному, так і у
майбутньому періоді. До зовнішніх суб'єктів комплексної системи фінансовоXекономічної безпеки проX
понується віднести органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, що покликані забезпечувати
фінансовоXекономічну безпеку всіх без винятку законослухняних учасників господарських відносин. До
внутрішніх суб'єктів належать особи, що безпосередньо реалізують функції захисту фінансовоXекономіX
чної безпеки конкретного суб'єкта господарювання.
It is suggested that at the heart of development of a complex system of financial and economic security of
modern enterprise or financial institution must be a specific concept that combine the goal of a complex system
of financial and economic security, its priorities, principles of organization and operation, objects and subjects,
strategic and tactical actions. The list of features that should perform complex system of financial and economic
security to ensure financial and economic security is offered. The problems that the complex system of financial
and economic security should solve to ensure financial and economic security are established. It is proved that
the object of a complex system of financial and economic security in general favor is a stable economic and
financial position of the entity both in the current and in future period. The external individuals of complex
system of financial and economic security have to include legislative, executive and judicial branches of
government that are designed to ensure the financial and economic security of any and all lawXabiding participants
of economic relations. The internal individuals are persons who directly implement the features of financial and
economic security of a particular entity.
Ключові слова: фінансово!економічна безпека, підприємство, фінансова установа, комплексна система
фінансово!економічної безпеки, загроза.
Key words: financial and economic security, enterprise, financial institution, comprehensive system of financial
and economic security, threat.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасному динамічному світі особливої актуаль
ності набуває проблема організації захисту економіч
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них та фінансових інтересів підприємств та фінансових
установ. Це обумовлено тим, що світова економіка зна
ходиться у нестабільному стані, який є наслідком фінан
совоекономічної кризи. Важливим завданням еконо
мічної науки та практики господарської діяльності нині
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стає підтримка належного стану фінансовоекономіч
ної безпеки в умовах переходу до реалій ринкової еко
номіки, розвитку конкурентних механізмів, недоскона
лості нормативноправової бази, якою керуються у про
цесі своєї роботи суб'єкти господарювання. В економі
чних та політичних умовах, що склалися нині в Україні,
забезпечити стабільну роботу та розвиток підприємств
і фінансових установ на конкурентному ринку можна
лише на основі комплексного підходу до створення їх
систем фінансовоекономічної безпеки, в основі функ
ціонування яких повинно бути покладено власні ресур
си компаній, які наразі є обмеженими, а тому викорис
товувати їх належить вкрай раціонально. Зважаючи на
це, актуальним завданням є пошук нових підходів до
побудови системи комплексного забезпечення фінан
совоекономічної безпеки підприємств та фінансових
установ із врахуванням економічних та політичних ри
зиків, що чинять вплив на їх нормальну діяльність, та
специфіки їх функціонування.
Таким чином, доцільно розглянути особливості за
безпечення фінансовоекономічної безпеки окремо
підприємств та фінансових установ, аби визначити такі
основні напрями у формуванні їх систем фінансовоеко
номічної безпеки, що дозволять їм сягнути максималь
ного рівня ефективності функціонування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
У науковій джерелах означена проблематика не
одноразово піднімалась у роботах таких авторів, як Аль
кема В.Г. [1], Локотецька О.В. [2], Іванюта Т.Н. [3], Ля
шенко О.М. [4], Васильців Т.Г. [5], Рудніченко Є.М. [6].
Таким чином, у вітчизняній науковій думці закладено
грунтовні основи для побудови систем економічної без
пеки різних суб'єктів господарської діяльності.
Незважаючи на велику кількість наукових публі
кацій, на разі малодослідженими залишаються засади
побудови такої системи економічної безпеки, яка б
могла використовуватись і для підприємницьких струк
тур, і для фінансових установ, але при цьому врахова
ла особливості кожного з цих видів суб'єктів господа
рювання.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є окреслення концептуальних засад
формування комплексної системи забезпечення фінан
совоекономічної безпеки підприємств та фінансових
установ України. Для реалізації поставленої мети не
обхідно вирішити кілька важливих завдань: розглянути
елементи комплексних систем економічної безпеки та
встановити особливості формування систем економіч
ної безпеки підприємств порівняно із фінансовими ус
тановами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Система фінансовоекономічної безпеки будьяко
го суб'єкта господарювання, не залежно від його виду
та сфери функціонування, є сукупністю наукової теорії
безпеки, стратегії і політики безпеки, методів і засобів
забезпечення безпеки, концептуальних засад безпеки.
Також систему фінансовоекономічної безпеки
підприємства або фінансової установи можна визначи
ти як організовану сукупність спеціальних органів,
служб, засобів, методів, і заходів, які забезпечують за
хист життєво важливих інтересів суб'єкта господарю
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вання від внутрішніх та зовнішніх загроз. У цих підхо
дах до визначення поняття системи фінансовоеконо
мічної безпеки відсутні будьякі вказівки на необхідність
застосування комплексного підходу до управління
фінансовоекономічною безпекою. Проте, використан
ня комплексного підходу щодо побудови системи фінан
совоекономічної безпеки сучасних підприємств та
фінансових установ є необхідним в силу того, що об'єкт
захисту у такій системі є складним та багатоаспектним.
Комплексний підхід передбачає обов'язкове врахуван
ня при управлінні об'єктом усіх його важливих харак
теристик, функціональних особливостей, і за такого
підходу всі елементи керованої системи розглядаються
лише у сукупності, єдності і цілісності. Саме у такому
контексті забезпечення фінансовоекономічної безпе
ки підприємств та фінансових установ такий підхід може
бути максимально ефективним. Тому пропонується ви
користовувати поняття "комплексна система забезпе
чення фінансовоекономічної безпеки", яке в себе по
винно включати сукупність взаємопов'язаних заходів
організаційноекономічного та нормативноправового
характеру, які реалізуються з метою забезпечення за
хисту результатів діяльності підприємств або фінансо
вих установ від негативних наслідків різного роду ре
альних або потенційних вчинків фізичних чи юридичних
осіб, що можуть призвести до виникнення суттєвих еко
номічних втрат. В основі розробки комплексної систе
ми фінансовоекономічної безпеки сучасного підприє
мства або фінансової установи повинна міститись кон
кретна концепція, яка має в собі поєднувати мету комп
лексної системи забезпечення фінансовоекономічної
безпеки, її пріоритетні завдання, принципи організації
і функціонування, об'єкти і суб'єкти, стратегічні і так
тичні дії.
Головна роль у комплексній системі фінансовоеко
номічної безпеки повинна належати штатній службі без
пеки підприємства або фінансової установи. На неї по
кладаються функції планування, організації, коорди
нації й інформаційноаналітичного забезпечення фун
кціонування системи фінансовоекономічної безпеки.
У якості основних структурних компонентів комп
лексної системи фінансовоекономічної безпеки ми
пропонуємо розглядати: суб'єкти комплексної системи
економічної безпеки; її ресурси; організаційноправо
ву основу побудови й діяльності; механізми управління
комплексною системою фінансовоекономічної безпе
ки; механізми взаємодії в системі фінансовоекономіч
ної безпеки; технології, методи та засоби її забезпечен
ня.
Для досягнення поставленої мети комплексна сис
тема забезпечення фінансовоекономічної безпеки має
виконувати певні важливі функції такі, як:
— адміністративнорозпорядча функція — полягає
у визначенні прав, обов'язків та відповідальних із пи
тань фінансовоекономічної безпеки осіб, виконання
представницьких функцій підприємства чи фінансової
установи у зазначеній сфері;
— господарськорозпорядча функція — криється у
наданні ресурсів, які є необхідними задля вирішення зав
дань щодо забезпечення фінансовоекономічної безпе
ки суб'єкта господарювання та підготовки і реалізації
заходів організаційнотехнічного та нормативноправо
вого характеру, що спрямовані на збереження його
власності;
— обліковоконтрольна функція — визначає ті види
діяльності, які підлягають захисту, а також можливі
фактори фінансової нестабільності і нестійкості
підприємства чи фінансової установи; оцінює джерела
їх виникнення;
— організаційнотехнічна функція — відповідає за
створення організаційної структури системи фінансо
воекономічної безпеки та за організацію взаємодії між
окремими структурними підрозділами суб'єкта госпо
дарювання;
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— планововиробнича функція — покликана спри
яти розробці комплексних програм для забезпечення
фінансовоекономічної безпеки підприємств (для фінан
сових установ вона не є актуальною);
— матеріальнотехнічна функція — полягає у на
данні системі фінансовоекономічної безпеки необ
хідного спеціального технікотехнологічного осна
щення (також не є пріоритетною для фінансових ус
танов);
— науковометодична функція — має сприяти на
копиченню та розповсюдженню досвіду в галузі забез
печення фінансовоекономічної безпеки, а також щодо
організації навчання співробітників підрозділів безпе
ки;
— інформаційноаналітична функція — включає в
себе збір, накопичення, систематизацію та обробку да
них, що мають відношення до сфери забезпечення
фінансовоекономічної безпеки, а також процедуру
створення необхідних для цього технікометодичних
засобів та їх перманентне використання [3].
Слід мати на увазі, що найбільше значення для
процесу комплексного забезпечення фінансовоеко
номічної безпеки суб'єкта господарювання належить
первинним економікоправовим та організаційнотех
нічним заходам, які формують основу системи еко
номічної безпеки, на відміну від вторинних — техніч
них, фізичних та інших заходів. У процесі досягнення
поставленої мети комплексної системи фінансово
економічної безпеки відбувається вирішення конкрет
них завдань, що об'єднують усі напрями її забезпе
чення. Завдання, які вирішуються комплексною сис
темою забезпечення фінансовоекономічної безпеки,
є такими:
— прогнозування ймовірних загроз фінансовоеко
номічній безпеці;
— організація діяльності щодо уникнення та попе
редження можливих загроз;
— виявлення, аналіз та оцінка реальних загроз
фінансовоекономічній безпеці, які було ідентифікова
но;
— прийняття рішень і організація діяльності щодо
реагування на загрози та небезпеки, що виникли для
суб'єкта господарювання;
— постійне вдосконалення системи забезпечення
фінансовоекономічної безпеки підприємства чи фінан
сової установи.
Ефективність комплексної системи фінансово
економічної безпеки в значній мірі залежить від ре
сурсів, які здатні виділити підприємства або фінансові
установи для забезпечення її діяльності. Найважлив
ішим ресурсами комплексної системи фінансовоеко
номічної безпеки є: адміністративні ресурси (дозво
ляють використати всі внутрішні можливості суб'єктів
господарювання у системі фінансовоекономічної
безпеки); фінансові ресурси (дають можливість побу
дувати комплексну систему фінансовоекономічної
безпеки, адекватну загрозам і можливостям підприє
мства або фінансової установи, причому для останніх
цей вид ресурсів є основним); матеріальнотехнічні
ресурси (забезпечують комплексну систему фінансо
воекономічної безпеки сучасними технологіями, тех
нічними засобами протидії небезпекам і загрозам еко
номічній безпеці); інтелектуальні ресурси (дозволя
ють використати інновації в комплексній системі
фінансовоекономічної безпеки); інформаційні ресур
си (забезпечують комплексну систему фінансовоеко
номічної безпеки своєчасною й достовірною інфор
мацією про процеси, що відбуваються на підприєм
ствах чи у фінансових установах, про організовану
злочинність, конкурентів і споживачів).
Організація і функціонування комплексної систе
ми забезпечення фінансовоекономічної безпеки су
б'єкта господарювання з метою досягнення макси
мальної ефективності його діяльності повинні грун
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туватися на певних важливих принципах. Зокрема ви
діляються наступні принципи системи фінансовоеко
номічної безпеки: принцип законності; принцип пріо
ритетності заходів попередження; принцип комплек
сного використання сил і засобів; принцип коорди
нації і взаємодії всередині і за межами суб'єкта гос
подарювання; принцип поєднання гласності з конспі
рацією; принцип компетентності; принцип економіч
ної доцільності; принцип планової основи діяльності;
принцип системності. Пропонований перелік прин
ципів може бути розширено та доповнено. Поперше,
варто запропонувати принцип безперервності, який
передбачає, що функціонування комплексної систе
ми забезпечення фінансовоекономічної безпеки по
винно відбуватися постійно. Подруге, доцільно вра
ховувати принцип обов'язкової диференціації за
ходів. Мається на увазі, що вибір заходів щодо подо
лання загроз, які виникли, має відбуватися залежно
від характеру загрози і ступеня тяжкості наслідків її
реалізації. Потретє, пропонується принцип повної
підконтрольності комплексної системи забезпечення
фінансовоекономічної безпеки вищому керівному
складу суб'єкта господарювання. Це необхідно для і
того, щоб комплексна система забезпечення фінан
совоекономічної безпеки не перетворилася на замк
нутий об'єкт, який орієнтовано на вирішення тільки
вузького кола завдань без урахування інтересів
суб'єктів господарювання в цілому, а також для оці
нки ефективності діяльності самої системи та її мож
ливого вдосконалення у перспективі.
Об'єкти і суб'єкти комплексної системи забезпе
чення фінансовоекономічної безпеки, як доводить
практика, тісно взаємопов'язані. Об'єктом системи в
цілому виступає стабільний господарський та фінан
совий стан підприємства чи фінансової установи як у
поточному, так і у майбутньому періоді. Конкретни
ми ж об'єктами захисту найчастіше виступають кор
поративні ресурси: фінанси, матеріальні активи,
інформація, кадри тощо. Суб'єкт комплексної систе
ми забезпечення фінансовоекономічної безпеки має
більш складний характер, бо його діяльність обумов
люється не лише особливостями та характеристика
ми об'єкта, але і специфічними умовами зовнішнього
щодо суб'єкта господарювання середовища. Зважаю
чи на це, можна виділити дві групи суб'єктів, які за
безпечують фінансовоекономічну безпеку: зовнішні
суб'єкти і внутрішні суб'єкти. До зовнішніх суб'єктів
належать органи законодавчої, виконавчої та судо
вої гілок влади, що покликані забезпечувати фінан
совоекономічну безпеку всіх без винятку законо
слухняних учасників господарських відносин. Також
діяльність цих органів не може контролюватися са
мими лише підприємствами чи фінансовими устано
вами. Державні органи влади формують законодавчу
основу захисту господарської діяльності бізнес
структур у різних її аспектах і слідкують за її вико
нанням. До внутрішніх суб'єктів забезпечення фінан
совоекономічної безпеки належать особи, що безпо
середньо реалізують функції захисту фінансовоеко
номічної безпеки конкретного суб'єкта господарю
вання. В якості таких суб'єктів можуть виступати:
працівники служби безпеки (економічної, фінансово
економічної безпеки); запрошені працівники зі спец
іалізованих фірм, що надають послуги щодо захисту
діяльності підприємства чи фінансової установи тощо.
Однак варто звернути увагу, що деякі фірми, які про
понують послуги захисту фінансовоекономічної без
пеки, насправді є представниками рейдерських ком
паній, що становлять велику загрозу нормальній
діяльності суб'єктів господарювання. Тому, перш ніж
звернутися за послугами щодо забезпечення фінан
совоекономічної безпеки, необхідно переконатися у
відсутності наміру з боку фірми, яка надає такі по
слуги, до вчинення спекуляцій та шахрайських дій.
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Внутрішні суб'єкти, що забезпечують фінансово
економічну безпеку, провадять свою діяльність на ос
нові певних стратегії і тактики. Генеральна стратегія
фінансовоекономічної безпеки знаходить своє вира
ження через загальну концепцію комплексної системи
забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприє
мства чи фінансової установи. Крім генеральної стра
тегії виділяються також спеціальні стратегії (наприклад,
залежно від стадії господарської діяльності підприєм
ницької структури). Додатково можуть застосовувати
ся функціональні стратегії фінансовоекономічної без
пеки. Це можуть бути стратегії, що включають у себе
систему превентивних заходів, реалізовані через перма
нентну, безперервну роботу всіх служб і підрозділів
суб'єкта господарювання, які виконують завдання пе
ревірки контрагентів, аналізу потенційних угод, експер
тиз документів, виконання правил роботи з конфіден
ційною інформацією та інформацією із обмеженим до
ступом тощо. Служба фінансовоекономічної безпеки
в цьому випадку виконує роль контролюючого органу.
Також це може бути стратегія реактивних заходів, яка
застосовується у випадку виникнення чи реального
здійснення будьяких загроз фінансовоекономічній
безпеці. Така стратегія, заснована на застосуванні си
туаційного підходу та врахуванні всіх зовнішніх і
внутрішніх факторів, реалізується службою безпеки
через систему заходів, специфічних для конкретної еко
номічної ситуації.
Відзначимо особливості концептуальних засад
формування комплексної системи забезпечення фінан
совоекономічної безпеки фінансових установ по
рівняно із підприємствами. Зокрема уже зазначалось,
що різняться функції систем фінансовоекономічної
безпеки, створених для різних суб'єктів господарюван
ня. Крім того, діяльність фінансових установ досить
жорстко контролюється державними регуляторами
такими, як Національний банк України, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг та Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку. Тому їх системи
економічної безпеки повинні бути налаштовані на взає
модію з цими органами, аби забезпечити найвищий
рівень захисту інтересам установ та їх клієнтам.
Діяльність підприємств завжди орієнтована на отри
мання прибутку, у переліку ж фінансових установ є
такі, що мають статус неприбуткових (наприклад, кре
дитні спілки). Тому їх системи економічної безпеки
мають бути орієнтовані на забезпечення захисту від
шахраїв та на збереження активів, залучених від учас
ників спілки. Страховий бізнес є високоризиковим,
тому організація систем економічної безпеки цих
фінансових посередників повинна відбуватись із вра
хуванням не лише тих ризиків, що є властивими для її
поточної діяльності, але і тих, які вона переймає від
клієнтів, і існування такого "подвійного" ризику повин
но стимулювати страхові компанії до використання
комплексних, складних за структурною будовою сис
тем економічної безпеки. На противагу страховим ком
паніям, ломбарди, зазвичай, можуть собі дозволити
використовувати спрощені системи економічної без
пеки, що спрямовані на захист фізичної цілісності ак
тивів установи від злочинних дій власного персоналу
або представників влади (маються на увазі факти не
законного вилучення майна із ломбардів правоохорон
ними органами, що переслідують при цьому власну ви
году).
Загалом же оскільки основою функціонування
фінансових установ є фінансова діяльність, особливі
стю побудови їх систем економічної безпеки у по
рівнянні із виробничими або торгівельними підприєм
ствами є орієнтація на фінансову підсистему системи
економічної безпеки. Саме її рівень захисту є основ
ним під час забезпечення економічної безпеки фінан
сових установ.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, комплексна система забезпечення
фінансовоекономічної безпеки підприємств та фінан
сових установ повинна включати в себе чітко визначену
сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечу
ють фінансовоекономічну безпеку суб'єкта господарю
вання у процесі досягнення ним основних цілей фінан
совогосподарської діяльності. Процес побудови сис
тем фінансовоекономічної безпеки для підприємств та
фінансових установ повинен мати свої характерні особ
ливості для того, аби врахувати специфіку їх діяльності
при формуванні механізмів захисту їх корпоративних
ресурсів від внутрішніх і зовнішніх небезпек та загроз, і
більш детально розглянути практичні аспекти форму
вання системи економічної безпеки вітчизняних
суб'єктів господарювання планується у подальших дос
лідженнях.
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PUBLIC POLICY IN THE SPHERE OF BUDGET EXPENSES IN UKRAINE AND DIRECTIONS
OF ITS IMPROVEMENT

