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ВСТУП
Гармонійний перехід України до нової постіндустрі�

альної моделі цивілізаційного розвитку потребує фор�
мування такої соціально�економічної системи, яка ба�
зується на трансформації моделі економічного розвит�
ку під впливом глобалізаційних процесів з одночасним
посиленням соціальної спрямованості. Важливою умо�
вою реалізації цього завдання є підвищення життєвого
рівня населення та виконання конструктивних відтворю�
вальних функцій суспільного виробництва на основі фор�
мування сучасного підприємництва, зокрема малого, що
є важливим чинником економічного зростання країни.

Проте сьогодні сектор малого бізнесу в Україні все
ще не виконує належної йому ролі. Існує безліч стри�
муючих факторів і проблем, вирішення яких вимагає
фахового комплексного підходу, об'єднання зусиль та
ресурсів усіх відповідальних і зацікавлених інституцій,
осіб. Основним інструментом комплексного підходу
щодо вирішення проблем суб'єктів малого підприємниц�
тва є формування і реалізація бюджетних програм їх
підтримки. Саме тому питання впровадження держав�
ної політики сприяння розвитку малого підприємниц�
тва на основі цільового програмування набуває все
більшої актуальності, особливо в умовах зменшення
споживчого попиту на фоні посилення кризових явищ
та інфляційних процесів.

Проблемами державної підтримки малого бізнесу в
контексті фундаментальних досліджень державного ре�
гулювання підприємницької діяльності займались такі
науковці: М. Бутко, З. Варналій, Т. Васильців, Л. Вороті�
на, Б. Данилишин, С. Дрига, О. Кужель, Л. Лігоненко,
Д. Ляпін, К. Ляпіна, І. Манцуров, С. Соболь та інші.

Разом з тим, у науковій літературі ряд питань щодо
використання державного цільового програмування,
зокрема на регіональному рівні, які одночасно відпові�
дали б ринковій ситуації та враховували окремі особ�
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ливості регіональної економіки, розглянуті недостат�
ньо. Наукова і практична значущість вирішення цих про�
блем, недостатній рівень теоретичної й прикладної їх
розробки зумовлюють актуальність даної теми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження теоретичних ас�

пектів цільового програмування як методу державної
політики сприяння розвитку малого підприємництва та
обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення його
впровадження на регіональному рівні.

Основні положення та висновки базуються на прин�
ципах ретроспективного, системного і комплексного
аналізу при застосуванні також діалектичного, абстрак�
тно�логічного методів дослідження, групування та по�
рівняння.

РЕЗУЛЬТАТИ
Мале підприємництво є найбільш гнучкою складо�

вою соціально�економічної системи. Зайнятість у сфе�
рах, які не є привабливими для великих компаній, вико�
ристання переважно місцевих сировинних та трудових
ресурсів, швидке освоєння інвестицій та висока обо�
ротність коштів дозволяють малому бізнесу активізу�
вати конкурентне середовище, створюють альтернати�
ву на ринку праці та організовують нові робочі місця.
Висока адаптивність до ринкової кон'юнктури сприяє
стабілізації економічних процесів та оптимізації їх
структури. Тим самим малий бізнес впливає на темпи
економічного росту, рівень зайнятості та добробут на�
селення.

Разом з тим, не маючи переваг великомасштабного
виробництва та знаходячись у великій залежності від
несприятливих зовнішніх факторів, ефективне функці�
онування сектора малого бізнесу можливе лише за умо�
ви ефективної державної політики, спрямованої на його
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розвиток. Така політика повинна грунтуватись на ме�
тоді цільового програмування економіки.

Програмування як форма державного регулювання
економіки є особливим способом втручання держави в
економіку товаровиробника, який коригує її в потрібно�
му у даний час напрямі, виступає як сучасний метод орган�
ізації економіки, оскільки не управляє суб'єктами ринку,
а лише орієнтує їх у поведінці і забезпечує самостійність;
основу програмування становить структурне регулюван�
ня з точки зору об'єкта програмування [1, с. 27].

Суть програмування полягає в аналізі стану еконо�
міки, виявленні проблем, які не можуть самостійно ви�
рішити ринкові механізми, розробці та реалізації окре�
мих економічних завдань.

Програмування може бути успішним лише за умови
дотримання централізованого підходу до розробки, уп�
равління та реалізації масштабних загальногосподарсь�
ких програм. Слід відзначити, що головним завданням
програмування є підтримка економічної рівноваги,
вплив на якісне перетворення економіки, стимулюван�
ня її розвитку, а основною метою є забезпечення
найбільш ефективного варіанта розвитку економіки.

Програмування як форма державного регулюван�
ня має такі специфічні особливості:

— втручання держави в економіку не ліквідує
стихійність у ринкових перетвореннях, а лише корегує
цей процес;

— програмування є елементом сучасної ринкової
організації економіки, оскільки держава не керує аген�
тами ринку, а лише спрямовує їхню діяльність;

— основою програмування є структурне регулюван�
ня;

— програмування як форма впливу на економіку є
системним і комплексним;

— об'єктивна необхідність державного програму�
вання економіки зумовлена потребою глибоких і швид�
ких структурних змін у національній економіці та недо�
статньою ефективністю ринкових механізмів.

Основу державного програмування становлять бю�
джетні програми економічного і соціального розвитку.
Ці програми існують не як субординовані одна від одної,
а як співіснуючі і взаємодоповнюючі програми розвит�
ку національної економіки, як спеціальні програми роз�
витку окремих галузей, секторів, територій. Проте слід
наголосити, що в системі державних програм важливе
значення мають цільові комплексні програми.

Державна цільова програма — це комплекс взаємо�
пов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на вирішен�
ня найважливіших проблем розвитку держави, окремих
галузей економіки або адміністративно�територіальних
одиниць, здійснюються з використанням коштів Держав�
ного бюджету України та узгоджені за строками вико�
нання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [2].

Можна виділити чотири основні причини викорис�
тання цільового програмування як інструменту держав�
ної політики [3, с. 45]:

1) цільове програмування надає більшої цілеспрямо�
ваності роботі урядових структур, уможливлює конк�
ретну оцінку її дієвості;

2) за умов однорічного бюджетного циклу лише
цільові програми, розраховані на кілька років, можуть
служити засобами планування та здійснення завдань,
розрахованих на триваліші терміни;

3) загальнодержавні цільові програми мають мож�
ливість об'єднувати національні, регіональні, місцеві,
навіть недержавні ресурси, що важко забезпечити в рам�
ках поточної бюджетної діяльності;

4) конкретна цільова програма може виявитися не�
замінним інструментом, якщо уряд і суспільство стика�
ються зі складною, масштабною проблемою, яка вима�
гає значно більших зусиль і ресурсів, аніж це зазвичай
виділяється для даної галузі чи сфери діяльності.

Цільова комплексна програма, як правило, включає
такі основні елементи:

— цільовий компонент (формуються основні та ча�
сткові завдання, послідовність їх реалізації);

— структурний (передбачає перелік об'єктів народ�
ного господарства, об'єднаних за ознакою їх цільового
призначення);

— техніко�економічний (містить комплекс заходів,
які перебувають у компетенції відповідних державних
відомств);

— ресурсний (характеризує обсяг і склад ресурсів,
необхідних для реалізації намічених заходів);

— організаційний (в усіх елементах програми перед�
бачаються джерела і терміни виділення ресурсів, відпо�
відальні за виконання намічених заходів).

Варто відмітити, що державне цільове програмуван�
ня охоплює як розробку загальнодержавної стратегіч�
ної політики, так і планування заходів, спрямованих на
оптимізацію роботи ринкового механізму. Перший на�
прям орієнтовано на шкалу національних цілей у пев�
ному періоді розвитку та домінує в країнах західної
Європи та Японії, а другий поширений в США, Канаді
та Великобританії.

Державні цільові програми, які передбачають ув'яз�
ку встановлених цілей та ресурсів, є основою побудови
всіх регіональних та галузевих цільових програм
Північної Америки. В Японії вони використовуються для
стимулювання нових наукомістких галузей, а в країнах
Західної Європи, як правило, для підтримки традицій�
них виробництв з довгим інвестиційним циклом і низь�
кою рентабельністю [3].

Останнім часом все більше поширюється практика
поступового перенесення державної підтримки малого
підприємництва на регіональний рівень, що зумовлено
необхідністю врахування специфіки та конкурентних
переваг певних регіонів, можливістю використання їх
потенціалу.

У середині 80�х років ХХ ст. в Європейському Союзі
сформувалося нове розуміння суті регіонального роз�
витку як використання внутрішнього потенціалу регі�
онів, яке полягало в перенесенні акцентів з прямого дер�
жавного регулювання на стимулювання формування в
регіонах автономного механізму та приватного підпри�
ємництва [4, с. 38]. Наприклад, в США з 1988 р. введена
система фінансування федеральних цільових програм,
яка реалізується у формі трансфертів, які надаються на
умовах зустрічного фінансування. На сьогоднішній день
у США фінансується більше 500 цільових програм, од�
ним з головних напрямів яких є реалізація соціальних
завдань. В Німеччині використовуються цільові програ�
ми, призначені для розвитку проблемних територій. У
Великобританії створено декілька наукових та прогно�
стичних центрів, в тому числі при університетах, що зай�
маються питаннями економічного прогнозування.

Отже, завдання, які повинні бути виконаними через
реалізацію регіональних бюджетних цільових програм,
полягають у створенні ефективних, прозорих і врегу�
льованих відносин між владою та бізнесом; створенні
сприятливих умов для започаткування нових малих
підприємств і залучення капіталу та інвестицій; ство�
ренні сприятливих умов для розвитку існуючих під�
приємств, підвищення їх конкурентоздатності, розвит�
ку вільної конкуренції; розвитку сучасної інфра�
структури підтримки бізнесу; розвитку людського та
соціального потенціалу шляхом впровадження сучасних
програм перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів тощо.

Регіональні програми підтримки малого підприєм�
ництва впроваджуються для створення сприятливих
умов для розвитку існуючих підприємств та підвищен�
ня їх конкурентоздатності; організації роботи щодо
створення нових ефективно діючих малих підприємств;
розвитку сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;
створення ринкового середовища та вільної конку�
ренції; залучення капіталу та інвестицій задля забезпе�
чення сталого розвитку територій.
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Пріоритетні напрями реалізації регіональної про�
грами визначають її структуру. Типова структура Регі�
ональної програми підтримки малого підприємництва
містить наступні розділи.

1. Характеристика Програми.
2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в

регіоні. Головна мета Регіональної програми і очікувані
результати.

3. Розділи Регіональної програми за напрямами
підтримки малого підприємництва:

1) впорядкування нормативного регулювання під�
приємницької діяльності;

2) фінансово�кредитна та інвестиційна підтримка;
3) ресурсне та інформаційне забезпечення, подаль�

ше формування інфраструктури підтримки підприєм�
ництва;

4) реалізація інноваційних проектів та пілотних програм.
Основними принципами розробки цільових регіо�

нальних програм є:
— реалізація положень державної стратегії стійко�

го розвитку, пріоритетного вирішення економічних,
наукових, соціальних та інших завдань;

— забезпечення координації та узгодженості діяль�
ності учасників вирішення загальнодержавних, регіо�
нальних та галузевих проблем;

— участь у програмі суб'єктів державного регулю�
вання, органів місцевої влади, наукових, громадських
організацій, суб'єктів господарювання;

— досягнення конкретного результату соціально�
економічного розвитку;

— взаємна відповідальність замовників та виконавців
програми.

Регіональні програми мають враховувати переваги і
можливості геополітичного становища окремого регіо�
ну та його матеріальної бази для найраціональнішого
використання природно�ресурсного і виробничо�еконо�
мічного потенціалу території. Це має відбуватися на
підставі інтенсифікації складників і чинників зростання,
а також пріоритетів ринкового реформування відносин
власності, поліпшення умов праці та середовища життє�
діяльності населення, особливо щодо розв'язання про�
блеми зайнятості, подолання негативних демографічних
тенденцій та поліпшення економічного стану регіону.

Ефективна реалізація регіональних цільових про�
грам досягається також завдяки належному управлін�
ню фінансовими ресурсами на основі розробки планів
та програм, послідовності їх освоєння, розробки інстру�
ментів та заходів їх реалізації. Цільове програмування
дозволяє не тільки окреслювати цілі, а й планувати шля�
хи та способи їх досягнення, все активніше їх викорис�
товувати в регіональних та місцевих програмах.

Оцінку ефективності впровадження цільових регіо�
нальних програм підтримки малого підприємництва не�
можливо представити без аналізу підпрограми фінансо�
во�кредитної підтримки, оскільки заходи саме цього роз�

ділу спрямовуються на спрощення до�
ступу малих підприємств до кредит�
них та інвестиційних ресурсів, що по�
легшує можливість відкриття власної
справи, мале підприємництво отримує
кошти для розвитку своєї діяльності.

Зокрема, в Івано�Франківській
області в рамках реалізації Регіо�
нальних програм підтримки малого
підприємництва впродовж 2005—
2010 р. профінансовано 179 підприє�
мницьких проектів на загальну суму
13799,19 тис. грн.

Доцільність подальшого впро�
вадження цільових програм під�
тримки малого підприємництва під�
тверджується також результативни�
ми показниками, які дозволяють оц�
інити не лише на підтримку матері�

ального стану суб'єктів малого бізнесу, але й соціаль�
но�економічний ефект (табл. 1).

Отже, при фінансуванні 179�ти підприємницьких
проектів у рамках виконання заходів Регіональної про�
грами підтримки малого підприємництва в Івано�
Франківській області створено 710 нових робочих місць,
збережено 1 112 існуючих, а сума податкових платежів
до бюджетів всіх рівнів становитиме 24891,6 тис. грн.