У статті проаналізовано стан державної політики України у сфері бюджетних видатків, враховуючи
наявні соціальноXекономічні та політичні умови, які склалися у сучасній фінансовій системі. ВідображеX
но структуру видатків за різними класифікаційними ознаками та наведено динаміку основних бюджетX
них показників державних видатків. Отримавши ці результати, автори визначили конкретні проблеми у
формуванні бюджетної стратегії формування видаткової частини бюджету та запропонували ряд можX
ливих шляхів її вдосконалення.
This article analyzes the state of Ukraine's state policy in the sphere of government's expences given the
current socioXeconomic and political conditions prevailing in the modern financial system. Displaying the
structure of expenditure on different classification features and dynamics are the main indicators of public
spending budget. Getting these results, the authors identified specific problems in forming the budgetary strategy
formation expenditure budget and suggested a number of possible ways to improve it.
Ключові слова: бюджетні видатки, державна політика, структура видатків бюджету, бюджетна стра!
тегія, бюджетні показники.
Key words: budget expences, state policy, structure of budget expences, budget strategy, budget indicators.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет держави виступає дієвим інструментом ре
гулювання економічних процесів і засобом реалізації
державної політики, в ньому концентрується вагома
частка валового внутрішнього продукту, що централі
зовано розподіляється на фінансування розвитку націо
нальної економіки та соціальної сфери. При цьому клю
чові функції бюджету (розподільча, контролююча та
економічна) забезпечуються за рахунок ефективного
управління бюджетними ресурсами, в першу чергу, ви
датковою частиною.
Наявність значного рівня внутрішнього та зовніш
нього боргу, низька середня заробітна плата громадян,
збільшення рівня безробіття, високі ціни на продовольчі
товари, підвищення тарифів на послуги житловокому
нального господарства, висока плата за навчання у ви
щих навчальних закладах, недоступність і низька якість
медичного обслуговування та ін. зумовлюють не
обхідність удосконалити управління видатками бюдже
ту.
Нині на тлі світових та національних фінансових
дисбалансів актуалізується питання вдосконалення
стратегії бюджетної політики, котра має бути спрямо
вана насамперед на відновлення стійкого економічного
зростання. За таких умов важливим інструментом дер
жавного регулювання економіки мають стати державні
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видатки. Міжнародний досвід розвитку бюджетних
відносин свідчить, що саме державні видатки можуть
надавати потужний імпульс модернізації економіки на
основі інноваційної моделі розвитку. Актуальність до
слідження окресленого питання визначається також
тим, що саме за допомогою державних видатків забез
печується досягнення соціальноекономічного розвит
ку суспільства та забезпечується добробут його грома
дян.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичне обгрунтування важливості використан
ня державних видатків як ключового інструменту бюд
жетної політики простежується вже з початку розвит
ку фінансової науки. Питання використання державних
видатків як інструменту бюджетної політики, їх впливу
на темпи економічного зростання та суспільного роз
витку розглядається в працях таких зарубіжних учених,
як Р.Дж. Барро, А. Вагнер, Л.Д. Ландау, К. Салаі
Мартін, а також, у світлі нинішньої кризи, активно дис
кутується нобелівськими лауреатами з економіки
Дж.Ю. Стігліцом, Р.М. Солоу, М. Спенсом та ін. В
Україні проблематику державних видатків та вдоско
налення бюджетної стратегії досліджували О.Д. Васи
лик, В.Д. Базилевич, І.О. Лютий, В.М. Опарін, К.В. Пав
люк, І.Я. Чугунов, В.Б. Тропіна, З.С. Варналій, О.Д. Рож
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Зазначимо, що роль держави у ре
гулюванні соціальноекономічного
розвитку значною мірою характери
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
зується часткою видатків бюджету у
Видатки, млн грн.
416 853,6
492 454,7
505 791,9
523 004,8
717 607,8
ВВП. При цьому, як свідчать дані таб
Темпи зростання
110,3
118,1
102,7
103,4
137,2
лиці 1 темп зростання видатків зведе
обсягу видатків, %
ного бюджету зріс і становив 137,2% у
Номінальний ВВП,
1 302 079,0
1 411 238,0
1 454 931,0
1 566 728,0
1 834 760,0
2015 році порівняно з 103,4% у 2014
млн грн.
році та 102,7 у 2013 році. Темп зростан
Темпи зростання
номінального ВВП,
120,3
108,4
103,1
107,7
117,1
ня видатків зведеного бюджету дещо
%
нижче темпів зростання номінального
Частка видатків
ВВП, за винятком 2015 року, коли темп
Зведеного бюджету у
32,0
34,9
34,8
33,4
39,1
зростання видатків становив 137,2%.
ВВП, %
Частка видатків зведеного бюджету у
ВВП знизилася до 33,4% у 2014 році, а
Джерело: розраховано авторами за даними [1, 2].
у 2015 році зросла до 39,1%.
ко, О.П. Кириленко, В.М. Геєць, В.Д. Лагутін, І.О. Лун
У свою чергу динаміка частки видатків державного
іна, О.О. Молдован, В.М. Федосов, Ф.О. Ярошенко, та та місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) у
ін. Зокрема В.Б. Тропіна досліджує питання бюджетно номінальному ВВП України на рисунку 1 відображає ре
го забезпечення здійснення функцій держави та бюд альний рівень перерозподілу ВВП через державний та
жетноподаткове регулювання економіки України в місцеві бюджети України.
кризових умовах [3; 4], В.М. Опарін вивчає питання
Як бачимо, рівень перерозподілу ВВП через місцеві
фінансів в цілому, ним запропоновано структуризацію бюджети України за даними 2014 року становить 14,3 %,
фінансової системи за рівнем економічної системи, виз що на 0,7 в. п. менше за відповідний показник поперед
начено засади оптимізації функціонування фінансової нього року. Найбільше зростання цього показника спо
системи в частині розміщення фінансових ресурсів та стерігається за видатками на житловокомунальне гос
розподілу і перерозподілу створеного ВВП через бюд подарство (+ 0,61 в. п.). Найбільше скорочення частки
жет [5; 6]. Основними напрямами наукових досліджень відбулося за видатками на освіту (на 0,59 в. п.), на охо
В.М. Федосова є державні фінанси, бюджетний менед рону здоров'я (на 0,39 в. п.), на соціальний захист та соц
жмент, еволюція та розвиток бюджетної системи Ук іальне забезпечення (на 0,23 в. п.) [3]. Додамо, що через
раїни, фінансове та бюджетне прогнозування та ін [7; місцеві бюджети перерозподіляється приблизно 15 %
8]. І.О. Луніна глибоко вивчає питання бюджетної пол усього ВВП, що свідчить про розпочатий процес децен
ітики та стратегічних кроків на шляху держави, рефор тралізації та передачі деякої самостійності фінансуван
мування міжбюджетних відносин в Україні [9; 10].
ня місцевим бюджетам. Проаналізувавши наведені ста
Проте окреслене питання потребує подальшого вив тистичні дані, відмітимо, що одним із важливих завдань
чення, адже управління видатками має безперервно дос бюджетної політики є підвищення ефективності
ліджуватися та вдосконалюватися.
здійснення капітальних видатків бюджету. Насамперед
це стосується підвищення значимості державних інвес
МЕТА СТАТТІ
тицій та їх ефективності в умовах стагнації приватних
Метою публікації є визначення практичних засад інвестицій. Зазначимо, що кожний рік обсяг видатків на
здійснення державної політики у сфері бюджетних ви розвиток таких галузей, як вугільна, сільське господар
датків в Україні та розробка напрямів її вдосконален ство, транспорт, має тенденцію до зростання, хоча в
ня.
цілому видатки на економічну діяльність держави змен
шуються.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для більш глибокого аналізу розглянемо динаміку
ДОСЛІДЖЕННЯ
фактичних обсягів видатків Зведеного, Державного та
Важливою складовою бюджетної політики є фор місцевих бюджетів за 2011—2015 роки, яка наведена у
мування бюджетних видатків, призначення яких поля таблиці 2.
гає в задоволенні необхідних потреб суспільства у роз
Як свідчать дані таблиці 2, темп зростання видатків
витку економіки й соціальної сфери. Оптимальний роз зведеного бюджету зріс і становив 103,4 % у 2014 р. по
поділ та перерозподіл централізованого грошового рівняно з 102,7 % у 2013 році та 118,2 % у 2012 році. В
фонду держави досягається за рахунок проведення свою чергу простежується тенденція до збільшення об
ефективної державної політики у сфері видатків. Про сягів видатків Державного та місцевих бюджетів відпо
ведемо аналіз показників бюджетних видатків та інших відно. Так, видатки Державного бюджету України без
індикаторів бюджетної політики в динаміці.
урахування міжбюджетних трансфертів склали 299,5

Таблиця 1. Динаміка видатків зведеного бюджету України та їх частка у ВВП за
2011—2015 рр.
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Рис. 1. Частка видатків державного та місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
у номінальному ВВП України, %
Джерело: розраховано та складено авторами на основі [1; 2]
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млрд грн. за 2014 р., що більше Таблиця 2. Фактичний обсяг видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів
за 2011—2015 роки, млн грн.
минулорічного показника на
11,9 млрд грн., або на 4,1 %. Із
Видатки
2011
2012
2013
2014
2015
загального фонду було проф
Зведений бюджет, у т.ч.:
416 610,2
492 454,7
505 843,8
523 004,8
717 607,8
інансовано 254,4 млрд грн., що
- загальний фонд
347 377,8
417 599,8
442 636,6
443 135,8
622 236,5
на 2,7 % більше відповідного по
- спеціальний фонд
69 232,4
74 854,9
63 207,2
79 869,0
95 371,3
казника 2013 року, зі спеціаль
Місцеві бюджети (без
ного фонду — 45,1 млрд грн., що
урахування міжбюджетних
178 070,6
221 232,8
218 236,1
223 496,7
301 816,5
більше показника попереднього
трансфертів), у т.ч.:
року на 13,2 %. Зауважимо, що
- загальний фонд
149 833,2
188 638,6
194 900,9
188 765,1
256 783,2
збільшення частки видатків
- спеціальний фонд
28 237,4
32 594,2
23 335,2
34 731,6
45 033,3
спеціального фонду державно
Державний бюджет (без
го бюджету без урахування
урахування міжбюджетних
238 539,6
271 221,9
287 607,7
299 508,1
413 212,3
трансфертів), у т.ч.:
міжбюджетних трансфертів у
- загальний фонд
197 544,6
228 961,2
247 735,7
254 370,7
360 756,1
2014 році пов'язано з виділен
- спеціальний фонд
40 995,0
42 260,7
39 872,0
45 137,4
52 456,2
ням додаткових коштів на по
криття дефіциту коштів Пенсій
Джерело: розраховано та складено авторами на основі [1; 2].
ного фонду України для випла
ти пенсій, у тому числі на покриття витрат, пов'язаних з датків Державного бюджету у 2014 р. становив 92,2 %,
обслуговуванням боргових зобов'язань (за рахунок збо що на 0,3 в. п. нижче минулорічного, а місцевих бюд
ру на обов'язкове державне пенсійне страхування, що жетів — на 5,2 в. п. нижче минулорічного. Ця тенденція
сплачується з операцій з купівлі іноземної валюти в без свідчить про неповне реальне відображення бюджетних
готівковій та/або готівковій формі). У загальній сумі можливостей та показників, а також про недосконалість
видатків цей показник збільшився порівняно з минуло системи бюджетного планування.
річним показником на 1,2 в. п. і склав 15,1 % [10, с. 44].
Для визначення та обгрунтування пріоритетних на
Отже, протягом 2011—2012 та 2014 р. номінальний прямків фінансування необхідно визначити питому вагу
розмір видатків збільшувався як з державного, так і з обсягу використання коштів за кожним напрямком за
місцевих бюджетів. Однак у 2013 р. спостерігаємо функціональною ознакою (табл. 4).
від'ємний темп приросту видатків з місцевих бюджетів,
Аналіз структури видатків державного бюджету
що пояснюється, в першу чергу, невиконанням плано України за 2011—2015 рр. показує, що найбільше фінан
вих показників доходів бюджетів [11, с. 168]. Зазначи сується сфера соціального захисту та соціального за
мо, що обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуван безпечення населення, зокрема на 19,1—20,3 %. Зрос
ням коштів, що передаються з місцевих бюджетів до тає частка видатків на загальнодержавні функції з 12,0
Державного бюджету) становив 225,6 млрд грн., що до 15,5 %, що стосується статті "громадський порядок,
більше відповідного показника 2013 року на 2,6 %. Об безпека та судова влада" то частка витрат на неї зали
сяг видатків місцевих бюджетів (без урахування коштів, шається практично без змін на рівні приблизно 10 % з
що передаються з місцевих бюджетів до державного незначними коливаннями щодо її збільшення чи змен
бюджету) склав 223,5 млрд грн., що на 2,4 % більше за шення. Наступним за ступенем значущості виступає
аналогічний показник попереднього року. Розрахункові фінансування економічної діяльності, частка витрат на
показники Міністерства фінансів України на 2014 рік ви яку протягом 2011—2015 рр. зменшується на 3,8 %, тоб
конано на 95,1 %, у т. ч. за видатками загального фонду то з 13,4 до 9,6 %. Всі інші статті фінансуються приблиз
— 88,5 %, спеціального фонду — 160,4 %. Рівень вико но на одному і тому ж рівні. Якщо розглядати загальну
нання планових показників, затверджених місцевими структуру державних видатків, ми бачимо, що значна
радами на 2014 рік, становить 84,4 % [10, с. 61].
частка відводиться міжбюджетним трансфертам, а саме
Варто відзначити, що виконання бюджетів усіх 28,4—27,3 %.
рівнів є основною стадією бюджетного процесу й відоб
ражає практичну реалізацію доходної та витратної ча
ВИСНОВКИ
стин, забезпечуючи при цьому ефективність функціо
Враховуючи постійні зміни соціальноекономічно
нування бюджетної системи. Тому доцільно розгляну го становища України нагальним є проведення комплек
ти показники виконання витратної частини бюджетів сних наукових досліджень з питань управлінської діяль
усіх рівнів (табл. 3).
ності у сфері видатків бюджету в Україні. Дослідження
З наведених даних видно, що рівень виконання ви та вдосконалення потребують такі пріоритетні напря
датків Зведеного бюджету зменшився на 2,6 в. п. по ми, як: планування і прогнозування видатків бюджету
рівняно з аналогічним показником попереднього року. на середньо й довгостроковий періоди; виконання ви
При цьому, видатки загального фонду упродовж ана даткової частини бюджету; контроль за цільовим спря
лізованого періоду виконані на рівні, що менше на 3,5 в. муванням і використанням бюджетних коштів; розподіл
п. показника попереднього року, а спеціального фонду видатків бюджету; формування і виконання бюджетних
— більше на 4,5 в. п. Рівень виконання річного плану ви програм та оцінювання їх результатів.
Таблиця 3. Виконання річного плану обсягів видатків зведеного,
державного та місцевих бюджетів за 2011—2015 роки, %
Видатки
Зведений бюджет, у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд
Місцеві бюджети (без урахування
міжбюджетних трансфертів), у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд
Державний бюджет (без урахування
міжбюджетних трансфертів), у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд

2011
93,5
96,6
80,3

2012
92,4
95,3
78,8

2013
91,2
96,3
66,5

2014
88,7
92,8
71,0

2015
85,6
93,4
72,3

95,4

94,3

89,6

84,4

82,7

97,2
86,9

96,7
82,5

96,2
57,1

88,7
66,8

90,5
62,8

92,1

90,8

92,5

92,2

90,3

96,2
76,4

94,2
76,1

96,5
73,6

96,2
74,6

95,8
73,9

Джерело: розраховано та складено авторами на основі [1; 2].
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Таблиця 4. Структура видатків державного бюджету у розрізі функціональної класифікації видатків
за 2011—2015 роки, %
Напрям видатків
Загальнодержавні функції, з них:
- обслуговування боргу
Оборона
Громадський порядок, безпека та
судова влада
Охорона навколишнього
природного середовища
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров'я
Духовний та фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Економічна діяльність
Міжбюджетні трансферти
Усього

2011
12,0
6,9
4,0

2012
11,1
6,1
3,7

2013
12,4
7,9
3,7

2014
15,3
11,2
6,4

2015
15,5
11,4
6,2

9,7

9,2

9,7

10,4

9,5

0,9

1,0

1,1

0,6

0,3

0,1
3,1
1,1
8,2

0,1
2,9
1,4
7,6

0,0
3,2
1,3
7,7

0,03
2,4
1,1
6,7

0,01
2,0
1,3
6,0

19,1

19,0

21,9

18,7

20,3

13,4
28,4
100,0

12,5
31,5
100,0

10,2
28,7
100,0

8,0
30,4
100,0

9,6
27,3
100,0

Джерело: складено авторами на основі [1; 2].

У результаті проведеного дослідження були виз
начені наступні висновки та напрями вдосконалення
бюджетної політики України у сфері державних ви
датків:
1) необхідність фінансового забезпечення децент
ралізації бюджетного процесу та поступове надання
більшої самостійності і відповідальності місцевим орга
нам влади за прийняті бюджетні рішення;
2) зростання бюджетних видатків на інвестиційні
програми;
3) удосконалення програмноцільового методу для
бюджетів усіх рівнів, який забезпечує орієнтацію не
тільки на обсяги наданих видатків, а й на ефективність
їх використання, що є важливим аспектом здійснення
бюджетної політики;
4) підвищення якості середньострокового бюджет
ного планування;
5) використання державних видатків на стратегічно
важливі сфери суспільного життя та скорочення непро
дуктивних видатків бюджету;
6) забезпечення прозорості бюджетного процесу та
участі громадськості в ньому.
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INSTITUTIONAL COMPONENTS OF STATE FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY

Трансформаційні процеси в Україні, які пов'язані з євроінтеграційним спрямуванням політики дерX
жави, в сукупності з кризовою макроекономічною та політичною ситуацією сприяють посиленню загроз
економічній та, зокрема, фінансовій безпеці держави. Особливо актуальними є проблеми фінансової безX
пеки, оскільки рівень інституціоналізації вітчизняної фінансової системи в порівнянні з європейськими
країнами доволі низький.
Мета статті полягає в дослідженні інституціональних складових фінансової безпеки держави та їх
впливу на інституціональні імперативи соціальноXекономічних та фінансових відносин в Україні.
Основними проблемами інституціональних складових, що відбиваються на фінансовій безпеці дерX
жави та порушують баланс інтересів учасників фінансовоXекономічних відносин, є: залежність судової
системи від політичних факторів та одночасне невизнання суспільством обов'язковості виконання заX
конів, неефективність спрямування державних видатків, відсутність дієвих механізмів захисту прав власX
ності (як фізичної так і інтелектуальної) і т. д.
Негативний вплив проблем інституціональних складових фінансової безпеки держави на формуванX
ня інституціональних імперативів у соціальноXекономічних та фінансових відносинах можливо нівелюX
вати шляхом збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства.
The transformation processes in Ukraine related to the European integration policy direction, together with
the macroeconomic crisis and political situation contributed to increasing threats to economic and in particular
financial security.
Particularly relevant are issues of financial security, as the level of institutionalization of the domestic financial
system compared with European countries is quite low.
The purpose of the article is to study the institutional components of financial security and their impact on
the institutional imperatives of socioXeconomic and financial relations in Ukraine.
The main problems of institutional components that affect the financial security of the state and violate the
balance of interests of financial and economic relations are: the dependence of the judiciary on political factors
and the simultaneous lack of recognition of laws necessity by society, ineffectiveness of directing of public
spending, lack of effective mechanisms to protect property rights (both physical and intellectual), and so on.
The negative impact of the problems of institutional components of the financial security of the state on the
formation of institutional imperatives of socioXeconomic and financial relations may be neutralized by balancing
the interests of the state, business and society.