ВИСНОВКИ
Цільові комплексні бюджетні програми є дієвим інстру�

ментом державного регулювання та планування, що надає
можливість активно впливати на соціально�економічні про�
цеси, особливо на регіональному рівні, та забезпечувати
розширене відтворення шляхом ефективного використан�
ня економічного потенціалу регіонів. Прогнозування та
цільове програмування визначають стратегічну направ�
леність розвитку окремої території, характер та структуру
економічних відносин, пропорційність та збалансованість
відтворення, економічні та соціальні гарантії населенню.

Основним завданням програмування як форми дер�
жавного регулювання економіки є підтримка економіч�
ної рівноваги, вплив на якісні зміни економіки та сти�
мулювання її розвитку. Можна стверджувати, що про�
грами підтримки малого підприємництва є ефективним
механізмом розвитку регіонів в цілому.

За сучасних умов регіональні цільові програми ви�
конують роль активного методу регулювання ринкової
економіки, інтеграції державних, колективних, приват�
них інтересів, мобілізації зусиль для проведення актив�
ної регіональної політики. Вони дають можливість уз�
годити територіальні, галузеві та державні інтереси.

Отже, об'єктивна необхідність цільового програму�
вання економіки зумовлена потребою глибоких і швид�
ких структурних змін у регіональній економіці та недо�
статньою ефективністю ринкових механізмів.
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Таблиця 1. Результативні показники програм фінансово+кредитної підтримки
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ВСТУП
Сучасна економічна динаміка, залишаючись багато!

гранним явищем, характеризується двома видами зру!
шень: технологічно!інноваційними змінами та соціаль!
ними. Фундатори та дослідники теорії довгих хвиль ос!
новну увагу наукових пошуків приділяють вивченню
економічних напрямів науково!технічного розвитку, за!
лишаючи менш дослідженими соціальні аспекти, зна!
чимість яких зростає із формуванням загальноцивіліза!
ційної людиноцентричної парадигми економічної дина!
міки.

Окремим соціальним сторонам інноваційно!техно!
логічного розвитку економіки країни присвячені праці
Б.А. Малицького, В.М. Гейця, О.А. Меха, В.Л. Осецько!
го, О.С. Поповича, В.П. Семиноженка, Л.І. Федулової.
Однак дослідження циклічної динаміки інноваційних та
соціальних процесів у їх взаємозв'язку залишаються
поза полем досліджень сучасних економістів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

щодо взаємозв'язку між технологічною та соціальною
динамікою суспільного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Надзвичайно важливого значення у вивченні взає!

мозв'язку інноваційної та соціальної динаміки набуває
система довгих хвиль М. Кондратьєва. На основі вив!
чення та дослідження методами математичної регресії
великого обсягу емпіричного матеріалу, що відображав
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СТРУКТУРНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ

СОЦІАЛЬНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена аналізу розвитку теорії економічної динаміки в ХХ ст. Обгрунтовано, що техно7

логічні зрушення, які відбуваються у суспільстві, тісно пов'язані із соціальними зрушеннями.

This article analyzes the development of the theory of economic dynamics in the twentieth century. It is

proved that the technological changes taking place in society is closely linked to social shifts.

Ключові слова: циклічна динаміка, інноваційний розвиток, соціальні зміни.
Key words: cyclic dynamics, innovative development, social change.

соціально!економічний розвиток Німеччини, Франції,
Британії та США з кінця ХYIІІ до 20!х років ХХ ст., та
зіставлення індексів товарних цін, курсів цінних паперів,
рівнів зарплат, показників обороту зовнішньої торгівлі
тощо вчений дійшов висновку про наявність у динаміці
соціально!економічних процесів закономірних великих
циклів кон'юнктури, в яких період зростання, що тяг!
неться приблизно 24 роки, змінюється періодом спаду
протяжністю 23—35 років [1].

Важливо, що М. Кондратьєв, досліджуючи особли!
вості економічного розвитку, показав їх соціальну зна!
чимість. На його думку, великі цикли "відображаються
не тільки в економічному, а і в соціальному житті" [2].
М.Кондрат'єв у своїх дослідженнях не використовує
термін "інновація", але, по суті, він показав, що в основі
розвитку капіталістичного суспільства лежить саме ди!
наміка значних, широко застосовуваних у виробництві
нововведень. Вивчаючи закономірність появи одних і тих
самих винаходів у різних місцях, вчений наголошує, що
напрям та інтенсивність відкриттів та винаходів є функ!
цією запиту практики та попереднього розвитку науки
та техніки, що містить елемент творчості [3, c.381].

Фактично результати досліджень М. Кондратьєва
відображають і соціальні умови і соціальні наслідки цик!
лічного розвитку економіки. Щодо даного аспекту вче!
ний дійшов низки узагальнень:

— перед початком зростаючої хвилі кожного вели!
кого циклу відбувається збурення соціально!економіч!
них процесів, яке характеризується зростанням кіль!
кості значимих наукових відкриттів, технічних винаходів
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та змін у сфері виробництва і обміну, тобто за сучасни!
ми уявленнями — формування кластера базисних тех!
нологій;

— циклічний розвиток економіки спричиняє со!
ціальну нестабільність: так, періоди зростаючих хвиль
великих циклів, як правило, супроводжуються значни!
ми соціальними потрясіннями і переворотами (револю!
ціями, війнами);

— соціальні потрясіння включаються у ритмічний
процес розвитку великих циклів і виявляються не вихі!
дними силами цього розвитку, а формою його прояву,
однак, виникнувши один раз, вони здійснюють могутній,
іноді вирішальний вплив на темп і напрям економічної
динаміки;

— спадні хвилі пов'язані із депресіями, що мають не
тільки економічний, а соціальний характер [3, с. 382—
383].

Крім того М. Кондратьєв розширив застосування
концепції циклічної динаміки із суто економічної сфе!
ри на соціальну та політичну, що дало можливість кон!
статувати заснування вченим нового напряму аналізу
великих циклів кон'юнктури — соціально!історичного
[4].

Дослідники кондратьєвських циклів відзначають, що
довгі хвилі, які описують світову економічну кон'юнк!
туру, дають можливість вивчати не тільки економічну
та технологічну складову розвитку суспільства, а й певні
галузі соціального життя, такі як: соціальна стратифі!
кація, соціальна мобільність, зміни на селі, зрушення у
відносинах між містом і селом, робітничі рухи, інтерес
до реформізму, розповсюдження різних ідеологій (від
лібералізму до націоналізму та антисемітизму), розви!
ток течій у літературі та інших галузях культури,
релігійні та демографічні зміни [5, с. 237—244], зовніш!
ня політика країн, реформування в окремих країнах [6,
с. 96—100, 193—210].

Витоки циклічного розвитку економіки були пред!
метом дослідження фундатора теорії інновацій
Й. Шумпетера. Соціальна складова досліджень вче!
ного спрямована на формування соціальних умов
інноваційного розвитку економіки, зокрема визначен!
ня ролі підприємця в ініціюванні інноваційних про!
цесів. Нововведення, особливо орієнтовані на зміну
самих основ виробництва, як правило, мало бажані
для більшості керівників. В умовах спаду виробницт!
ва вони супроводжуються зростаючою ризиковістю,
і тому потребують від керівників певних здібностей
та особливих якостей. Прийняти рішення про вкла!
дання інвестицій у нововведення в той час, коли при!
буток сягнув своєї найнижчої межі, може далеко не
кожен керівник. Для того, щоб ринкова конкуренція
спонукала підприємця до такого кроку, на думку Й.
Шумпетера, необхідний новий тип людини з особли!
вими цінностями і вмінням ризикувати. Особа керів!
ника!підприємця, який здійснює свою діяльність,
приймаючи рішення в умовах невизначеності, за Й.
Шумпетером, є основним чинником, що впливає на
успішність інноваційного процесу.

Процес розробки та впровадження інновацій, який
забезпечує в кінцевому підсумку зростання продуктив!
ності праці і загального добробуту, кваліфікується вче!
ним не тільки як закономірний, але і позитивний, що
спричиняє перехід цивілізації на новий виток еволюції.

У 60!х роках ХХ ст. ідею важливості соціальних чин!
ників інноваційно!економічної динаміки підтримали та
розвинули французькі вчені!економісти П. Боккара та
Л. Фонтв'єй.

Зокрема, П. Боккара обгрунтував наявність у еко!
номічному розвитку довгострокових коливань з пері!
одом 45—60 років, які пов'язані передусім із демог!
рафічними чинниками, серед яких найвагомішого зна!
чення набуває нерівномірний приріст населення, що
відображається у коливаннях кількісних параметрів
робочої сили, що, в свою чергу, спричинюють змен!

шення доданої вартості і зростання органічної будо!
ви капіталу. Зміна органічної будови капіталу веде до
його знецінення і виникнення структурної кризи. На
стадії спаду неминуче відбувається компенсація при!
бутку за рахунок покращення та оновлення техно!
логій виробництва спочатку найбільш "відважними"
підприємцями, а потім і рештою. Перерозподіл при!
бутку, матеріальних чинників виробництва і робочої
сили викликає якісний та кількісний прогрес техніки.
Економіка переходить до зростання, що супровод!
жується приростом народжуваності, основний ефект
у економіці від чого проявиться не раніше як за 15—
20 років, коли у виробництво вливається нова робоча
сила. Цей прилив ресурсу праці відбувається після за!
тяжного застою, і тому робоча сила достатньо деше!
ва. Виробництво зростає, ростуть і прибутки. Від де!
мографічного збурення збільшується попит на спо!
живчі товари. Зростання обсягів виробництва та змен!
шення безробіття веде до росту зарплати і поступо!
вого зменшення прибутку. Тоді підприємці вимушені
впроваджувати нову техніку, що заміняє дорогу пра!
цю. Зростає органічна будова капіталу. Збільшення
витрат та цін вступає у протиріччя із обмеженням пла!
тоспроможного попиту, який звужується через паді!
ння частки активного населення. В результаті почи!
нається затяжний спад, що проявляється через струк!
турну кризу та масове безробіття [7, с. 38]. Боккара
всі аналізовані ним соціальні чинники циклічних ко!
ливань у економіці вважає екзогенними по відношен!
ню до довгих хвиль, їх зовнішній вплив накладається
на 50!річні коливання і модифікує їх. Крім основного
демографічного чинника, Боккара називає декілька
інших трендів соціальної природи, які викликають
зміни у перебіг сучасного довгого циклу: зростання
частки зайнятих у невиробничій сфері за рахунок роз!
витку сфери послуг, освіти та охорони здоров'я; ріст
неактивного населення із!за подовження тривалості
життя як результат покращення медицини; неминуче
розширення наукових досліджень.

Однак, емпірична база та статистичні розрахунки
цієї гіпотези були не до кінця переконливими.

Дотичною до поглядів Поля Боккара є позиція Луї
Фонтв'єя, який досліджував довгострокову динаміку
взаємозв'язку показників (окремих галузей та Франції
в цілому): з одного боку, обсягів виробництва і капіта!
лоозобоєності, яка залежить передусім від технологій,
та з іншого — продуктивності праці, що визначається,
зокрема, вартістю робочої сили, витратами на її навчан!
ня та соціальне забезпечення. Порівнюючи загальноп!
рийняту хронологію довгих хвиль з динамікою своїх по!
казників, Л. Фонтв'єй виявив, що хвилі продуктивності
праці запізнюються на 1/4 циклу від коливань обсягів
виробництва, а хвилі капіталоозброєності випереджа!
ють виробництво також на 1/4 циклу [7, с. 39—41]. В
цьому він вбачає протиріччя між соціально!трудовою та
матеріальною складовими виробництва. Однак виснов!
ки Л. Фонтв'єя є достатньо абстрактними, а місцями і
спірними, оскільки такий показник, як продуктивність
праці, залежить не тільки від живої праці, а є функцією
капіталоозброєності.

Сучасних дослідників взаємозв'язку соціальних змін
та довгих циклів умовно можна поділити на тих, що при!
тримуються інтегрованого підходу, аналогічно конд!
ратьєвськиму, і тих, що абсолютизують соціальні про!
цеси як причину і основну складову механізму утворен!
ня довгих хвиль.

До прихильників інтегрованого підходу варто відне!
сти К. Фрімена та К. Перес!Перес.

Крістофер Фрімен надавав важливого значення
соціальним та соціологічним аспектам інноваційно!
го розвитку. Він очолив групу дослідників, яка у 80—
90!х роках ХХ ст. працювала над темою "Технічні
зміни та зайнятість", результати роботи були викла!
дені у двох монографіях, перша з яких має пряме
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відношення до теорії довгих хвиль і називається
"Безробіття та технічні інновації" (1982 р.). На дум!
ку авторів [8], основним чинником довгострокових
коливань виступають інновації, при цьому зміни у
зайнятості є не тільки їх наслідком, а й пусковим
механізмом зміни економічної активності. Так, впро!
вадження нових технологій стимулює розвиток но!
вих галузей промисловості. На ранніх стадіях зас!
тосування піонерних технологій попит на нову ро!
бочу силу має обмежений та інтенсивний характер,
оскільки обсяги такого виробництва ще не великі, і
тому потрібна особливо кваліфікована, іноді уні!
кальна робоча сила. Дифузія нововведення акцен!
тується на капіталозберігаючій техніці, що приво!
дить до зростання попиту на працю. Ця тенденція
зберігається до моменту насичення ринку товарами,
нею виготовленими. При цьому зростає зарплата, що
збільшує витрати, і актуальними стають працезбері!
гаючі технології та інновації. Як наслідок — змен!
шення зайнятості, зарплати, попиту, а отже, еконо!
мічний спад. Точка зору К. Фрімена близька до по!
зиції П. Боккара та Л. Фонтв'єй щодо значимості
праці як поворотного механізму переходу до спад!
ної фази довгої хвилі, однак ці теорії не пояснюють
вихід із депресії. Довгостроковий підйом, за К.
Фріменом, є результатом не стільки технічних інно!
вацій, а швидше наслідком "дифузії нової техніко!
економічної парадигми" від декількох лідируючих
секторів до всієї економічної системи [9, с. 302].
Науковець наголошує, що поширення технологій
стає можливим у результаті ряду соціальних та
інституційних змін: кооперації і  конкуренції в
підприємницькому секторі, організації науково!дос!
лідної діяльності, участі держави в стимулюванні
інноваційної діяльності, режимів економічного ре!
гулювання. К. Фрімен стверджує, що потенціал нової
технологічної парадигми найкраще реалізується че!
рез масову участь людей у створенні та впровадженні
нових технологій. Децентралізація та передача по!
вноважень контролю в цьому випадку є заходами
першорядної важливості. Для виходу із кризи К. Фрі!
мен визнає недопустимим зменшення зарплати і ма!
ніпулювання безробіттям, на його, думку необхідно
сформувати довгострокову технологічну політику,
яка поєднає економічні та соціальні стимули іннова!
ційного розвитку.  Формування організаційних
структур для прийнятного поєднання централізова!
ної координації і стимулювання інвестиційної актив!
ності з максимальним залученням підприємців у
створення і розвиток нових технологій стає саме по
собі важливою соціальною інновацією.