Ключові слова: фінансова безпека держави, інституціональні складові, інституціональні імперативи.
Key words: state financial safety, institutional components, institutional imperatives.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання фінансової безпеки держави в контексті
постглобальних тенденцій набувають особливого зна
чення особливо в частині визначення джерел загроз
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фінансовій та економічних системах. Інституціональні
трансформації в кризові періоди потребують чіткого
розуміння причиннонаслідкових зв'язків у фінансово
економічних взаємовідносинах, що базуються на інте
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ресах їх учасників. Актуальність проблематики інсти
туціональних складових фінансової безпеки держави
полягає в необхідності врахування інституціональних
імперативів у процесі здійснення інституціональних
трансформацій державними інститутами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У роботах українських дослідників особлива увага
приділяється розгляду сутності, напрямків та стратегій
забезпечення фінансової безпеки держави (Барановсь
кий О.І. [1], Єрмошенко М.М. [2] та ін.). Результати дос
ліджень цієї тематики підтверджують те, що основні заг
рози фінансовій безпеці України лежать у площині
інституціональних трансформацій. Імплементація необ
грунтованих чи некомплементарних інститутів за відсут
ності стратегічної спрямованості економічної політики
держави деформують інституціональні взаємовідноси
ни. Фундаментальні дослідження інституціональних
трансформацій були проведені американським економ
істом К. Поланьї [3]. Численні багатоаспектні дослід
ження в цій сфері дають обширний огляд проблем фінан
сової безпеки держави, проте не достатньо вивченими
залишаються питання, пов'язані з впливом інституціо
нальних складових фінансової безпеки держави на по
точні інституціональні імперативи соціальноекономі
чних та фінансових відносин в Україні.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституціональних
складових фінансової безпеки держави та їх впливу на
інституціональні імперативи соціальноекономічних та
фінансових відносин в Україні.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах постглобальних трансформацій інститу
ціональні аспекти розвитку фінансовоекономічної си
стеми набувають особливого значення саме в частині
фінансової безпеки держави. Фінансова безпека держа
ви виступає складовою економічної безпеки і, відповід
но до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України [4], визначається як стан
фінансової системи, за якого створюються необхідні
фінансові умови для стабільного соціальноекономічно
го розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінан
сових шоків та дисбалансів, створюються умови для збе
реження цілісності та єдності фінансової системи краї
ни.
Вітчизняні вчені використовують різні підходи до
визначення цієї дефініції. Барановський О.І. [1], Єрмо
шенко М.М. [2], Шлемко І.Ф. [5], дотримуючись систем
ностратегічного підходу, визначають фінансову безпе
ку як стан фінансової системи, що забезпечується пев
ними умовами: збалансованістю фінансів, достатньою
ліквідністю активів і наявністю необхідних грошових і
золотовалютних резервів, наявністю апробованих ме
ханізмів регулювання і саморегулювання і т. д.
Захисний підхід Івашко О. [6] грунтується на визна
ченні фінансової безпеки як захищеності фінансових
інтересів на всіх рівнях фінансових відносин; як певно
го рівня незалежності, стабільності й стійкості фінан
сової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і
внутрішніх дестабілізаційних факторів, що складають
загрозу фінансовій безпеці; як здатності фінансової
системи держави забезпечити ефективне функціонуван
ня національної економічної системи й стале економіч
не зростання.
Кульпінський С. [7] та Трунцевський Ю. [8] дотри
муються інституціонального підходу і характеризують
фінансову безпеку держави за ефективністю та резуль
тативністю функціонування державних інститутів.
Синтезуючи вищезазначені підходи, можна сказати, що
фінансова безпека — це ефективний результат впливу
суб'єкту (держави) на соціальноекономічні та фінан
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сові взаємовідносини, який реалізується державними
фінансовими інститутами через створення ними спри
ятливих умов для розвитку фінансовоекономічної си
стеми держави. Ефективність державних інститутів
фінансової сфери виражається через рівень їх функці
ональної результативності по наступних напрямках [9,
с. 96]:
— регулювання — забезпечення функціональності
економічної та фінансової систем шляхом розробки та
впровадження нормативноправової бази, котра регла
ментує діяльність економічних агентів, фінансових
інститутів, корпорацій, домогосподарств і встановлює
вимоги та обмеження щодо їх діяльності;
— контроль — нагляд та інспектування економіч
них агентів, фінансових інститутів, корпорацій, домо
господарств з метою дотримання вимог чинного зако
нодавства та попередження виникнення загроз їх ефек
тивній роботі;
— регламентація — організація комплементарної
ієрархічної структури управління у сфері економіки та
фінансів;
— інформування — забезпечення інформаційного
обміну між економічними агентами, фінансовими інсти
тутами, корпораціями, домогосподарствами;
— захист — формування умов безпечного розвитку
фінансовоекономічної системи, забезпечення та зба
лансування інтересів інвесторів, держави, суспільства;
— стимулювання — сприяння ефективній взаємодії
структурних складових фінансовоекономічної систе
ми та інших систем, удосконалення інструментів фінан
совоекономічного регулювання в контексті розвитку
інституціонального простору.
Стан фінансової безпеки держави залежить від
дієвості державних інститутів, що впливають за загаль
ний рівень розвитку інституціональних складових фі
нансовоекономічної системи. За визначенням Д. Нор
та інституціональні складові включають: офіційні пра
вила — з одного боку, політичні, економічні, що мають
законодавче підгрунтя і необхідні для обмеження пев
них аспектів функціонування фінансовокредитної си
стеми, з другого, це — контракти, які конкретизують
умови угод; неформальні норми — звичаї і кодекси по
ведінки, що спрямовані на координацію повторюваль
них взаємодій між учасниками фінансових відносин;
механізми забезпечення виконання фінансових кон
трактів і угод, що узаконюються офіційними правила
ми і, таким чином, можуть трансформувати неформальні
норми [10, c. 26]. В свою чергу, інституціональні імпера
тиви визначаємо як умови, що формуються динамічни
ми взаємодіями інституціональних складових фінансо
воекономічної системи на певний момент часу в інсти
туціональному просторі. Імперативи фінансової безпе
ки формуються в процесі багатоаспектної взаємодії
учасників фінансових відносин, а саме:
— суб'єктів (міждержавного рівня — Міжнародний
валютний фонд, Світовий банк, регіональні банки роз
витку, Європейський центральний банк та інші міжна
родні фінансові та валютнокредитні організації; дер
жавного рівня — Нацбанк, Мінфін та його структурні
підрозділи; рівня бізнессуб'єктів та приватних осіб —
комерційні банки, суб'єкти зовнішньоекономічної діяль
ності, валютні біржі, брокерські фірми, інвестиційні
фонди, приватні особи);
— об'єктів (валютний курс, платіжний баланс, гро
шовий обіг, зовнішньоекономічна діяльність, операції
суб'єктів господарювання з іноземною валютою).
Суб'єктнооб'єктна взаємодія учасників фінансових
відносин базується на співвідношенні їх фінансових
інтересів та потреб:
— національні фінансові інтереси — комплекс об'єк
тивних потреб держави, задоволення яких підтримує
ефективне функціонування та сталий розвиток фінан
сової системи держави (забезпечення виконання прий
нятого бюджету; забезпечення монетарної та валютно
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курсової стабільності; зміцнення банківської системи;
зміцнення національного інвестиційного потенціалу;
підвищення інноваційної активності підприємств; деті
нізацію економіки; мінімізацію впливу світових фінан
сових криз на фінансову систему держави;
— фінансові інтереси регіону — підтримання фінан
сового потенціалу регіону на відповідному рівні; актив
ізація внутрішніх та зовнішніх джерел інвестиційних
надходжень; справедливий перерозподіл доходів; ефек
тивне використання фінансових ресурсів регіону;
— фінансові інтереси підприємства — зростання
ринкової вартості підприємства; максимізація прибут
ку; забезпеченість основними та оборотними засобами;
інвестиційна забезпеченість; оптимізація оподаткуван
ня;
— фінансові інтереси домогосподарства та особи
— зростання реальних доходів; підвищення купівель
ної спроможності доходів; підвищення життєвого рів
ня.
Національні фінансові інтереси представляють спе
ціальні державні інститути (в тому числі фінансові). Як
арбітр у соціальноекономічних відносинах, вони впли
вають на формування інституціональних імперативів
фінансової безпеки держави шляхом не тільки реалі
зації, а й трансформації власних функцій, необхідність
якої обгрунтовується якісною зміною потреб та інте
ресів, котрі висуваються інституціональним простором
і його учасниками.

В Україні інституціональні трансформації не тільки
в частині перетворень, що стосуються фінансовоеко
номічної системи, а й загалом як процес змін у суспіль
ному середовищі відбуваються у зв'язку з вибором су
спільством проєвропейського інтеграційного вектору,
тобто спровоковані сукупністю двох причин:
— вираження суспільної потреби в інституціональ
них перетвореннях, що виникла через недієздатність або
ж низьку ефективність діючих інститутів та інституцій
в соціальноекономічних відносинах;
— необхідність узгодження та удосконалення існу
ючих інститутів та інституцій у зв'язку з адаптацією до
умов зовнішнього середовища, або ж у зв'язку з необ
хідністю суспільства адаптуватись до умов, що виникли
внаслідок переходу до нової системи…" [3].
Незадовільний рівень розвитку інституціональних
складових фінансовоекономічної системи України на
фоні нестабільної політичної ситуації та стагфляційної
макроекономічної динаміки (рис. 1) створюють загро
зи фінансовій безпеці України.
На сьогодні найбільш загрозливими інституціональ
ними імперативами для фінансової безпеки України є:
— підміна функції владних структур на засоби до
сягнення політичних цілей через бюрократію, що пере
шкоджає активізації бізнесвідносин;
— низький рівень інституціонлізації фінансової сис
теми, операційної незалежності регуляторів ринку небан
ківських фінансових послуг і фондового ринку, нерозви

Таблиця 1. Міжнародний індекс прав власності країн регіону Східної Європи
та Центральної Азії в 2015 р.
Країна
Естонія
Чехія
Польща
Словаччина
Литва
Угорщина
Латвія
Румунія
Туреччина
Словенія
Македонія
Болгарія
Хорватія
Росія
Чорногорія
Україна
Сербія
Албанія
Молдова

Індекс

Позиція по світу
з 129 країн

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

27
31
41
43
44
46
52
55
58
61
66
68
71
81
82
109
110
115
116

Позиція по
регіону
з 19 країн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Джерело: [13].
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Рис. 2. Індекс "Свобода у світі" (Україна)
Джерело: [14].

неність ринку похідних цінних паперів, низькі вимоги до
управління ризиками, прозорості діяльності й розкриття
інформації учасниками фінансового ринку, що підвищу
ють рівень невизначеності в бізнесдіяльності та не спри
яють покращенню інвестиційного клімату в державі;
— прискорення інфляційних процесів спричиняє
зниження рівня дохідності фінансових активів в націо
нальній валюті у порівнянні з доходами в іноземній ва
люті;
— нерозвиненість національного валютного ринку
та нестабільність національної валюти мотивує пошуки
доступу до глибших та розвиненіших ринків позик в іно
земній валюті з метою розміщення цінних паперів на
міжнародних ринках капіталу;
— обмеження готівкових коштів, які можна
знімати з валютних рахунків негативно позначаєть
ся на валютних курсах та сприяє розвитку "чорного
ринку";
— оподаткування доходів за депозитами сприяє
зменшенню обсягу депозитних операцій і негативно по
значається на ліквідності банків, скорочується ресурс
на база банків, а збільшення реальної вартості кредит
них ресурсів в іноземній та національній валюті сприяє
підвищенню ризиків неповернення (для банків) чи не
спроможності повернути (для позичальника) кредити,
формуються стійкі дефіцити в банківській системі,
збільшується кількість неплатоспроможних банків та їх
ліквідація;
— слабка диверсифікація активів комерційних
банків негативно позначається на їх фінансовій стійкості
і т. д.

Такі імперативи виникають внаслідок зіткнень інте
ресів учасників соціальноекономічних та фінансових
відносин, які базуються на вигодах від:
— отримання прав власності на ресурси, капітал,
інтелектуальні досягнення;
— отримання податкової, торговельної, фінансової
інвестиційної, грошової свободи;
— мінімізації тиску бюрократичного апарату і т. д.
Інтереси держави, суспільства та бізнесу в Україні
незбалансовані в частині забезпечення прав власності.
Індекс прав власності показує якого рівня визначеності
досягнуто в соціальноекономічних відносинах. Чим
більший рівень визначеності, тим ширшим є поле у прий
нятті рішень індивідуумами та групами. Низький рівень
інституціоналізації обмежує свободу вибору моделей
поведінки учасників фінансовоекономічних відносин.
Ступінь забезпеченості права власності згідно з дани
ми Міжнародного індексу прав власності (International
Property Rights Index, IPRI) в Україні дуже низький не
тільки відносно країн світу, а й по регіону (табл. 1).
Індекс складається Американським Альянсом прав
власності, за цими даними в України значно погірши
лись значення субіндексів з правових та політичних пи
тань до 2,8, а найнижчі показники — 1,7 та 2,8 в частині
оцінки незалежності судової системи та боротьби з ко
рупцією. Субіндекс фізичних прав власності з показни
ком 4,9 показує досить різнорідну оцінку складових:
захист фізичної власності — 2,8; реєстрація власності
— 9,1; доступ до кредитів — 2,7. Така ж різнорідність
оцінки і по субіндексу інтелектуальних прав власності,
загальне значення — 4,1; захист прав інтелектуальної
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Джерело: [15].

www.economy.in.ua

91

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 4. Рейтинг легкості ведення бізнесу в Україні в 2015—2016 рр.
Джерело: [16].