Карлота Перес!Перес, розвиваючи інтегрований
підхід, пропонує концепцію механізму періодичних пе!
ретворень суспільної системи як результату взаємодії
техніко!економічної та соціальної сфер. За К. Перес!
Перес, технологічні зрушення, що спричиняють виник!
нення довгих хвиль соціально!економічного розвитку,
пов'язані зі зміною техніко!економічної парадигми, що
являють собою сукупність керівних принципів рішення
технічних та економічних проблем, які характерні для
певної стадії (фази) розвитку суспільства [10]. Зміна
техніко!економічних парадигм багато в чому аналогіч!
на зміні наукових парадигм, описаних Т. Куном [11],
однак, на відміну від останньої, вона торкається всього
суспільства, всіх сторін і аспектів життя людини. "Ви!
являючи довгострокові коливання в економічних
змінних, ми бачимо зростання міри "пристосованості"
протягом довгострокового підйому та "непристосова!
ності" на стадії спаду між двома сферами системи в ціло!
му", — пише К. Перес!Перес [12, с. 103]. "Непристосо!
ваність" виступає результатом того, що дві системи роз!
виваються із різною швидкістю. Техніко!економічна
система розвивається під дією економічного стимулу —
прибутку, вона починається на мікрорівні і досить швид!

ко розповсюджується на всю економіку. Інституційні
зрушення — більш інерційні, на них суттєвіше вплива!
ють політичні чинники. Техніко!економічна система
наближається до своєї межі значно швидше інституцій!
ної, в ній починає визрівати нова система, однак інсти!
туційна гальмує її розвиток. Стадія піднесення довгої
хвилі припадає на період, коли підйом як техніко!еко!
номічного, так і інституційного циклів знаходяться на
підйомі. Економіка впадає в кризовий стан тоді, коли
створюються непереборні бар'єри потенційного зрос!
тання нової техніко!економічної парадигми інерцією
"відповідних соціальних та інституційних механізмів"
[12, с. 107]. Подолання такого кризового стану перед!
бачає загальну зміну соціальної поведінки людини, сус!
пільних відносин і інститутів у відповідності із новими
умовами, породженими зрушеннями у техніко!еко!
номічній сфері, новою техніко!економічною парадиг!
мою.

На початку 80!х років група вчених із Міжнарод!
ного інституту системного аналізу під керівництвом
професора І. Міллендорфера вивчала взаємозв'язок
між економічними та технологічними чинниками дов!
гострокового економічного розвитку, з одного боку,
та соціальними — з іншого. До соціальних чинників
дослідники віднесли: інститути — як систему, яка
формує робочу силу, та соціально!психологічні — мо!
тивацію поведінки, соціопсихологічні індикатори
якості сім'ї тощо. Результати дослідження приводять
до висновку, що певні соціальні чинники спричиню!
ють негативні явища у економічному зростанні і мо!
жуть привести до спаду в економіці  [13]. Для
мінімізації цих негативних ефектів потрібно розши!
рити концепцію інновацій і перенести її дію із техні!
ко!економічної галузі у соціальну площину. Якщо в
основу техніко!економічного зростання К. Перес!
Перес ставить так звані "ключові чинники", головною
властивістю яких є низька і постійно спадна відносна
вартість продукції, необмежена пропозиція, потен!
ційна властивість дифузії у інші сектори економіки,
що дозволяє змінити якість праці та структуру капі!
талу, то І. Міллендорфер, як і Й. Шумпетер, вважає
інновації основою економічного механізму довгих
хвиль. Вони стають основним чинником розподілу ро!
бочої сили як на макро!, так і на мегарівнях. У свою
чергу, саме праця та рівень її кваліфікації формують
продуктивність і визначають (разом із капіталом) кон!
курентоспроможність національної економіки. При!
чому у структурі продуктивності праці (загальна про!
дуктивність, продуктивність висококваліфікованих
робітників та некваліфікованої робочої сили) визна!
чальна роль належить продуктивності праці високок!
валіфікованої робочої сили.

Крім того, І. Міллендорфер досліджує соціальні
чинники, які негативно впливають на зростання обсягів
виробництва за допомогою побудови кореляційних за!
лежностей між ВВП на душу населення та різних інсти!
туціно!соціальних показників. Виявляється, що до не!
гативних чинників відносяться рівень бюрократизації
суспільної системи, кількість рівнів управління, зни!
ження моральних стандартів суспільства, порушення
сталого відношення до людських цінностей. Таким чи!
ном, автор дійшов висновку, що зростання виробниц!
тва завжди наштовхується на соціальні обмеження, які
і визначають межі та протяжність життєвого циклу
технічного способу виробництва. Фактично модель І.
Міллендорфа об'єднує інноваційний підхід із соціаль!
но!психологічним та інституційним. Створення інсти!
тутів перекваліфікації робочої сили, на його думку,
відіграє вирішальну роль у формуванні підйому довгої
хвилі.

Аналізуючи перспективи соціально!економічного
розвитку, автор наводить декілька узагальнень: по!
перше, навряд чи існують дієві управлінські важелі та
методи політичного впливу, якими можна впливати на
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довжину хвилі; по!друге, першочерговими стають
проблеми збереження та охорони довкілля; по!третє,
все більшого значення у сучасному світі набувають
соціальні та духовні чинники розвитку. Висновки І.
Мілендорфера певним чином корелюють із ноосфер!
ною концепцією Вернадського та концепцією стало!
го розвитку.

Варто зазначити, що існує ціла низка вчених (з де
більшого філософів та соціологів), які намагаються по!
яснити кондратьєвські довгі хвилі суто соціальними чин!
никами. Зокрема, Е. Скрепанті припустив, що циклічна
періодичність може бути результатом послідовності
вдалого поєднання різних феноменів: "бебі!буму", цик!
лів поколінь та зміни еліт та зовнішніх шоків (війн, зміни
політичних курсів); Дж. Гаттеї пов'язав завершення
хвилі підйому та хвилі спаду із піками страйкового руху
робітників, В. Вайдліх розробив математичну модель
впливу політичних процесів на циклічний розвиток;
Дж. Голдстайн запропонував концепцію довгостроко!
вих коливань, які відбуваються під впливом мілітарис!
тської політики, тобто підготовки, проведення та нас!
лідків війн [7, с. 141—152].

У найбільш загальному вигляді можна намітити на!
ступну схему хвилеподібного, ритмічного руху суспіль!
ства, що переживає технологічні і соціальні зрушення.
Природно!демографічні виклики, з якими стикається
суспільство, породжують технологічні зрушення, які
тягнуть за собою культурні і соціальні зміни. В резуль!
таті змінюються не тільки зовнішні, а й внутрішні умови
існування й розвитку соціальної системи, яка через пе!
ріоди руйнування старих і визрівання нових соціальних
структур переходить до нового стану, ускладнюється
та розширяється. Однак це ускладнення і розширення
не може бути безперервним і, як правило, відносно дов!
гим, оскільки зовнішнє і внутрішнє середовище швидко
реагує на реалізоване ускладнення та посилює дієвість
протилежних тенденцій і процесів. У результаті взає!
модії протилежно спрямованих сил та тенденцій сус!
пільство при будь!якому значному зрушенні переживає
коливання багатьох своїх параметрів, зокрема і сфор!
мованих соціально!політичних орієнтацій, настроїв,
економічної кон'юнктури тощо.

Фактично кожне соціальне або технологічне зру!
шення вирішує певні проблеми суспільства, одночасно
породжуючи нові, часто ще більш гострі, і соціальна
система неминуче переживає то періоди підйомів, то
спадів [6, с. 48].

Свою концепцію взаємозв'язку динаміки техноло!
гічних укладів і соціальних чинників запропонував
Ю. Глазьев [14]. Він вважає, що заміна старого техно!
логічного укладу (ТУ) новим потребує, як правило,
відповідних змін у соціальних та інституційних систе!
мах, які сприятимуть масовому впровадженню техно!
логій нового укладу. За Ю. Глазьєвим, саме соціальні
чинники (попит, споживання, сприйняття нових товарів
і послуг населенням) стають пусковим механізмом ши!
рокого розповсюдження кожного нового ТУ.

Ціла низка авторів висунули і обгрунтували поло!
ження про те, що саме значні технологічні зрушення
викликають довгі хвилі світової кон'юнктури, які знач!
ною мірою визначають не тільки економічний та соці!
альний розвиток різних країн, а й загально цивілізацій!
ний поступ [15, 26].

Так, Ю. Яковець, аналізуючи взаємний вплив інно!
ваційних циклів з суміжними та віддаленими сферами
діяльності, наголошує, що "циклічні коливання техно!
логічних інновацій пов'язані із динамікою наукових та
винахідницьких циклів, відображають (із деяким запі!
зненням в часі) їх траєкторію і, в свою чергу, визнача!
ють — з певним лагом — траєкторію циклів економіч!
них, екологічних і (меншою мірою) державно!політич!
них та соціокультурних. Всі ці сфери в основі своєї
динаміки мають власні інноваційні цикли. Тому можна
вести мову про закономірності взаємозв'язку іннова!

ційного оновлення різних сфер суспільства, які мають
спільний (хоча і розподілений у часі та просторі) ритм
коливань. Цей ритм певним чином синхронізованих
інноваційних циклів визначає поступ історії людства"
[15, с. 58].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає можливість зробити

наступні узагальнення:
— дослідники економічної динаміки, приділяючи ос!

новну увагу економічним чинникам та наслідкам техні!
ко!технологічного розвитку, визнавали зростаючу зна!
чимість його соціальних аспектів;

— аналізовані дослідження, проведені на основі
значного масиву емпіричних даних, дають підстави
підтвердити гіпотезу про взаємозв'язок динаміки соці!
альних та інноваційних змін суспільного розвитку;

— вивчення такого взаємозв'язку потребує подаль!
ших досліджень для врахування їх результатів у корек!
тування як соціальної, так і інноваційної політики Ук!
раїни.
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ВСТУП
З початку 90�х років минулого століття і аж до по�

чатку глобальної економічної кризи домінуючою в еко�
номічній науці була доктрина стабільного економічно�
го зростання. За таких обставин питання активного дер�
жавного втручання у діяльність ринків у формі регулю�
вання і нагляду розглядалися як компліментарні. Впев�
неність в тому, що така надскладна система, як світова
економіка, може зберегти свою цілісність і ефективність
в рамках саморегулювання, призвела до верховенства
пруденційного підходу у регулюванні діяльності фінан�
сових посередників. Наслідком такого підходу стало те,
що навіть у теоретичній площині вектор розвитку дис�
кусії стосовно ролі уряду перемістився у спеціалізовані
сектори посередницької діяльності — фінанси, банкі�
вську справу, страхування, інвестиції. На практиці це
призвело до того, що регулювання втратило глобаль�
ний системний характер, а його галузева сегментація,
на противагу загальноекономічному системному підхо�
ду, зумовила виникнення кептивної системи регулюван�
ня, у якій урядові агенції делегували більшість регуля�
торних функцій підприємствам і залишилися лише з на�
глядовими. Фактично об'єкти регулювання стали одно�
часно і його суб'єктами, а суспільний вплив на ринки став
мінімальним.

Глибина і масштабність наслідків фінансової кризи
яка зародилася у банківській системі, ініціюють потре�
бу у реформуванні існуючої регуляторної політики.
Питанням антикризового регулювання фінансової
діяльності приділяється значна увага у роботах украї�
нських і іноземних науковців і практиків. Ці досліджен�
ня стосуються як питань, пов'язаних з інтерпретацією
та можливостями адаптації міжнародних регулятивних
положень до існуючих національних стандартів
(Грюнінг Х., Вовчак О., Діамонд Д., Зінченко В., Кірєєв
О., Міщенко В., Стельмах В.), так і вад існуючої кон�
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цепції регулювання і нагляду за фінансовою діяльністю
(Маршавіна Л., Пелаез К.М., Поморіна М., Рошет Ж.�Ч.).

Проте, перед тим, як почати виправляти ситуацію з
принципами регулювання в економіці, варто звернути�
ся до основ — базової економічної теорії — і зрозуміти
чому, по�перше, ринки є недосконалими; по�друге, що
являє собою регулювання, і, нарешті, яким чином регу�
лювати ці недосконалі ринки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — визначити ключові фактори, що зу�

мовлюють потребу з боку уряду і суспільства в регулю�
ванні ринків та сформулювати напрями подальшого роз�
витку політики регулювання фінансових ринків.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економісти традиційно віддають перевагу вільним і

нерегульованим ринкам. Вони вважають, що лише кон�
курентні ринки здатні забезпечити бажаний позитивний
результат. Загалом ринок можна назвати таким, що
функціонує ефективно у випадку, коли для певної осо�
би не існує можливості покращити свій добробут за ра�
хунок погіршення добробуту іншої особи або групи осіб.
Проте ефективний ринок, як такий, може існувати лише
в світі, що передбачає безумовну реалізацію кількох
дуже сміливих припущень. На цьому ідеалізованому
ефективному ринку безконечна кількість підприємств
складають конкуренцію одне одному через ціни на то�
вари і послуги і, крім того, усі вони мають змогу макси�
мізувати виробництво з мінімальними витратами. Їх при�
бутків якраз тільки і вистачає на покриття витрат за
користування капіталом. На гіпотетичному ефективно�
му ринку підприємства не несуть витрат у процесі укла�
дання угод, підготовці і підписанні контрактів (все те,
що називають транзакційними витратами). Крім того,
уся інформація є безкоштовною і не існує жодних об�
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межень у доступі до неї. І, нарешті, у цьому ідеальному
світі все страхується — не існує ризиків, які не можна б
було розмістити у інших учасників, що бажають — за
певну плату — взяти на себе відповідальність.