власності — 2,8; охорона патентів — 7,8; захист авторсь
ких прав — 1,7.
Оцінку забезпеченості свобод здійснює міжнарод
на неурядова організація "Freedom House", поділяючи
країни на три категорії: "вільні" — з мінімальними по
казниками 1—2,5; "частково вільні"— 3—5; "вільні" —
5,5—7. Україна була оцінена як "вільна" в 2006—2010 рр.,
в період 2011—2016 рр. знову повернулась до статусу
"частково вільної" (рис. 2).
Найнижчі показники з максимально можливих
були по наступних субіндексах: функціонування уря
ду (6/12); верховенство закону (6/16); політичний
плюралізм (10/16). За результатами аналізу Індексу
свободи у світі, можна засвідчити те, що рівень роз
витку політичних інститутів (25/40) в Україні знахо
диться майже на такому ж рівні як громадянських (37/
60) [15].
Що стосується забезпеченості інтересів бізнесу в
частині економічної свободи, то оцінку даного аспекту
проводять Wall Street Journal & Heritage Foundation,
Американський інститут Катона, канадський інститут
Фрейзера та Світовий Банк.
Позиції України в загальному рейтингу економіч
ної свободи з 1995 року дуже низькі. Станом на 2012 р.
Україна займала 122 місце, як і в 1995 р., коли в рейтин
гу було 123 країни, тоді як сьогодні 152 (рис. 3).
У рейтингу легкості ведення бізнесу "Doing business",
який складає Світовий Банк, Україна в 2016 р. займає 83
місце, піднявшись на 4 позиції порівняно з минулим ро
ком, хоча за субіндексами значних змін не було, окрім
показника "реєстрація підприємств" (рис. 4).
Узагальнюючи рейтингові оцінки, можна сказати,
що основними проблемами інституціональних складо
вих, що відбиваються на фінансовій безпеці держави та
порушують баланс інтересів, є:
1) у частині захисту інтересів суспільства це:
— залежність судової системи від політичних фак
торів та одночасне невизнання суспільством обов'язко
вості виконання законів;
— неефективність спрямування державних видатків;
— відсутність дієвих механізмів захисту прав влас
ності (як фізичної так і інтелектуальної);
2) у частині захисту інтересів бізнесу це:
— недосконалість інвестиційного законодавства,
непривабливий інвестиційний клімат;
— тінізація соціальноекономічних відносин та ко
румпованість державних інститутів;
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— бюрократія та адміністративна зарегульованість
сфери бізнесу, що перешкоджає розвитку малого та се
реднього бізнесу;
3) у частині забезпеченості інтересів держави в ціло
му це:
— дефіцит бюджету та фінансових ресурсів на за
безпечення сталого розвитку держави;
— відсутність дієвих інституціональних регуляторів
взаємозв'язків державних інститутів та великого бізнесу.
Підхомний О.М. цілком доречно акцентує увагу на
тому, що фінансова безпека значною мірою залежить
від таких чинників, як конфлікти інтересів та некомпе
тентність [17]. Оскільки в процесі соціальноекономіч
ного розвитку перший чинник присутній завжди, бо саме
зіткнення інтересів є однією з рушійних сил прогресу,
але що стосується такого чинника, як некомпетентність,
то його негативну дію можна нівелювати. Проблеми зба
лансування інтересів притаманні всім соціальноеконо
мічним та фінансовим системам і вирішити їх неможли
во, тому головні функціональні принципи державних
інститутів у процесі трансформації інституціональної
складової фінансової безпеки України полягають у:
1) збалансуванні інтересів держави, бізнесу, сусп
ільства;
2) уніфікації компетенцій учасників соціальноеко
номічних та фінансових відносин (тобто сприяння підви
щенню якості як державних, так і приватних інститутів
та інституцій);
3) формування в суспільстві сприятливих інституці
ональних імперативів шляхом застосування принципу
прозорості.
Важливо зазначити, що ці завдання потребують ком
плексного, структурносистемного підходу в процесі
реалізації, оскільки вони однаково важливі і пріоритет
одного над іншим виключить можливість позитивних
зрушень в інституціональних перетвореннях.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Основними проблемами інституціональних складо
вих, що відбиваються на фінансовій безпеці держави та
порушують баланс інтересів учасників фінансовоеко
номічних відносин, є: залежність судової системи від
політичних факторів та одночасне невизнання суспіль
ством обов'язковості виконання законів, неефек
тивність спрямування державних видатків, відсутність
дієвих механізмів захисту прав власності (як фізичної
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так і інтелектуальної); недосконалість інвестиційного
законодавства, непривабливий інвестиційний клімат,
тінізація соціальноекономічних відносин та корумпо
ваність державних інститутів, бюрократія та адмініст
ративна зарегульованість сфери бізнесу, що перешкод
жає розвитку малого та середнього бізнесу; дефіцит
бюджету та фінансових ресурсів на забезпечення ста
лого розвитку держави, відсутність дієвих інституціо
нальних регуляторів взаємозв'язків державних інсти
тутів та великого бізнесу.
Негативний вплив проблем інституціональних скла
дових фінансової безпеки держави на формування
інституціональних імперативів в соціальноекономічних
та фінансових відносинах можливо нівелювати шляхом:
збалансування інтересів держави, бізнесу та суспіль
ства; уніфікації компетенцій учасників соціальноеко
номічних та фінансових відносин (тобто сприяння підви
щенню якості як державних, так і приватних інститутів
та інституцій); формування в суспільстві сприятливих
інституціональних імперативів шляхом застосування
принципу прозорості.
Перспективи подальших досліджень цієї проблема
тики полягають у розробці інституціональних ме
ханізмів підвищення рівня фінансової безпеки України
відповідно до запропонованих вище напрямів.
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У статті проаналізовано стандарти країн ЄС, що визначають порядок організації та проведення митX
ного постаудиту, а також нормативноXправове забезпечення митного постаудиту та системи аналізу та
управління ризиками в Україні, здійснено порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сфері митX
ного постаудиту.
Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення митного контролю, що здійснюєтьX
ся після митного оформлення, впровадження системи відбору підприємств для здійснення перевірок у
рамках митного постаудиту з урахуванням відомостей системи аналізу та управління ризиками.
The article analyzes the EU standards, governing the order of organization and conducting of post clearance
audit, as well ukrainian legalislation and system of risk analysis and management, the comparative assessment
of EU and Ukraine legal instruments concerning post clearance audit.
It has been developed the suggestions for improving the mechanism of customs control after customs
clearance, the introduction of selecting enterprises for inspections during post clearance audit with considering
of information of system risk analysis and management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна стратегія розвитку нашої країни встанов
лює перед Державною фіскальною службою України
(далі — ДФС) завдання стрімкого підвищення якості
митного контролю, що полягає в його адаптації до кра
щих світових практик, європейських норм та стандартів.
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У свою чергу значне зростання світової торгівлі при
звело до підвищення кількості митних оформлень до
такого рівня, який унеможливлює використання звичай
них методів митного контролю. Як зазначається в пе
редмові Рамкових стандартів безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації, ог
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ляд кожної партії вантажів просто паралізував би світо
ву торгівлю. У зв'язку з цим на сьогодні у світі викорис
товуються сучасні методи митного контролю, які
грунтуються на використанні автоматизованої систе
ми управління ризиками.
У зв'язку з необхідністю підвищення якості існу
ючих інструментів митного постаудиту та створення
нових, актуалізується проблематика формування
комплексу науковотеоретичних і практичних пропо
зицій, реалізація яких у перспективі дозволить забез
печити ефективний системи митного постаудиту Ук
раїни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання вдосконалення митного контролю, пробле
ми митного постаудиту як форми митного контролю
досліджували такі науковці та практики: О.М. Ва
кульчик, І.Г. Бережнюк, Л.М. Пісьмаченко, П.В. Пашко,
Т.В. Корнєва, Н.В. Ширкунова, Т.С. Єдинак, О.О. Кни
шек та інші. Однак у зв'язку з динамічним розвитком су
часного економічного простору, багато як теоретичних,
так і суто практичних аспектів цiєї проблеми залиша
ються недостатньо вивченими.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є оцінка сучасної вітчизняної прак
тики проведення митного контролю, що здійснюється
після митного оформлення з визначенням, на основі
аналізу світового досвіду в цій предметній сфері, пер
спектив розвитку системи митного постаудиту в Ук
раїні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Напрям митного постаудиту на рівні Європейсько
го союзу регламентується загальними нормативними
актами, які визначають стандарти його проведення. До
основних нормативних документів належать: Митний
кодекс ЄС 1992 р.; модернізований Митний кодекс ЄС
2008 р.; Митний кодекс ЄС 2013 р.; Посібник з митного
постаудиту ВМО (WCO — Guidelines for Postclearance
Audit, 2012); Посібник з митного аудиту ЄС (ЕU —
Customs Audit Guide, 2007); технічні примітки ВМО до
митного постаудиту (UNCTAD Technical Note 5 Post
clearance audit, 2008); Митні стандарти ЄС (Customs
Вlueprints); інші нормативні акти ЄС [1, с. 1]. Крім того,
більш детально особливості роботи митного постауди
ту визначаються у інструкціях, посібниках, кодексах та
інших документах національного законодавства країн
учасниць ЄС.
Основним міжнародним документом у сфері орга
нізації та проведення митного контролю є Міжнарод
на конвенція про спрощення і гармонізацію митних
процедур (далі — Конвенція), розроблена в рамках
Всесвітньої митної організації [2]. У Конвенції вперше
згадується про систему аналізу ризиків та зазначаєть
ся, що вона відноситься до сучасних методів роботи,
завдяки затвердженню яких може бути досягнуте
спрощення і гармонізація митних правил і процедур,
що робитиме свій внесок у розвиток міжнародної
торгівлі.
Також у Концепції визначено такі особливості
здійснення митного контролю є [2]:
— митний контроль обмежується мінімумом, необ
хідним для забезпечення дотримання митного законо
давства з використанням інструментів системи управ
ління митними ризиками;
— для визначення осіб, товарів або транспортних
засобів, що підлягають перевірці на основі засобів оці
нки імовірності недотримання діючого законодавства,
застосовується метод аналізу ризиків;
— система митного контролю містить у собі конт
роль на основі методів аудиту;
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— з іншими митними службами здійснюється співро
бітництво та укладення угод про взаємну допомогу з ме
тою вдосконалення митного контролю;
— з учасниками зовнішньої торгівлі на основі укла
дених меморандумів про взаєморозуміння з метою вдос
коналення митного контролю здійснюється співробіт
ництво;
— використовуються сучасні інформаційні техно
логії та засоби електронних комунікацій для вдоскона
лення митного контролю із застосуванням відповідних
міжнародних стандартів.
Україна приєдналася до Конвенції у 2006 році (За
кон України "Про приєднання України до Міжнарод
ної Конвенції про спрощення і гармонізацію митних
процедур у зміненій редакції згідно з Додатком 1 до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної Кон
венції "Про спрощення і гармонізацію митних процедур"
від 05.10.2006 р. № 227V). Українське законодавство
було приведене у відповідність з положеннями цього
документа у 2012 році.
Порядок здійснення митного контролю висвіт
люється у Розділі 6 Загального додатку Конвенції. Нова
редакція Конвенції була розроблена та прийнята з
метою гармонізації та спрощення митних процедур,
сприяння розвитку міжнародної торгівлі, що передба
чає проведення митними органами під час оформлення
лише часткового контролю, обсяг якого визначається
митними органами та залежить від достовірності інфор
мації, що надається суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності.
Єдиним ефективним способом для отримання на
дійної гарантії дотримання законодавства при
здійсненні мінімального митного контролю під час
оформлення є проведення якісних перевірок в рамках
митного постаудиту. Враховуючи це, Конвенція перед
бачає, що одним з напрямів, в якому мають рухатися
митні органи у сучасних умовах, є перехід на форми
митного контролю, які здійснюються після митного
оформлення (митний постаудит) та грунтуються на си
стемі управління ризиками. Слід відмітити, що кількість
застосування методів митного контролю для забезпе
чення дотримання законів та митних правил повинна
визначатись пропорційно до попередньо визначеного
ступеня ризику.
На сьогодні в Україні питання перенесення заходів
митного контролю з моменту оформлення на постаудит
потребує дослідження з подальшим впровадженням
змін до чинного законодавства. Так, відповідно до Кон
венції, постаудит є формою митного контролю, який
здійснюють митні органи для перевірки правильності та
достовірності даних, зазначених у митних деклараціях,
через вивчення бухгалтерських документів, рахунків,
систем управління бізнесом після завершення митного
оформлення [2].
Всесвітня митна організація визначає митний пост
аудит як процес, що дозволяє працівникам митних
органів проводити контроль за достовірністю даних
митних декларацій шляхом перевірки книг, записів,
бізнессистем, комерційних даних фізичних осіб/фірм,
задіяних у міжнародній торгівлі.
У відповідності до Угоди про асоціацію між Ук
раїною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державамичленами, з іншої сторони, що була
ратифі ко вана З ако ном Украї ни ві д 16.09. 2014
№1678VII сторонами було погоджено, що поло
ження і процедури мають бути "пропорційними, про
зорими, передбачуваними, недискримінаційними,
об'єктивними й мають застосовуватися уніфіковано
та ефективно, а також, забезпечити застосування
сучасних митних методів зокрема оцінки ризиків,
постаудитного контролю та методів аудиту компаній
для спрощення та сприяння ввезенню та випуску то
варів…" [3].
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Рис. 1. Види та організаційні засади перевірок дотримання законодавства України
з питань державної митної справи