 Це ідеалізоване уявлення про ринок не використо�
вується для опису діяльності діючого ринку, але висту�
пає у ролі уявної (а, скоріше, бажаної позитивної) мо�
делі. Недосконалості ринку витупають тут у ролі при�
кладу того, як поведінка реального світу може відрізня�
тися від поведінки, якої очікують від моделі. Значна ча�
стина викладок економічної теорії пов'язана з розгля�
дом питань, що стосуються пояснень відхилень поведі�
нки існуючих ринків від прогнозних варіантів поведін�
ки їх ідеалізованих моделей. На нашу думку, ця еконо�
мічна теорія — теорія недосконалості ринку — має бути
відправною точкою для розуміння фінансового регулю�
вання.

Економічний аналіз фінансового регулювання дає
змогу визначити, з яких причин фінансовим ринкам не
вдається розвиватися відповідно до ідеалізованої мо�
делі. Економісти визначають два фундаментальні об�
грунтування для запровадження фінансового регулю�
вання: існування екстерналій (побічних ефектів) та
інформаційні асиметрії між покупцем і продавцем. На�
явність хоча б одного з цих факторів може призвести
до неспроможності конкурентного ринку генерувати
суспільно оптимальний результат. Обидві форми про�
яву недосконалості ринку являють собою перше на що
потрібно звернути увагу у випадку фінансового регу�
лювання.

Основним аргументом на користь фінансового ре�
гулювання є існування екстерналій на фінансових рин�
ках. Екстерналії виникають у випадку, коли економічна
діяльність призводить до втрат (погано для суспільства)
або вигод (добре для суспільства) по відношенню до
інших осіб, для яких вони не компенсуються і не спла�
чуються. Якщо екстерналія призводить до витрат, то її
прийнято називати негативною, а якщо до отримання
вигод — позитивною.

Найбільш простим прикладом негативної екстер�
налії є підприємство, яке забруднює річку, що знахо�
дить своє відображення у втраті засобів до існування
рибалки, який живе вниз за течією, оскільки останній
вже не може спіймати у річці живу рибу. У цьому ви�
падку власник підприємства переносить витрати на ри�

балку, а рибалці ці втрати ніхто не компенсує.
А, крім того, ціна, яку правлять за продукцію
підприємства, у нашому випадку вже не по�
вною мірою відображає суспільні витрати (і
втрати) на виробництво цієї продукції.

 І хоча підприємство платить суспільству
за робочу силу, капітал і сировину, які воно
використовує, проте воно не платить ціну за
забруднення річки. Таким чином, хоча б деякі
з продуктів, що випускаються підприємством,
будуть коштувати суспільству більше, ніж
вони того варті (тобто більше, ніж ціна, яку по�
купці згодні заплатити за них), оскільки ціна
продукту не покриває суспільні втрати, пов'я�
зані з забрудненням річки у процесі виробниц�
тва продукту.

Одним із шляхів виправлення такої недо�
сконалості ринку зі сторони уряду може бути
встановлення і дотримання природозахисних
екологічних стандартів. У якості альтернати�
ви можна розглядати видачу дозволів на заб�
руднення або платіж за користування водни�
ми ресурсами (фактично, податок), який
підприємство буде зобов'язане сплачувати. Ці
платежі будуть спрямовані на відшкодування
втрат рибалки. В обох випадках метою є або
ж передача втрат з забруднення назад на
підприємство або ж інтерналізація екстер�
налії.

Як і у випадку з забрудненням навколишнього сере�
довища, негативні екстерналії мають місце на фінансо�
вих ринках. Банкрутство одного банку може викликати
сумніви у платоспроможності інших, що, в свою чергу,
може призвести до панічного лавиноподібного — як за
обсягами, так і за швидкістю, зняття коштів вкладника�
ми банку. І, що в цьому випадку надзвичайно важливо,
ця екстерналія виражається в тому, що вкладники свої
кошти забирають з банків, у яких до цього моменту не
було жодних проблем з платоспроможністю. Вкладни�
ки й інші кредитори банків не можуть з впевненістю
відрізнити платоспроможний банк від неплатоспромож�
ного, а звідси — банкрутство одного банку може при�
звести до виникнення панічних настроїв у клієнтів як
платоспроможних, так і неплатоспроможних банків.

Крах фінансових ринків і нестабільність в кінцево�
му рахунку призводять до системної кризи, яка зачіпає
не лише окремих вкладників, але і здоров'я всієї еконо�
міки (рис. 1).

Таким чином, через невдалий менеджмент, який
призвів до банкрутства одного банку, власники цього
збанкрутілого банку переклали витрати на власників
інших банків, управління якими було більш успішним.
Цей приклад, на нашу думку, є найбільш вдалим аргу�
ментом на користь впровадження фінансового регулю�
вання.

Проте, не всі екстерналії призводять до суспільних
втрат. Наявність одного популярного ресторану (мага�
зину, закладу дозвілля) у певному місці приваблює спо�
живачів до цього місця. Інші заклади подібного типу бу�
дуть намагатися групуватися поряд у тому самому місці.
У даному випадку популярний ресторан створює пози�
тивну екстерналію для інших навколишніх ресторанів і
зменшує витрати тим, хто шукає, де можна попоїсти.
Це, власне, найпростіший приклад позитивної екстер�
налії, реалізація якої призводить до збільшення сусп�
ільного блага.

 Суспільне благо є благом, якому притаманні дві спе�
цифічні риси: неконкурентність і неексклюзивність.

Благо є неконкурентним, якщо його споживання од�
нією особою не зменшує обсяги можливого його спо�
живання іншою особою. Той факт, що вуличне освіт�
лення дає змогу пройтись по вулиці одній особі, жод�
ним чином не обмежує можливості іншої особи гуляти
цією ж вулицею у той самий час. Так само, використан�

Рис. 1. Схема втечі з банку і несистемного ризику через банківську
паніку і системний ризик до зараження системи
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ня вогнів маяка для безпечного заходу в порт одного
судна жодним чином не обмежує можливість викорис�
тання послуг маяка іншим судном з тією самою метою у
той самий час. Неексклюзивність означає, що, якщо бла�
го надається у користування одній особі, то воно обо�
в'язково має бути надане й іншим. Іншими словами, якщо
вулиця освітлюється, коли одна особа іде по ній, то не
існує можливості зробити цю вулицю неосвітленою,
коли в той самий час по вулиці іде інша особа.

Такі риси суспільних благ, як неконкурентність і не�
ексклюзивність, значно ускладнюють розробку можли�
вих способів стягнення оплати за користування з їх спо�
живачів. Як результат, надання суспільних благ є особ�
ливо вразливим до так званої проблеми "безбілетника".
Якщо окремі особи приймають рішення обмежити ко�
ристування власним авто з метою зменшення забруд�
нення повітря або окремі підприємства в добровільно�
му порядку підвищують корпоративні екологічні стан�
дарти, вигоду від цього отримують також і ті, хто не об�
межував себе у використанні авто, і підприємства, які
не брали на себе підвищених екологічних зобов'язань.
Оскільки усі підприємства і фізичні особи мають одні й
ті самі стимули, ніхто з тих, хто з економічної точки зору
веде себе раціонально, не піде на жертви заради сусп�
ільного блага. А отже, до тих пір, поки не існує коре�
ляції (або ж ця кореляція є незначною) між індивіду�
альними внесками або пожертвами з метою отримати
суспільні блага і можливістю скористатися з цих благ,
такі блага (суспільні товари) не будуть надаватися у по�
вному обсязі конкурентними ринками. Таким чином,
певний елемент примусу через податкову систему або
ж регулювання є необхідним для того, щоб гарантувати
адекватне надання суспільних благ.

Інколи зауважують, що і репутація фінансових
ринків, і впевненість в них є суспільним благом (сусп�
ільним товаром). Якщо окремі компанії мають намір
інвестувати у розвиток власної репутації, маючи на меті
покращити рівень менеджменту, збільшити власний ка�
пітал, капіталізацію і т.п., у інших інститутів з'явиться
спокуса використати чужу репутацію — як безбілетник
— не витрачаючи жодних коштів на її покращення. На�
приклад, репутація побудована іншими фірмами дасть
змогу "безбілетникам" тримати менше капіталу, ніж
вони мали б, або ж менше інвестувати у проекти, пов'я�
зані з удосконаленнями систем контролю і управління
ризиками. Якщо одні фірми будуть інвестувати у підви�
щення репутації ринку на якому вони оперують через
підвищення внутрішньокорпоративних стандартів (доб�
ровільно збільшуючи нормативи капіталу), то вигоди від
цього отримають інші фірми, які не роблять відповід�
них жертв. А отже, оскільки всі фірми мають однакові
наміри і стимули, то ніхто з них не готовий інвестувати
у репутацію ринків, що, у свою чергу, призведе до втра�
ти клієнтами впевненості в цих ринках і віднадить від їх
використання. Такий результат можна спостерігати на
прикладі нерегульованих або слабо регульованих сег�
ментів ринку цінних паперів, де інсайдерська торгівля і
маніпулювання ринком є широко розповсюдженими
явищами. Регулювання ринків необхідне як для подо�
лання проблеми "безбілетників", так і для забезпечення
потрібних обсягів інвестицій у розвиток і захист репу�
тації ринку. Аналогічно, вимоги до достатності капіта�
лу, що встановлюються органами державного регулю�
вання і нагляду, мають на меті забезпечити гарантії того,
що усі фінансові фірми мають достатні рівні капіталу
для захисту репутації ринку в цілому.

У сучасній економічній теорії, можливо, найбільш
важливою причиною того, що ринки можуть функціо�
нувати недосконало, є відмінності у доступі до інфор�
мації і можливостях її інтерпретації та використання
учасниками ринку. Існування "асиметричної" інфор�
мації має місце в ситуації, коли одна сторона угоди має
значно менш точну і меш повну інформацію, ніж інша
сторона.

У фінансових послугах інформаційна асиметрія
може проявлятися в різних формах. У найбільш просто�
му варіанті це може мати місце, коли споживач фінан�
сових послуг має покладатися на професійну пораду,
наприклад, біржового брокера або інвестиційного рад�
ника. Сама сутність надання професійних послуг перед�
бачає використання специфічних ( а інколи і ексклюзив�
них) знань фахівця для вирішення проблем клієнта.
Майже за визначенням, таким чином, споживач поради
часто буде не в змозі здійснити свідому поінформовану
оцінку якості послуг професійного радника. Навіть тоді,
коли позитивні результати виконання порад є очевид�
ними (наприклад, портфель акцій дав кращі результати
ніж навіть очікувалось ринком), клієнту важко відрізни�
ти майстерність і професійні навички від простої удачі,
зокрема до тих пір, поки це не підтвердить подальший
досвід співпраці. Допоки існує проблема інформаційної
асиметрії при наданні будь�яких професійних порад (у
сфері медицини, юриспруденції, обліку), вона існувати�
ме у особливо гострій формі і у сфері фінансових по�
слуг з огляду на саму фідуціарну природу більшості
фінансових контрактів — обіцянці сплатити певну суму
коштів на певну дату у майбутньому або ж у випадку
настання певної наперед визначеної події. Потреба в
гарантуванні споживачам якості порад, які вони отри�
мують, забезпечується ліцензійними вимогами, які вста�
новлюються для фінансових радників (фінансових по�
середників), так само, як це робиться і при ліцензуванні
практичної діяльності у сфері медицини або юриспру�
денції.

Факт існування асиметричності інформації у фінан�
сових контрактах призводить до виникнення двох по�
в'язаних проблем: несприятливий відбір і моральний
ризик. Несприятливий відбір є формою реалізації про�
блеми інформаційної асиметрії, що має місце у випадку,
коли сторони, які найбільш ймовірно можуть забезпе�
чити небажаний результат і можуть бути обрані з най�
більшою ймовірністю. Несприятливий відбір у фінан�
совій системі може мати місце у випадку, коли потенц�
ійно погані кредитні ризики є саме тими, які найбільш
активно шукають позику. Така ситуація виникає тому,
що позичальники, які отримують банківські кредити,
зазвичай мають набагато кращу інформацію стосовно
потенційного ризику і дохідності інвестиційних про�
ектів, ніж кредитори. Як наслідок, ті хто згоден прий�
няти на себе великий ризик, виказують найбільше ба�
жання взяти позику, оскільки вони знають, що скоріш
за все не повернуть її.

Проблема несприятливого відбору впливає на спро�
можність ринкового механізму сприяти укладанню
можливих угод (угод, де як продавець, так і покупець
мають бажання їх укладати за умови, якщо усі сумніви
стосовно їх якості будуть зняті). В окремих випадках
ця проблема може взагалі завадити появі ринку. У ви�
падку несприятливого відбору, коли найбільш ймовір�
но, що кредити будуть видані на погані кредитні ризи�
ки, кредитори можуть прийняти рішення не видавати
кредитів взагалі, навіть розуміючи, що на ринку є хо�
роші кредитні ризики. Цей наслідок є характерною ри�
сою класичного аналізу "проблеми лимонів", уперше
описаної Д. Акерлофим [1]. Цей аналіз передбачає, що
ринкова ціна уживаних авто повинна відображати той
факт, що певна їх кількість виявляться "лимонами". Ана�
логія з лимоном полягає втому, що хоча усі лимони є
кислими (уживані, а не нові авто), проте визначитися,
наскільки кислим (тут — менш якісним) є окремий ли�
мон, можна лише скуштувавши його (придбавши і експ�
луатуючи авто упродовж досить тривалого часу). По�
купці ж не в змозі відрізнити хороший автомобіль від
"лимона". Припустимо, що ціна "хорошого" автомобіля
становить 100 тис. грн. і "поганого" — 50 тис. грн. Ос�
кільки потенційний покупець не має можливості отри�
мати достатньо інформації стосовно того, які машини
хороші а які погані, середня ціна у 75 тис. грн. і буде тим
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максимумом, який він згоден заплатити. Таким чином,
середня ринкова ціна уживаного авто буде нижчою за
ціну, яку міг би принести продавцю "хороший" авто�
мобіль, якби покупці володіли повною інформацією сто�
совно стану автомобіля. Як наслідок, продавець "хоро�
шого" автомобіля буде змушений погодитися з ціною,
яка є нижчою, ніж була б вартість автомобіля на прозо�
рому інформаційному ринку. В окремих випадках про�
давці хороших автомобілів можуть відмовитися прода�
вати їх за превалюючою ринковою ціною і піти з ринку.
Продавці "поганих" авто, навпаки, отримують за свій то�
вар ціну вище їх реальної вартості — і продають більше.
В кінці певного періоду покупці усвідомлять, що було
придбано набагато більше авто низької якості, ніж ви�
сокої. Цей факт змусить покупців ще більше знизити
середню ціну. Процес буде повторюватися до тих пір
поки автомобілі низької якості не витіснять якісні ав�
томобілі з ринку, а середня ціна не встановиться на рівні
реальної ціни за автомобілі низької якості.

Проблема морального ризику здавна відзначається
у страховій діяльності. Звичайною є ситуація, коли стра�
ховий поліс дає змогу сплачувати рахунки (наприклад,
за лікування) коштом страхової компанії, а застрахо�
вана особа отримує більше вигод, ніж сплатила за стра�
хову послугу. В економічних термінах: коли товар
сприймається як такий, що має нульову ціну, то такого
товару буде споживатися більше. Для того, щоб визна�
чити це як моральний ризик немає, необхідності розг�
лядати моральні аспекти такого типу поведінки, яка в
цьому сенсі повністю співпадає з економічними мірку�
ваннями. Власне, більш точним було б сказати, що еле�
мент моралі морального ризику має відношення до дові�
ри — наприклад, сподівання на те, що особи, які нама�
гаються застрахувати певну модель поведінки, не змі�
нять свою поведінку, отримавши на руки страховий
поліс. Страховик має бути впевненим в тому, що особи,
які придбали поліси з медичного страхування, будуть
продовжувати вести здоровий спосіб життя, а ті, хто
придбав поліс на випадок пожежі, будуть дотримува�
тися правил протипожежної безпеки. Саме з цієї при�
чини страхові контракти зазвичай містять пункти сто�
совно того, що застрахована особа повинна дати стра�
ховику усю інформацію, яка може вплинути на визна�
чення розміру страхового платежу, і зобов'язання зас�
трахованої особи інформувати страховика про усі
суттєві зміни.

Проте, проблема морального ризику присутня і в
діяльності інших фінансових посередників. У якості при�
кладу знову ж таки повернемося до класичної ситуації,
коли банк видає позику. Після того як угода була укла�
дена кредитор підпадає під ризик, що позичальник має
намір зайнятися діяльністю, яка є небажаною з точки
зору кредитора — діяльністю, яка ставить під сумнів
повернення позики. Ця проблема постає тому, що кре�
дитор і позичальник мають різну мотивацію. Мораль�
ний ризик виникає, оскільки позичальник має намір інве�
стувати у високоризиковий проект, який у випадку ус�
піху принесе вигоду позичальнику, а ось кредитор пе�
реймається більшою мірою ризиком того, що проект
спіткає невдача. Позичальник також може бути схиль�
ний до того, щоб використовувати ресурси нераціональ�
но на особисте споживання, банально їх вкрасти або ж
не приділяти проекту достатньо уваги. Єдиним шляхом
подолання проблеми моральної загрози для кредитора
є здійснення інтенсивного моніторингу для того, щоб
бути певним в тому, що позичальник діє згідно умов
контракту. Таким чином, положеннями кредитної уго�
ди повинні встановлюватися обмеження (зобов'язання
утриматися від дій) для позичальника, які передбачають,
що він не має права вести себе таким чином, що це може
призвести до виникнення ймовірності неповернення тіла
позики і сплати процентів за нею; тоді кредитори ма�
ють здійснювати моніторинг дій позичальників і поси�
лювати обмеження, якщо позичальник їх порушує.

Інформаційна економіка розглядає питання, пов'я�
зані з відмінностями у інформації доступній покупцям
і продавцям. Поте існує інший тип інформаційної про�
блеми в економіці: інформація про майбутнє. Інфор�
мація такого типу є надзвичайно важливою для фінан�
сових ринків, оскільки сутність фінансового контрак�
ту і полягає в тому, що це обіцянка заплатити в май�
бутньому. А отже, його вартість тепер значною мірою
залежить від очікувань стосовно того, чого буде вар�
тий цей контракт у майбутньому. Традиційна економ�
ічна теорія передбачає, що покупці і продавці мають
усю необхідну їм інформацію, яка дозволяє їм вико�
ристовувати закони ймовірності для розробки більш�
менш достовірних прогнозів стосовно перебігу подій
у майбутньому. Проте такі економісти, як Ч. Кіндлбер�
гер і Х. Мінскі, ставлять під сумнів твердження стосов�
но можливості надійного передбачення майбутньої
вартості фінансових активів [2; 3]. Обидва фахівці
підтримують тезу чикагського економіста Ф. Найта
стосовно значимих відмінностей між ризиком і невиз�
наченістю [4]. Ризик можна визначити кількісно і зро�
бити обгрунтовані прогнози на основі ймовірнісних
припущень. А ось невизначеність фундаментально
відрізняється від ризику тим, що за своєю сутністю є
невимірюваною. Вона має відношення до рідкісних, але
надзвичайно значимих подій, настання яких дуже важ�
ко передбачити — це може бути що завгодно — від
війни до нової технологічної інновації. Концепція ри�
зику є дещо відмінною і передбачає, що майбутнє за�
галом буде таким самим, як минуле; таке базове при�
пущення дає змогу виходити з твердження, що між
різними фінансовими змінними існують усталені взає�
мозв'язки, які можна описати (як, наприклад, ціна
акцій і дохідність облігацій). Невизначеність, у свою
чергу, припускає, що ці взаємозв'язки можуть розпа�
датися самим непередбачуваним чином. Проблема, на
нашу думку, є значно складнішою, ніж просто існуван�
ня інформаційної асиметрії, як це формулюється у за�
гальнотеоретичних положеннях. Теоретики так званої
школи нестабільних ринків (Ч. Кіндлбергер, Х. Мінскі,
Д. Кейнс) зауважують, що ми нічого не можемо знати
наперед про ті важливі фактори, які формують май�
бутню поведінку фінансових активів. Проте за самою
своєю природою фінансові ринки вимагають від їх
учасників робити прогнози стосовно невизначеного
майбутнього.

За відсутності надійних прогнозів і існування у
всесвіті, якому притаманна невизначеність, людські істо�
ти вимушені вдаватися до інших шляхів прийняття рі�
шень. З огляду на велику роль невизначеності на фінан�
сових ринках, психологічні фактори відіграють більш
значиму роль у поведінці учасників саме фінансових
ринків. По суті, там, де превалює тотальна невизна�
ченість, люди схильні дотримуватися якихось загальних
для усієї спільноти міркувань і сподівань.

Таким чином, в оточенні, що повсякчас змінюється,
може здатися абсолютно виправданою імітація поведі�
нки тих підприємців, чий успіх хоча б одного разу зас�
відчив, що вони володіють якимось ноу�хау. А отже, стад�
ний інстинкт може відігравати більш впливову роль, ніж
максимізація прибутку або корисності. І навпаки, фінан�
сові ринки схильні до поведінки, притаманної моделям
на "конкурсі краси", як це описано Д.М. Кейнсом і не
виступають сторонніми спостерігачами [5]. У якості при�
кладу Кейнс розглядає конкурентні змагання, що мали
місце між окремими газетами нижнього цінового сег�
мента у Великобританії. Читачів просили ранжувати
зображення облич молодих жінок у тому порядку, у
якому, як їм здається, їх розмістять інші учасники кон�
курсу. А отже, для того, щоб виграти, учаснику не по�
трібно було показати свої власні уподобання або ж на�
магатися оцінити справжні уподобання усередненої
думки. Замість цього успішний гравець повинен був на�
магатися передбачити, якою, на думку усередненої дум�
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ки, має бути усереднена думка. Так само, ключем до ус�
піху на фінансових ринках є не те, що окремий інвестор
думає стосовно достоїнств окремо взятого фінансово�
го інструмента і навіть не те, що переважна маса інвес�
торів дійсно, вважає достоїнствами цього фінансового
активу. Успішний інвестор переймається тим, щоб виз�
начитися хто ще з усіх присутніх на ринку повірить в те,
у що мають повірити усі.

Коли оцінка фінансових активів звужується до рівня
конкурсу краси, вони стають сприйнятливими до різких
коливань, що знаходить відображення як в їх недооцінці,
так і переоцінці, відображаючи таким чином зміни в очі�
куваннях усередненої думки стосовно того, якою має
бути ця усереднена думка. Виходячи з цього, теорія не�
стабільних ринків зауважує, що структура кредитної
системи у сучасній економіці є, по суті, нестабільною і
ламкою і, а отже, сприйнятливою до неочікуваних збу�
рень. Економісти школи нестабільних ринків мають аб�
солютно відмінні погляди на принципи функціонуван�
ня фінансових ринків порівняно з адептами школи ефек�
тивних ринків, яскравими представниками якої є М.
Фрідман, М. Міллер, Є. Фама та А. Грінспен.

Досить часто різні форми недосконалості ринку
можуть проявлятися одночасно. Як уже зазначалося,
моніторинг та посилення обмежувальних зобов'язань є
необхідними засобами для обмеження морального ри�
зику. Шляхом моніторингу діяльності позичальників з
метою визначення, чи дотримуються останні обмежу�
вальних зобов'язань і посилення цих зобов'язань якщо
не дотримуються, кредитори можуть утримати пози�
чальників від прийняття ризиків за свій рахунок. Однак,
з огляду на те, що як моніторинг, так і посилення обме�
жувальних зобов'язань є заходами витратними, пробле�
ма "безбілетника" заважає реалізації цих заходів на рин�
ках цінних паперів. Якщо одні інвестори знають, що інші
інвестори здійснюють моніторинг і контроль над дот�
римання обмежень, то вони можуть виступити у ролі
"безбілетника" і не витрачати власні кошти на реаліза�
цію цих заходів. А коли перші тримачі цінних паперів
усвідомлять, що вони можуть зробити так само, вони
також можуть зупинити моніторинг і контроль, що при�
зведе до того, що рівень контролю зі сторони інвесторів
стане недостатнім. Власне, проблема морального ризи�
ку найгостріше відчувається при здійсненні операцій з
високоліквідними цінними паперами.

Проблеми, створені несприятливий відбором і мо�
ральним ризиком і пов'язаною з ними проблемою без�
білетника, є важливими перешкодами на шляху до доб�
ре функціонуючих фінансових ринків. Проте в даному
випадку, насамперед, варто говорити про обставини, за
яких можливе регулятивне втручання. По�перше, не усі
збої у функціонуванні ринку потребують коригуючих
втручань саме з боку держави: може мати місце розв'я�
зання проблем зусиллями приватного сектора. До та�
кого висновку одним з перших у своїх дослідження
дійшов Р. Коуз [6, с. 92—149 ] . Він показав, що за пев�
них обставин екстерналії можуть бути самостійно по�
долані зацікавленими сторонами. Переговорний процес
і укладання угод, звісно, також пов'язані з витратами
— саме з цієї причини сторони можуть і не досягти взає�
мовигідних угод. Проте за умови відсутності транзак�
ційних витрат, існує можливість укладання добровільної
угоди, яка може забезпечити економічно ефективне ви�
рішення проблеми екстерналій.

По�друге, вигоди від урядового втручання мають
балансуватися з витратами на його реалізацію. Регулю�
вання, як мінімум, призводить до зростання вартості
виробництва, а це, у свою чергу, може призвести до вит�
рат споживача, оскільки він має сплатити більше за той
самий продукт; ринки, що піддаються регулюванню, мо�
жуть стати менш динамічними і менш гнучкими; і, на�
решті, сам процес розробки і впровадження регулюван�
ня може бути захоплений сторонами, зацікавленими в
його саботажі на власну користь. Останнє зауваження

знайшло своє відображення в теорії неефективності
державного регулювання [7, с. 105—109]. Якщо прояви
неефективності державного управління стають відчут�
ними, тоді регулювання замість того, щоб виконувати
суспільно корисні функції, буде просто обслуговувати
інтереси окремої групи (груп) осіб, що мають спільні
інтереси. Цей напрям аналізу регулювання розглядаєть�
ся фахівцями чикагської школи політичної економії. Те�
оретичні і практичні дослідження представників цієї
школи показали, яким чином регулювання може бути
використане для задоволення інтересів окремим груп
суспільства.