Також Україною було підписано Протокол про
вступ України до Світової організації торгівлі, що ра
тифікований Законом України від 10 квітня 2008 року
№ 250VI. Згодом, 27 листопада 2014 року Генераль
на рада Світової організації торгівлі офіційно прий
няла Протокол про доповнення Угоди про заснуван
ня СОТ "Угодою про спрощення процедур торгівлі"
(далі — Угода). Україна ратифікувала Угоду Законом
України від 04.11.2015 №745VII, вона є чинною з
06.12.2015.
Відповідно до норм підпункту 3.1 пункту 3 статті 10
Угоди "Використання міжнародних стандартів", членам
рекомендується використовувати відповідні міжнародні
стандарти або їхні частини як основу для своїх формаль
ностей та процедур, пов'язаних із імпортом, експортом
або транзитом, за винятком випадків, коли Угодою пе
редбачено інше.
Також згідно з нормами підпункту 5.2 статті 7 До
датку до Угоди, кожен член обирає особу або вантаж
для аудиту після митного оформлення з урахуванням
ризикоорієнтованого підходу, що може включати
відповідні критерії вибірковості [4].
Основні принципи і стандарти Європейського Со
юзу в галузі митної справи зосереджено в Митних
прототипах (Customs Blueprints) — комплексі заходів
практичного характеру, розроблених європейськими
митними експертами. Це своєрідні стандарти, у по
рівнянні з якими можна оцінювати недоліки функці
онування митних органів, а також вносити відповідні
зміни до стратегії їх діяльності. Одним із 22 напрямів
Митних прототипів є митний постаудит, який перед
бачає сприяння розвиткові міжнародної торгівлі шля
хом встановлення балансу між спрощенням торго
вельних процедур, з одного боку, і забезпечення
ефективного митного контролю та безпеки — з іншо
го [5].
У свою чергу, відповідно до Митного кодексу (далі
— Кодекс) митний контроль в Україні визначається як
сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпе
чення додержання норм Кодексу, законів та інших нор
мативноправових актів з питань державної митної
справи, міжнародних договорів України, укладених у
встановленому законом порядку. Кодекс передбачає
вісім форм митного контролю, однією з яких є прове
дення документальних перевірок дотримання вимог за
конодавства України з питань державної митної спра
ви, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати митних платежів. Виконання цієї
форми митного контролю покладено на підрозділи мит
ного аудиту ДФС. Види таких перевірок та організаційні
засади їх проведення в Україні зазначені на рисунку 1
[6, с. 157].
Авторське поняття митного контролю було визна
чено Корнєвою Т.В. як вид державного контролю, сис
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тема (комплекс) здійснюваних митними органами за
ходів і дій, спрямованих на забезпечення державними
органами, підприємствами та їх службовими особами,
а також громадянами (у т.ч. іноземними) встановлено
го національним законодавством порядку переміщення
через митний кордон України товарів, предметів і транс
портних засобів [7, с. 4]. Однак це визначення не врахо
вує виду митного, що здійснюється після митного офор
млення.
Слід звернути особливу увагу на те, що визначення
термінів "митний аудит" або "митний постаудит" у Ко
дексі відсутні, що унеможливлює здійснення остаточ
них висновків щодо відповідності та повноти існуючого
законодавства та порядку роботи фіскальних органів
нормам європейського права. Зазначене питання потре
бує подальшої розробки законодавчої бази у сфері мит
них перевірок, що здійснюються після митного оформ
лення.
За визначенням Пашка П.В. митний аудиторський
контроль є методом контролю за діяльністю економі
чних операторів шляхом перевірки їх рахунків, пра
вильності обліку і систем, які фіксують та зберігають
митну інформацію. Стан здійснення митного ауди
торського контролю (у тому числі як складової систе
ми управління ризиками), на думку науковця, є одним
із показників рівня забезпечення митної безпеки дер
жави [8, с. 94].
У свою чергу, Пісьмаченко Л.М. було запропонова
но виокремити в системі державного фінансового кон
тролю новий напрям — "митноподатковий аудит" як
сукупність заходів, що проводяться в межах державно
го фінансового контролю та спрямовані на підтверджен
ня достовірності інформації, задекларованої суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, шляхом перевірки
облікової документації та комерційної інформації з ви
користанням методів аудиту. Основними ж відміннос
тями митноподаткового аудиту від звичайної перевірки
економічної діяльності суб'єктів ЗЕД, є те, що митно
податковий аудит включає в себе аналіз бази даних мит
них оформлень за методом оцінки ризиків. Крім того,
митноподатковий аудит здійснюється паралельно з пе
ревіркою підрозділів митних органів, які проводили
митне оформлення, що одночасно є дієвим антикоруп
ційним заходом [9, с. 4].
Також слід підтримати і обгрунтуванням Пісьма
ченко Л.М. щодо необхідності функціонування
підрозділів митноподаткового аудиту, що передбачає
попередню оцінку інформації за профілями ризику, за
якими справи суб'єктів ЗЕД сортуються за певними
ознаками.
Зважаючи на необхідність переходу від суцільно
го контролю до вибіркового, потребує розробки сис
тема відбору підприємств для здійснення контрольно
перевірочних заходів після митного оформлення на
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базі системи аналізу та управління ризиками. З ме
тою якісного та своєчасного наповнення такої систе
ми потребує розробки відповідний порядок органі
зації роботи та взаємодії між підрозділами митних
органів та митного аудиту, оскільки після створення
Міністерства доходів і зборів України та проведення
реорганізації, нормативні документи, які б регулюва
ли такі взаємовідносини, у тому числі обмін інформа
цією, відсутні.
У відповідності до ст. 361 Кодексу управління ризи
ками є робота фіскальних органів країни з аналізу ри
зиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та
практичної реалізації заходів, спрямованих на мініміза
цію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосу
вання цих заходів. Відповідно органи доходів і зборів
застосовують систему управління ризиками для визна
чення товарів, транспортних засобів, документів і осіб,
які підлягають митному контролю, форм митного кон
тролю, що застосовуються до таких товарів, транспор
тних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного
контролю [10].
Система аналізу ризиками передбачає застосуван
ня ризикоорієнтованих підходів у процесі митного кон
тролю з метою забезпечення максимальної його ефек
тивності, а саме дотримання відповідного рівня безпе
ки держави та сприяння суб'єктам ЗЕД. Ризикоорієн
товані інструменти митного контролю передбачають
поєднання оцінювання впливу сукупності ризикофор
муючих факторів на усіх етапах здійснення зовнішнь
оекономічних операцій і послідовності взаємопов'яза
них заходів їх ідентифікації, оцінювання та мінімізації
їх впливу на економічну безпеку держави. В Україні
на цей момент запроваджено лише використання ри
зикоорієнтованих інструментів митного контролю [11,
с. 39—40].
Вітчизняними науковцями запропоновано ряд мо
делей класифікації митних ризиків. У відповідності до
етапів митного контролю, виокремлюють наступні види
митних ризиків [12, c. 27]:
— ризики, що виникають в пунктах пропуску через
державний кордон;
— ризики, виникнення яких можливе при пере
міщенні товарів та транспортних засобів під митним
контролем від митниці відправлення до митниці призна
чення;
— ризики, виникнення яких можливе при тимчасо
вому зберіганні товарів та транспортних засобів під
митним контролем;
— ризики, виникнення яких можливе при митному
оформленні;
— ризики, що виникають після митного контролю
та митного оформлення.
У зазначеній класифікації не охоплено тип ризиків,
які виникають після митного оформлення під час такої
форми митного контролю, як "проведення документаль
них перевірок дотримання вимог законодавства Украї
ни з питань державної митної справи…".
Для ефективного опрацювання митних ризиків в
Україні використовується Автоматизована система ана
лізу та управління ризиками (далі — АСАУР), яка є су
купністю програмноінформаційних комплексів, які за
безпечують функціонування системи управління ризи
ками під час митного контролю та оформлення товарів
і транспортних засобів.
Слід зазначити, що на законодавчому рівні [13] ви
значено, що система аналізу та управління ризиками
охоплює усі форми митного контролю. Але зазначена
система не передбачає виокремлення специфічних ри
зиків для відбору потенційних об'єктів перевірок у рам
ках митного постаудиту, а результати таких перевірок
не впроваджуються до цієї системи у вигляді нових ри
зиків. Тому потребує опрацювання питання внесення
змін до Кодексу в частині використання результатів
митного постаудиту при застосуванні системи управ
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ління ризиками. Слід звернути увагу, що ризики для
митного постаудиту повинні включати інформацію про
діяльність підприємства за довгостроковий період, у
тому числі з моменту перетину товаром кордону до
дати здійснення аналізу. Також для підвищення якості
відбору необхідно враховувати податкові ризики та
відомості, що містяться у податкових базах даних ДФС.
Крім того, в рамках АСАУР потребує розробки групу
вання ризиків за формами здійснення митного конт
ролю.
Також у наукових дослідженнях в даній предметній
сфері наголошується на необхідності впровадження
системи багатоетапного аналізу та управління ризико
вими ситуаціями [8, с. 94]. Така система може бути ви
користана для створення ефективної глобальної авто
матизованої системи управління ризиками, що охоплю
вала б усі форми митного контролю та забезпечувала
якісну взаємодію між діяльністю підрозділів, що
здійснюють різні форми контролю. Відповідно етапами
такої системи є:
— збір і аналіз попередньої інформації про зовні
шньоекономічні операції, суб'єктів зовнішньоеконом
ічної діяльності, що їх здійснюють, та суб'єктівпосе
редників;
— переміщення товарів через митний кордон Ук
раїни на підставі результатів оброблення попередньої
інформації з урахуванням визначення товарів і транс
портних засобів, що підлягають обов'язковій пе
ревірці;
— здійснення інформаційного митного контролю,
що включає оброблення даних економічних індика
торів та індикаторів безпеки (форматлогічного конт
ролю; аналізу та оцінки ризиків на основі інформації,
отриманої при декларуванні товарів; аналізу та оцінки
попередньої інформації від країн імпорту; оператив
ної інформації про товари та суб'єктів, які подають
товари до митного оформлення; контролю даних
зіставлень);
— врахування інформації, отриманої в рамках сис
теми боротьби з корупцією в митних органах (за наяв
ності);
— аналіз інформації про товари, що вже перебува
ють під митним контролем на території держави;
— сповіщення фахівців митного аудиторського кон
тролю про операції та підприємства, які характеризу
ються високим ступенем ризику недотримання законо
давства з питань державної митної справи;
— здійснення митного аудиторського контролю,
коригування критеріїв ризику та інформаційної бази
системи аналізу ризиків;
— моніторинг ризикових зовнішньоекономічних
операцій;
— інформування покупців і продавців про ризики
при продажу і придбанні недоброякісного та контра
фактного товару;
— заохочення компаній до усунення виявлених не
доліків, проведення власними силами митного аудиту [8,
с. 93—94].
У відповідності до ст. 346 Кодексу проведення до
кументальних планових виїзних перевірок здійснюєть
ся фіскальними органами на підставі квартальних планів,
які формуються ними самостійно, виходячи з резуль
татів аналізу зовнішньоекономічних операцій під
приємств із застосуванням системи управління ризика
ми. Оскільки документальні планові перевірки до
тримання вимог законодавства України з питань дер
жавної митної справи не можуть проводитись окремо
від документальних планових перевірок, що здійсню
ються підрозділами податкових органів, при формуванні
квартальних планів у ДФС використовуються загалом
податкові ризики. Однак зазначена система відбору по
требує подальшого розвитку з відповідною автомати
зацією процесів відбору об'єктів та платників для реа
лізації контрольних заходів.
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Таким чином, проведена оцінка сучасної вітчизня
ної практики митного контролю та функціонування си
стеми аналізу та управління ризиками надала змогу кон
статувати невідповідність українського законодавства
нормам міжнародного права, а тому цілий ряд питань
щодо здійснення митного контролю потребує додатко
вого законодавчого регулювання в напрямі впроваджен
ня ризикоорієнтованих інструментів та формування
ефективної системи управління ризиками із врахуван
ням усіх етапів та видів здійснення митного контролю.
Крім того, з огляду на зазначене, з метою забезпе
чення виконання угод та домовленостей України зі
світовими організаціями та забезпечення якісної робо
ти державних організацій, яка відповідатиме світовим
стандартам, перспективним напрямом розвитку вітчиз
няної системи фіскального адміністрування є впровад
ження ефективно діючих механізмів відбору потенцій
них об'єктів перевірок дотримання митного законодав
ства, що здійснюються після митного оформлення.
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