ВИСНОВКИ
Проте, незважаючи на усі наведені зауваження,

можна стверджувати, що концепції недосконалості рин�
ку є невід'ємними складовими політики регулювання
фінансових послуг. Існування інформаційної асиметрії
пояснює, чому такою важливою є роль уряду як у про�
цесі регулювання, так і у нагляді за фінансовою систе�
мою. Ми бачимо, що мінімізація проблем несприятли�
вий відбору і морального ризику потребує виробництва
інформації шляхом скрінінгу і моніторингу, якої знову
ж таки буде все ще недостатньо з огляду на проблему
"безбілетника". Уряд може допомогти у вирішенні цих
проблем шляхом становлення для фінансової системи
регулятивних вимог, що мають стимулювати виробниц�
тво інформації. На ринках цінних паперів регулювання
зазвичай втілюється в формі вимог для емітентів сто�
совно жорсткого дотримання стандартів обліку і
звітності, публічності в представленні звітності за ре�
зультатами діяльності. Крім того, держава також прий�
має закони з метою встановлення жорстких покарань
для осіб, що займаються шахрайством, розкраданням
прибутків, приховуванням інформації та ін.
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ВСТУП
Виробники статистичної інформації намагаються дове#

сти користувачам, що вироблена ними інформація має ви#
соку якість, що забезпечується шляхом контролю якості на
усіх етапах її виробництва. Користувачі статистичної інфор#
мації передусім зацікавлені у якості статистичної інфор#
мації та метаданих, які супроводжують цю інформацію, для
правильної її інтерпретації. Процес виробництва інформації
цікавить користувачів не сам по собі, а лише з погляду на
його впливу на якість статистичної інформації. Для самих
виробників статистичної інформації якість процесів вироб#
ництва має вирішальне значення, оскільки вони усвідомлю#
ють її величезний вплив на якість статистичної інформації.

Досягти високої якості можна шляхом ідентифікації
ключових процесних змінних, вимірювання їхніх величин,
регулювання процесу, який базується на цих вимірюваннях,
та перевірки зміни якості статистичної інформації. Процесні
змінні використовуються як індикатори якості процесів,
індикатори якості статистичної інформації або для обчис#
лення індикаторів якості статистичної інформації.

Варто зазначити, що до 90#х років ХХ ст. національні
статистичні служби країн не займалися систематичним зби#
ранням та аналізом даних щодо процесів виробництва, пе#
редусім через відсутність методології вимірювання процес#
них змінних. Проте з часом розпочався активний розвиток
цього напряму досліджень. Питаннями забезпечення якості
процесів виробництва статистичної інформації займались
такі зарубіжні вчені, як П. Бімер, Л. Ліберг, Д. Моргенш#
тейн, Д. Маркер та інші [1; 2]. В Україні окремі спроби
здійснювались фахівцями Державної служби статистики,
однак значних успіхів не досягли через відсутність підрозд#
ілу, відповідального за питання якості. Нерозробленими
залишаються питання класифікації процесних змінних, чому
й буде присвячена дана стаття.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розроблення класифікації процесних

змінних, що використовуються при оцінюванні якості про#
цесів виробництва статистичної інформації, яка отримуєть#
ся зі статистичних обстежень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як зазначалося в [3], статистична інформація вироб#

ляється у різних за сутністю статистичних процесах (суц#
ільних та вибіркових обстеженнях, процесах, що викорис#
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товують адміністративні дані, дані з багатьох джерел, об#
числення економічних індексів, статистичні компілювання,
статистичне моделювання та прогнозування). Залежно від
типу статистичного процесу відрізняються і процеси вироб#
ництва інформації, які є підпроцесами статистичного про#
цесу. Спільною ознакою всіх статистичних процесів є на#
явність у виробничому циклі статистичного процесу ланок
планування статистичного процесу та перегляду методо#
логії і організації. Проте очевидно, що виконувані на цих
ланках виробничі підпроцеси відрізнятимуться за типами
статистичних процесів. Ланка архівування також є спільною
для усіх статистичних процесів, але архівування має незнач#
ний зв'язок із якістю статистичної інформації, і тому ми його
не розглядаємо.

На проміжних ланках між плануванням та переглядом
методології і організації виконуються операційні виробничі
процеси. Якість статистичної інформації створюється в усіх
ланках виробничого циклу статистичного процесу, хоча
ступінь впливу окремих ланок на її якість є різним. Саме
тому для покращення якості статистичної інформації не#
обхідно регулярно вимірювати ключові процесні змінні
(проводити моніторинг) та покращувати якість усіх вироб#
ничих процесів, задіяних у циклі виробництва статистичної
інформації. З цієї ж причини процесні змінні повинні об#
числюватися не лише при збиранні та обробленні статис#
тичних даних, а й при плануванні процесів виробництва ста#
тистичної інформації.

Планування виробництва статистичної інформації ба#
зується на відповідних потребах і вимогах користувачів. На
етапі планування передусім необхідно дізнатись про потре#
би та вимоги користувачів і відповідно до них визначити
обсяг і зміст статистичної інформації та сформулювати зав#
дання дослідження. Потреби та вимоги користувачів ста#
тистичної інформації визначаються шляхом проведення
обстежень потреб та вимог користувачів, а також національ#
ними і міжнародними нормативами і стандартами. Далі не#
обхідно визначити основу сукупності, використовувані кон#
цепції, статистичні показники, класифікації, деталізацію
даних тощо.

Після цього визначається тип статистичного процесу, в
якому вироблятиметься статистична інформація. Якщо це
статистичне обстеження, то мають бути вирішені стратегічні
питання щодо методів збирання та оброблення даних, зок#
рема методів редагування та імпутації. Для цього розроб#
ляється дизайн запитальника та проводиться його тестуван#
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ня, визначаються кошти на проведення обстеження, прово#
диться навчання інтерв'юєрів, вирішуються організаційні пи#
тання. Розробляється також детальний план проведення
кожного окремого етапу обстеження з визначенням усіх
стадій, кількість яких залежить від специфіки обстеження.

Як вже зазначалось, усі процеси впливають на якість
статистичної інформації, зокрема процеси планування, тому
моніторинг має передбачати вимірювання процесних
змінних усіх процесів планування.

У роботі [4] розглядаються такі основні блоки процес#
них змінних у плануванні статистичних обстежень: фінан#
сові ресурси, дизайн вибірки, дизайн запитальника, на#
вчальні тренінги, обновлення основи вибірки. На наш по#
гляд, для ефективного планування якості статистичної
інформації цього недостатньо, і тому ми розробили власну
класифікацію процесних змінних у статистичних обстежен#
нях (рис. 1).

Якість статистичних даних прямо залежить від фінан#
сових ресурсів, кваліфікованих кадрів та матеріально#тех#
нічного забезпечення, а тому процесні змінні, які характе#
ризують ці аспекти, є водночас індикаторами якості процесів
виробництва статистичної інформації.

Для виробництва статистичної інформації високої якості
на етапі планування обстеження необхідно оцінити потребу
в кадрах відповідної кваліфікації. У статистичних обстежен#
нях зазвичай беруть участь не лише статистики, а й інші
фахівці, зокрема інтерв'юєри, науковці, управлінці, аналіти#
ки, програмісти, оператори ЕОМ, технічний персонал тощо.
Тому необхідно визначати процесні змінні, які характеризу#
ють необхідність у кадрах конкретної кваліфікації, наявність
відповідних кадрів та їхні кваліфікаційні характеристики, а
також ступінь відповідності кваліфікаційних характеристик
наявних кадрів необхідним кваліфікаційним вимогам.

Важливо також оцінювати процесні змінні, які харак#
теризують матеріально#технічне забезпечення, зокрема об#
числювальну техніку, засоби зчитування даних, транспортні
засоби, статистичний інструментарій, друкарські засоби
тощо.

Одним з основних індикаторів якості, який стосується
фінансового забезпечення, є індикатор фінансування, який
розраховується як відношення наявних фінансових ресурсів
до необхідних для забезпечення високої якості. Можна роз#
раховувати аналогічні індикатори і за окремими категорія#
ми матеріальних і людських ресурсів.

Як відомо, вартість обстеження прямо залежить від
кількості безпосередньо обстежуваних одиниць, а тому
можна визначити ще один індикатор, який стосується
фінансового забезпечення, — відношення максимального
за наявних ресурсів обсягу вибірки до оптимального її
обсягу. Для прикладу можна навести структурне спосте#
реження підприємств у Греції. Відповідно до потреб кори#
стувачів у цьому обстеженні має бути забезпечена висока

точність на рівні чотирьох знаків Євро#
пейської класифікації видів економічної
діяльності (NACE) для кожного регіону на
рівні NUTS ІІ (відносна вибіркова похибка
не перевищує 5%). Було доведено, що для
досягнення такої точності необхідно об#
стежити 8650 підприємств. Проте фактич#
не фінансування дозволяло обстежити
лише 6000 підприємств. Враховуючи наявні
кошти, вибірку було модифіковано таким
чином, щоб забезпечити точність на рівні
трьох знаків NACE для кожного регіону на
рівні NUTS ІІ (відносна вибіркова похибка
не перевищує 8%). Таким чином, індикатор
фінансування дорівнює 6000 / 8500, тобто
0,7 [4].

Планування процесів виробництва ста#
тистичної інформації передбачає також
планування їхньої результативності та
ефективності, які водночас є важливими
критеріями якості процесів виробництва
статистичної інформації.

Важливими елементами забезпечення
якості статистичної інформації є посібни#
ки з якості та навчальні курси для фахівців.
Основними процесними змінними, пов'яза#
ними з навчальними тренінгами та посібни#
ками з якості, є:

— кількість семінарів для навчання
інтерв'юєрів;

— час, витрачений на семінари з метою навчання інтер#
в'юєрів;

— кількість навчальних посібників з якості.
При плануванні якості необхідно обчислити планові

індикатори якості, зокрема за такими аспектами якості, як
релевантність, своєчасність та пунктуальність, доступність
та ясність, порівнянність та узгодженість, які водночас є
процесними змінними. При оцінюванні якості виробленої
статистичної інформації ці індикатори можна використати
для оцінювання досягнення запланованої якості статистич#
ної інформації. Зауважимо, що спланувати такий критерій
якості, як точність, можна лише в частині вибіркових похи#
бок. Оскільки вибіркові похибки залежать від дизайну ви#
бірки, то процесні змінні, які їх характеризують, належать
до блоку дизайну вибірки.

При плануванні релевантності важливе значення мають
питання, пов'язані з використанням при розробленні ста#
тистичної інформації статистичних класифікацій та кон#
цепцій. Використовувані статистичні класифікації повинні
бути релевантними до вимог ключових користувачів стати#
стичної інформації та мати високу якість. Тому варто виз#
начити процесні змінні якості класифікацій та їх відповід#
ності вимогам користувачів.

Використовувані при виробництві статистичної інфор#
мації концепції мають наукову та статистичну основу і зас#
тосовуються: 1) для визначення сутності ознак спостере#
ження; 2) для визначення цільової сукупності та статистич#
них одиниць.

У блоках запланованої релевантності і порівнянності та
узгодженості варто обчислювати також процесні змінні, які
характеризують відповідність класифікацій та концепцій
міжнародним нормативам та стандартам, що свідчить як про
релевантність вимогам користувачів за межами України, так
і про порівнянність даних з іншими країнами. Також можна
обчислити процесні змінні відповідності методів, визначень,
процедур загальноприйнятим у міжнародній практиці (якщо
такі існують).

Якість збирання первинних статистичних даних прямо
залежить від дизайну, використовуваного в обстеженні за#
питальника. Обчислення процесних змінних, які характери#
зують дизайн запитальника, варто виконувати за такими
аспектами, як:

— легкість введення та кодування даних;
— орієнтовний час на заповнення та оброблення запи#

тальника;
— складність заповнення запитальника (наявність да#

них первинного обліку тощо);
— вартість запитальника, введення та оброблення да#

них для одного запитальника;
— обсяг процедур редагування та імпутації даних;
— термінологічна узгодженість відповідей зі стандарт#

ними концепціями та визначеннями.
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* курсивом позначені блоки процесних змінних, характерні лише для вибірко�
вих обстежень.

Рис. 1. Процесні змінні у статистичних обстеженнях*
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Основними процесними змінними, пов'язаними з дизай#
ном запитальника, є:

— довжина запитальника — визначається як кількість
запитань, поділена на кількість обстежуваних ознак (виз#
начається зазвичай у відсотках);

— частка відкритих запитань, поділена на загальну
кількість запитань;

— очікуваний середній час інтерв'ювання (час, витраче#
ний на заповнення запитальника);

— запланований час інтерв'ювання в розрахунку на од#
ного інтерв'юера.

До цього блоку варто включити також процесні змінні,
отримані при тестуванні запитальника з метою оцінювання
зрозумілості запитань респондентами.

Забезпечення релевантності та точності статистичних
даних потребує використання коректної основи спостере#
ження для: 1) розроблення дизайну спостереження; 2) зби#
рання даних; 3) оцінювання статистичних показників у виб#
іркових обстеженнях.

Як у суцільних, так і у вибіркових обстеженнях важливе
значення для виробництва статистичної інформації високої
якості мають охоплення, повнота, свіжість, зміст та точність
основи спостереження. При формуванні основи спостере#
ження визначають процесні змінні, які характеризують
відповідність основи спостереження цільовій сукупності.
Оскільки основи спостережень зазвичай формуються із ста#
тистичних або адміністративних реєстрів, тому визначають
процесні змінні якості реєстру (наприклад, індикатор, зап#
ропонований у роботі [5]). Для розроблення дизайну вибір#
кового обстеження основа вибірки повинна містити також
додаткову інформацію, яка може використовуватись для
стратифікації, виділення нетипових одиниць тощо. Тому виз#
начають процесні змінні, що характеризують якість додат#
кової інформації, яка міститься в основі вибірки, а також
якість контактної інформації, зокрема її свіжість.

Велике значення для отримання якісних даних у вибір#
ковому обстеженні мають дизайн та ротація вибірки. Роз#
роблення дизайну вибірки передбачає визначення виду ви#
біркового обстеження, визначення кількості ступенів відбо#
ру, визначення критеріїв стратифікації / кластеризації, виз#
начення схеми та процедури відбору, методів оцінювання
тощо. Ротація проводиться з метою оновлення вибіркової
сукупності та зниження звітного навантаження на респон#
дентів. На кожному етапі розроблення дизайну вибірки та
її ротації визначаються власні процесні змінні.

Основними процесними змінними, пов'язаними з дизай#
ном вибірки, є:

— кількість критеріїв стратифікації;
— розмір страт;
— обсяг вибірки у цілому та за стратами;
— частка відбору;
— кількість та частка нетипових одиниць, виявлених на

етапі планування вибіркового обстеження (за даними ана#
логічного обстеження, обстеження попереднього року або
пробного обстеження);

— середні значення та дисперсії ознак у цілому та за
стратами (за даними аналогічного обстеження, обстежен#
ня попереднього року або пробного обстеження);

— коефіцієнти варіації ознак у цілому та за стратами
(за даними аналогічного обстеження, обстеження поперед#
нього року або пробного обстеження);

— кінцева кількість страт;
— ваги дизайну вибірки;
— дизайн#ефект;
— очікувана вибіркова похибка у цілому та за страта#

ми.
Процеси планування статистичного обстеження, особ#

ливо вибіркового, зазвичай виконуються у вигляді ітерац#
ійних процедур, а тому процесні змінні, які входять до од#
ного блоку, можуть визначатися у різних процесах плану#
вання. Крім того, більшість процесних змінних визначаєть#
ся повторно на кожній ітерації до моменту досягнення ком#
промісу між запланованими критеріями якості, вартістю та
звітним навантаженням на респондентів.

Оскільки між різними критеріями якості статистичної
інформації існує конфлікт, на етапі планування необхідно
описати в термінах процесних змінних компроміс між ними,
якого планують досягти органи державної статистики про#
тягом виробництва статистичної інформації. Операційні
процеси в статистичних обстеженнях включають процеси
збирання, оброблення (введення, передача, редагування,
кодування), зведення та групування / поширення (зважу#

вання та оцінювання), аналізу та розповсюдження, забез#
печення конфіденційності статистичних даних.

У статистичній практиці використовуються такі форми
збирання даних:

— інтерв'ю (опитування респондента інтерв'юєром віч#
на#віч);

— поштове опитування (надсилання бланку запиталь#
ника та отримання заповненого запитальника від респон#
дента поштою). Модифікацією поштового опитування є пе#
редача бланку запитальника та отримання заповненого за#
питальника від респондента факсом;

— телефонне опитування (опитування респондента
інтерв'юєром по телефону);

— заповнення запитальника респондентом в електрон#
ному вигляді та його повернення в статистичний орган за
допомогою електронної пошти;

— он#лайн#опитування;
— подання заповненого запитальника респондентом

безпосередньо в статистичний орган.
Зазначені форми поділяються на дві групи: 1) з участю

інтерв'юєра та 2) без безпосередньої участі інтерв'юєра (са#
мозаповнення). До першої групи належить інтерв'ю та те#
лефонне опитування. Проміжним варіантом є подання за#
повненого запитальника респондентом безпосередньо в ста#
тистичний орган. У цьому разі інтерв'юєром є фахівець, який
приймає заповнені запитальники. Хоча він сам не проводить
опитування, проте надає консультації із заповнення запи#
тальника та перевіряє вже заповнені запитальники, вказу#
ючи, за необхідності, на недоліки, які потрібно виправити.

Невідповіді в обстеженнях та похибки охоплення спри#
чиняють зміщення, вплив якого є невідомим. Для еліміну#
вання зміщення, спричиненого похибками охоплення та не#
відповідей, застосовується зважування. Ваги є випадкови#
ми змінними, а тому вони приводять до зростання дисперсії
оцінок показників у обстеженні. Індикаторами якості про#
цесів збирання та зважування даних, які характеризують
зміщення показників, спричинене невідповідями та неякіс#
ним охопленням цільової сукупності, можуть бути показ#
ники, які показують вплив зважування на дисперсію оцінки
показника та дизайн#ефекти.

Основними процесними змінними, пов'язаними зі зби#
ранням даних, можуть бути:

— час інтерв'ювання (час, витрачений на заповнення
запитальника);

— кількість інтерв'юєрів;
— час проведення обстеження;
— частка відповідей;
— частка повних відповідей;
— частка відмов;
— частка тимчасово відсутніх (у обстеженнях домогос#

подарств);
— частка часткових невідповідей;
— частки невідповідей за причинами;
— частка одиниць поза полем обстеження;
— частка невідповідей поза полем обстеження;
— частка одиниць, включених до обстеження кілька

разів;
— частка одиниць з неправильно заповненими значен#

нями певної ознаки (наприклад, з позначкою "так" і "ні"
одночасно, з кількісною величиною замість позначки, з по#
значками у числовому полі, з більш ніж однією позначкою
для ознаки, яка допускає позначку лише для однієї відповіді
на запитання тощо).

Основними процесними змінними, які можуть бути виз#
начені при введенні даних, є:

— час, витрачений на введення даних;
— кількість операторів, які вводили дані;
— частка неправильно введених значень ознаки (значення

ознаки неправильне, розташоване не на належному місці тощо);
— частка неправильно розпізнаних значень ознаки (при

скануванні).
При передачі файлів даних можуть бути визначені такі

основні процесні змінні:
— час передачі даних;
— кількість файлів даних за форматами;
— кількість записів та полів у файлах до і після пере#

дачі;
— зміна показників до і після передачі.
Основними процесними змінними, які можуть бути об#

числені при редагуванні, є:
— час, витрачений на редагування даних;
— кількість фахівців, які проводили редагування даних;
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— кількість виявлених при редагуванні похибок;
— питома вага похибок, виявлених при автоматизова#

ному редагуванні;
— питома вага похибок, виявлених при ручному реда#

гуванні;
— питома вага скоригованих на етапі редагування по#

хибок;
— вплив редагування на оцінки показників;
— час, витрачений на імпутацію;
— кількість ознак, за якими проводилася імпутація;
— частка імпутованих значень для кожної ознаки;
— частка запитальників, у яких імпутовані значення усіх

ознак;
— вплив імпутації на оцінки показників.
Основними процесними змінними, пов'язаними з коду#

ванням, є:
— час, витрачений на кодування даних;
— частка відкритих запитань, поділена на загальну

кількість запитань;
— частка невірних кодувань;
— час, витрачений на виявлення та виправлення не#

вірних кодів;
— частка скоригованих кодів у загальній кількості пе#

ревірених кодів.
При зведенні та групуванні можна визначити такі про#

цесні змінні:
— час, витрачений на зведення та групування даних;
— кількість використаних стандартних статистичних

класифікацій;
— кількість групувальних ознак;
— кількість утворених груп;
— межі утворених груп;
— ширина інтервалів групування;
— частотні характеристики груп;
— коефіцієнти варіації ознак за групами.
Для компенсації відсутніх відповідей у обстеженнях,

виявлених на етапі оброблення даних нетипових одиниць,
та забезпечення узгодженості з даними з інших джерел ви#
користовують зважування даних. Основними процесними
змінними, пов'язаними зі зважуванням та оцінюванням, є:

— час, витрачений на автоматизоване зважування;
— час, витрачений на ручну перевірку ваг;
— час, витрачений на оцінювання та табуляцію;
— базові та підсумкові ваги;
— коефіцієнти перезважування;
— кількість виділених на етапі оцінювання нетипових

одиниць;
— зміна оцінок показників через виділення нетипових

одиниць;
— середньоквадратичні похибки;
— стандартні похибки;
— довірчі інтервали;
— зміщення, спричинене невідповідями.
Аналіз первинних результатів передбачає:
— макроредагування для виявлення похибок шляхом:
1) просторових та часових порівнянь,
2) дослідження узгодженості з показниками для тих

самих соціально#економічних доменів;
3) аналізу неочікувано високих вибіркових похибок;
— подальші коригування виявлених похибок (за мож#

ливості);
— табулювання.
Основними процесними змінними, пов'язаними з анал#

ізом первинних даних, є:
— частка похибок, виявлених та виправлених на мак#

рорівні, у загальній кількості записів;
— час, витрачений на макроредагування;
— відношення похибок, спричинених невірними вагами,

до сумарної кількості записів.
Забезпечення конфіденційності має важливе значення

для налагодження взаємовигідних відносин з респондента#
ми. Загалом забезпечення конфіденційності передбачає:

— ідентифікацію вимог, потреб та пріоритетів корис#
тувачів;

— визначення інформації, оприлюднення якої потен#
ційно може призвести до непрямої ідентифікації одиниць;

— застосування методів захисту конфіденційності;
— документування.
Основними процесними змінними, пов'язаними з забез#

печенням конфіденційності, є:
— частка втрат інформації про основні ознаки внаслі#

док контролю непрямої ідентифікації;

— частка комірок, які містять заборонену для оприлюд#
нення інформацію;

— частка втрат інформації про основні ознаки внаслі#
док контролю прямої ідентифікації;

— час, витрачений на захист конфіденційності табуль#
ованих даних;

— час, витрачений на захист конфіденційності мікро#
даних.

Розповсюдження даних / інформації передбачає:
— розповсюдження стандартних агрегованих резуль#

татів у вигляді тексту, діаграм, таблиць, на паперових та
електронних носіях та через веб#сайт;

— розповсюдження мікроданих у формі, що забезпе#
чує конфіденційність;

— розповсюдження метаданих та звітів з якості.
Основними процесними змінними, пов'язаними з роз#

повсюдженням інформації, є:
— змінні своєчасності та пунктуальності випусків да#

них;
— кількість засобів, використаних для розповсюдження

та документування агрегованих даних;
— кількість засобів, використаних для доступу до

інформації та документування мікроданих.
Зауважимо, що успішне виконання роботи на операц#

ійному процесі оцінюється ступенем залежності якості
кінцевих результатів від якості кожного підпроцесу загаль#
ного операційного процесу.

Процеси перегляду методології та організації мають
дуже важливе значення для удосконалення процесів вироб#
ництва статистичної інформації та покращення її якості. Вони
передбачають оцінювання відповідності кінцевих результатів
очікуваним на стадії планування. Тобто вони вказують, чи
проводились на етапі планування роботи з визначення якості
кінцевих результатів, що підлягають публікації, і наскільки
реальна якість кінцевих результатів відповідає вимогам до
якості статистичної інформації. Аналіз у процесі перегляду
дозволяє визначити відповідність вироблених кінцевих ста#
тистичних продуктів концепціям, визначенням та критеріям
якості, прийнятим на стадії планування. Цей аналіз переваж#
но базується на обчисленні індикаторів якості не тільки кінце#
вих статистичних продуктів, а й процесів їх виробництва.

ВИСНОВКИ
Запропонована в роботі класифікація може застосовува#

тися при оцінюванні якості процесів виробництва статистичної
інформації в українських статистичних обстеженнях. Особли#
вістю цієї класифікації є те, що вона враховує процеси циклу
виробництва статистичної інформації, а тому її використання
може значно полегшити впровадження системи оцінювання
якості процесів виробництва статистичної інформації.

Очевидно, що розглянуті нами процесні змінні є лише
незначною частиною процесних змінних, які можуть бути
обчислені у процесі проведення статистичних обстежень.
При виконанні інших статистичних процесів, таких як про#
цеси, що використовують адміністративні дані, процеси, що
використовують дані з багатьох джерел, обчислення еко#
номічних індексів, статистичні компілювання, статистичне
моделювання та прогнозування, лише частина процесних
змінних буде аналогічною до процесних змінних, обчислю#
ваних у статистичних обстеженнях. Таким чином, перспек#
тивою виконаного дослідження є розроблення класифікацій
процесних змінних для цих статистичних процесів.
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ВСТУП
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі економічних трансформацій, ви�
рішальне значення має не тільки результативність (ефек�
тивність) інвестування, але й вибір оптимальної моделі ре�
гіонального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В наукові розробки теоретичних та прикладних ас�

пектів побудови моделей інвестиційного розвитку знач�
ний внесок зробили такі відомі вітчизняні вчені, як О.В.
Гаврилюк, В.М. Геєць, О.Ю. Акименко, І. П. Алдохин, А.А.
Грешилов, М.І. Мельник, Ю.В. Орловська, М.П. Бутко,
І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська, М.І. Мурашко, В. Шовка�
люк та ін.

Аналіз наукових напрацювань з зазначених проблем
свідчить про необхідність подальшого вивчення та роз�
робки теоретико�методологічних засад побудови нової
моделі регіонального розвитку та конкретних рекомен�
дацій щодо застосування її в практиці регіонального уп�
равління.

 Таким чином, метою цієї статті є розробка концеп�
туальної моделі інвестиційного потенціалу регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тривалий період часу під поняттям "модель" розумі�

ли допоміжний матеріальний об'єкт спеціального типу. У
науковій літературі існує чимало визначень моделі: "…зра�
зок, що відтворює, імітує будову і дію якого�небудь об�
'єкта, використовується для одержання нових знань про
об'єкт [3, с. 683]; матеріальний чи уречевлений об'єкт, який
в процесі дослідження заміщає об'єкт�оригінал таким чи�
ном, що його безпосереднє дослідження дає нові знання
про об'єкт�оригінал" [4, с. 17]; "уявлення об'єкта, систе�
ми чи поняття, (ідеї) в певній формі, що відрізняється від
форми їхнього реального існування" [10, с. 15]; "зобра�
ження істотних сторін реальної системи, яке в зручній
формі віддзеркалює інформацію про систему" [6, с. 9];
"штучна система, що відображає основні властивості дос�
ліджуваного об'єкта�оригіналу" [2, c. 69].

У сучасній науковій термінології моделлю визнаєть�
ся якийсь об'єкт�замінник, який за певних обставин може
заміщати об'єкт�оригінал, відтворюючи характеристики
оригіналу з притаманними йому зручностями [6]. Відпо�
відно, моделювання — це процес відслідковування пове�
дінки об'єктів чи тенденцій процесів (ретроспективних, су�
часних, перспективних) шляхом фіксації одних та зміни
інших параметрів, що входять до складу моделі [3, с. 174].
З урахуванням особливостей моделювання, автори вва�
жають найбільш адаптивними до сучасних умов риси, які
викладені Орловською ЮВ., які включають: комплексний
характер, котрий потребує як структури, так і функціо�
нування об'єкта; гнучкість за рахунок можливості змін у
структурі; відкритість до зовнішніх факторів; можливість
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застосування додаткових, "вбудованих" моделей інвести�
ційного фактора розвитку; дискретний характер імітацій
[3, с. 199].

У транзитивній економіці знайшли також своє відоб�
раження економіко�математичні моделі. Найбільш повна
класифікація таких моделей запропонована Алдохіним
І.П. [2]. Це, зокрема, моделі математичного програмуван�
ня (лінійного; нелінійного; випуклого; квадратного; дру�
говипуклого; не випуклого; динамічного; блочного); ба�
лансові методи аналізу; методи, засновані на теорії ймо�
вірності і математичній статистиці.

Багатоаспектність регіональної проблематики спону�
кає науковців до розгляду економічних моделей з різних
позицій, що в подальшому дозволяє будувати регіональ�
ну типологію, здійснювати регіональний ситуаційний
аналіз, приймати інвестиційні рішення, розробляти стра�
тегії регіонального розвитку.

Доцільність використання економічних моделей для
регіональних господарських систем з урахуванням різних
класифікаційних ознак знайшли відображення у працях
багатьох вітчизняних науковців, проте сучасна наука ще
не виробила чіткого трактування дефініції "інвестиційно�
орієнтована модель регіонального розвитку", що спричи�
нено наявністю об'єктивних та суб'єктивних чинників.

Діючі нині моделі інвестиційного розвитку включають:
— модель мультиплікатора — котра відображає взає�

мозв'язок між приростом інвестицій та збільшенням до�
ходу і показує, як приріст інвестицій впливає на приріст
виробництва та доходу (тобто взаємозалежність інвес�
тицій від заощаджень та споживання);

— монетарну теорію Фрідмана — відображає роль
грошово�кредитної політики в інвестиційній діяльності.
Вона базується на стабільності та кредитоспроможності
ринкового господарства; регулювальному впливі грошо�
во�кредитних інструментів на забезпечення економічної
стабільності в довгостроковій перспективі; вивчення мо�
тиваційного поведінкового стану суспільства тощо;

— модель Фішера, котра відображає взаємозв'язок,
взаємообмін платіжних засобів і товарно�грошових опе�
рацій (обсяг виробництва, швидкість обігу грошей). При
цьому враховується, що збільшення грошової маси спри�
чиняє падіння попиту на гроші та зниження відсоткової
ставки; відповідно, зростання цін підвищує попит на гроші
і рівень ставки;

— модель Хоррода�Домара, яка відображає за�
лежність обсягів інвестицій від розміру доходу:

C
SG (1),

C
GS (2),

де G — темп економічного зростання;
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C — відношення капіталу до випуску продукції (ко�
ефіцієнт капіталоємності);

S — частка заощаджень у національному доході;
— модель Кобба�Дугласа. Ця концепція відображає

залежність обсягів виробництва від взаємодії двох фак�
торів: праці та капіталу.

 Y=F(L, K) (3)
де Y — обсяг виробленого продукту (національного

доходу);
L — сукупні затрати праці;
K — вкладення капіталу;
— модель адаптивних очікувань. Вона базується на

мотиваційній поведінці суб'єктів підприємницької діяль�
ності з врахуванням накопиченого досвіду, тенденцій,
підтверджень або помилок минулих прогнозів;

— модель раціональних очікувань, яка базується на
стратегічних прогнозах і оцінках майбутніх подій суб�
'єктами підприємницької діяльності, виходячи з дійсного
функціонування існуючої економічної моделі впливу
цінового фактора, рівня відсоткової ставки, урядових
рішень на показники макроекономіки;

— до моделей циклів ділової активності віднесено такі:
цикл Кітчина, цикл Кондратьєва, цикл Джуглара. цикл
Фріша, цикл Хікса, цикл Слутського, рівноважна модель
ділового циклу Лукаса, модель реального циклу Лонга.

Слід зазначити, що основними методологічними прин�
ципами регіонального моделювання мають бути пріори�
тетність, комплексність, результативність та адаптивність
до сучасної парадигми регіонального розвитку. В нау�
ковій літературі опрацьовані принципи побудови інвес�
тиційних моделей, які представлені групами загальних
(методологічних, стратегічних) та конкретних принципів
(ситуаційні, цільові) [4, с. 198—206].

З огляду на вищевикладене ми вважаємо, що інвести�
ційно�орієнтована модель регіонального розвитку як си�
стема організаційних, правових та економічних важелів,
механізмів та інструментів, спрямованих на використан�
ня наявного потенціалу, повинна будуватися на основі на�
ступних складових:

1) економічний потенціал: природно�ресурсний, міне�
рально�сировинний, економіко�географічний, трудовий,
виробничий, інфраструктурний, зовнішньоекономічний,
управлінський;

2) фінансовий потенціал: бюджетний, податковий,
банківський, інвестиційно�інтеграційний, споживчий;

3) соціальний потенціал: людський, науковий, іннова�
ційний, правовий, інституціональний, екологічний (рис. 1).

Хоча ці потенціали (фактори) взаємозалежні між
собою, тобто корелюють один з одним, однак кожний
з них являє собою цілісний компонент або складну си�
стему, яку можна розглядати і як самостійну величину
(табл. 1).

Всі перераховані вище фактори
взаємозалежні між собою й впливають
на загальний інвестиційний потенціал
регіону. Пропонується зв'язати їх в
одну лінійну модель. Позначимо кіль�
кісні значення цих величин як Х1,
Х2…Хn і додамо коефіцієнт їх значу�
щості, вклади в загальний інвестицій�
ний потенціал регіону.

Вагові коефіцієнти індикаторів
економічного, фінансового й соціаль�
ного потенціалу в інтегральному по�
казнику комплексної оцінки регіону
наведені у табл. 2.

Позначимо ці коефіцієнти для
змінних Х

1
, Х

2
…Х

n
 за С

1
, С

2
 …С

n
.

Числові значення С
1
, С

2
…С

n
 одер�

жуємо шляхом аналізу, анкетування й
опитувань підприємців, господарників,
банкірів і т.д. Результати обробляють�
ся фахівцями в цій сфері.

Анкетування включає наступні пи�
тання: за якою шкалою ви оцінюєте
вплив факторів Х

1
, Х

2
…Х

n
 у нашому ре�

гіоні. Для кожного фактора пропону�
ються свої питання. Або анкетування
містить іншу постановку питання —

розставити за пріоритетами і за ступенем важливості ці
фактори.

Інтегральний показник комплексної оцінки інвести�
ційного потенціалу регіону буде обчислюватись так:

n

1j
jj2211 XCXnnC...2XCXC)x(f ,

де f(x)— вільний індикатор (показник) інвестиційно�
го потенціалу регіону; Х

1
, Х

2
…Х

n
 — окремі індикатори еко�

номічного, фінансового й соціального потенціалу регіо�
ну; С

1
, С

2
…С

n
 — вага (ступінь важливості) у загальному

інвестиційному потенціалі регіону.
Фактори Х

1
, Х

2
…Х

n
 взаємозалежні між собою, але не�

лінійною залежністю, а деякі з них корелюють один з од�
ним. Кожний із цих факторів (потенціалів) впливає на за�
гальний результат. Фактори Х

1
 — економічний потенціал,

Х
2
 — фінансовий потенціал, Х

3
 — соціальний потенціал ви�

ражаються в умовах однотипних одиниць. Експерти кож�
ному з них приділяють свою вагу, залежно від впливу цьо�
го показника на загальний результат. Показник С

j
 одер�

жуємо за допомогою опитування й анкетування, експерт�
них оцінок. До аналізу залучаються експерти й статисти.

Потенціал Х
1
, Х

2
…Х

n
 можуть оцінювати фахівці. Мож�

на взяти три найбільш істотних комплексних фактори, що
впливають на розвиток регіону.

Кожний потенціал представимо як лінійну модель, що
залежить від інших потенціалів

                     +                                 +  1 · 1 
1 = 1

3 · 3 
1  = 1,5

f

2 · 2 
2 = 2 

f = 1· Х
1
 + 2 · Х

2
 + 1,5· Х

3
Очікуваний результат (інвестиційний потенціал регі�

ону) будемо обчислювати наступним чином:
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Розрахунок значень інвестиційного потенціалу регі�

ону в пропонованій нами методиці буде обчислюватися
наступним чином:
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Рис. 1. Структура інвестиційного потенціалу регіону
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ницю загальний інвестиційний потенціал збільшується на
З

1
.

Всі фактори, що враховуються у пропонованій тех�
нології, — природно�ресурсний потенціал, мінерально�
сировинний, трудовий та ін. — ділені, оскільки вони різно�
манітні.

Самі потенціали Х
11

, Х
12

, Х
1n

 — лінійні моделі, що за�
лежать від інших складових. Ці складові можуть входити
як лінійні компоненти з різними коефіцієнтами в моделі
динаміки потенціалів, розташованих у схемі по вертикалі
або горизонталі. Ці потенціали можуть залежати від дея�
ких однакових параметрів, але вхідних у модель динамі�
ки з різними коефіцієнтами.

Якщо говорити про порівняння потенціалів регіонів,
то одиниці виміру повинні бути однотипними, порівнян�
ними, тобто, наприклад, розраховані на однакову кіль�
кість населення.

Визначення вагових коефіцієнтів — важливий етап в
оцінці інвестиційного потенціалу регіону. Для розрахун�
ку значень вагових коефіцієнтів у пропонованій техно�
логії можна використати два способи. Один з них скла�
дається у безпосередній оцінці кожним експертом важ�
ливості кожного критерію і простій статистичній обробці
анкет. Другий підхід заснований на формуванні досить
великого набору карток опитування й обробці експерт�
них оцінок за допомогою методу спільного аналізу
(Conjoint�аналіз). Другий підхід дозволяє знизити суб�
'єктивність експертних оцінок і підвищити якість розра�
хунків.

1. Визначення вагових коефіцієнтів за допомогою се�
редніх експертних оцінок.

Процедура призначення вагових коефіцієнтів
складається в оцінці групою експертів відносної важ�
ливості (у %) кожного критерію. Сума всіх ваг повин�
на складати 100%. При цьому думка кожного експер�
та має бути врахована при ухваленні остаточного
рішення, тобто потрібна проста статистична обробка
анкет експертів. Математично цю процедуру можна
описати так.

Для розрахунку ваги за критерієм спочатку визна�
чається його середня вага:

N

W
W

N

1n
kn

k

де W
k
 — усереднена вага за критерієм k; N — кількість

експертів, що визначають ваги за критерієм k;   W
kn 

— вага,
дана експертом n за критерієм k. Потім ваги критеріїв нор�
муються таким чином, щоб у сумі вони давали 100%.

 %100
W

WW k

1K
k

k
k

% ,

де W
k
 — усереднена вага за критерієм k в %; К — за�

гальна кількість критеріїв.
2. Розрахунок вагових коефіцієнтів на основі Conjoint�

аналізу.
Conjoint�аналіз дозволяє одержати надійні оцінки

відносної важливості характеристик об'єкта без невип�
равдано високого навантаження на експерта.

Conjoint�аналіз можна розділити на два етапи:
1) формування підмножини варіантів для опитування
2) властивості Conjoint�аналіз результатів проведен�

ня опитування.
Головні питання, на які шукають відповіді фахівці із

планування й маркетингу при аналізі властивостей

об'єктів планування або якості продукції наступні: які ха�
рактеристики об'єкта є найбільш, а які — найменш важ�
ливими? Які значення (рівні) характеристик об'єкта є
найбільш або найменш бажаними?

Припустимо, що ми хочемо провести дослідження по
об'єкту з п'ятьма характеристиками, перші чотири з яких
мають по три рівні, а остання — два. Число можливих ва�
ріантів у цьому випадку дорівнює 3·3·3·3·2 = 162. Оціни�
ти 162 виду товару — це для експерта практично немож�
ливе завдання. Тому одним з основних елементів аналізу
є отримання розумного і достатнього для надійних оці�
нок безлічі варіантів для експертів.

При використанні методу Conjoint�аналізу в наве�
деному вище прикладі буде досить пред'явити експер�
тові замість 162 усього 14 варіантів опису об'єкта, а оп�
тимальним, з урахуванням мінімізації впливу різного
роду помилок при проведенні опитувань, буде їхнє чис�
ло 19.

Найбільш загальним варіантом Conjoint�аналізу є по�
внопрофільний аналіз. Відповідно до цього підходу екс�
перт виносить судження щодо варіантів об'єкта з повним
набором всіх його характеристик. Оцінки експертів у цьо�
му випадку більш реалістичні у порівнянні, наприклад, з
альтернативним підходом попарного пред'явлення харак�
теристик об'єкта [12].

ВИСНОВОК
Таким чином, розроблена нами інтегральна лінійна

модель динаміки інвестиційного потенціалу регіону доз�
воляє використовувати її в будь�якому регіоні, за умови
застосування порівнянних даних. Загальний потенціал ви�
міряється в грошовому вираженні.

Інтегральна лінійна модель динаміки інвестиційного
потенціалу дозволяє прогнозувати, яка може бути еко�
номічна віддача в грошовому еквіваленті від правильної
організації управління і діяльності в сфері економіки,
фінансів, соціальній сфері.
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ВСТУП
Джерелом розвитку малого підприємництва є прибуток,

результат його діяльності. Оцінювання результатів діяль'
ності на підприємствах регіону дозволяє вчасно уникати
фінансових проблем, адаптуватися до економічних змін та
ефективно розподіляти прибуток або попереджувати зби'
ток. Головним показником економічної ефективності
підприємства є рентабельність, яку формує прибуток.

Прибуток має особливе значення в умовах ринкової еко'
номіки, характеризує результати діяльності малого бізнесу
та слугує інтенсифікатором діяльності підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Існує значна кількість факторів, які впливають на ве'

личину прибутку: обсяг реалізації продукції, витрати на
виробництво, ціна продукції, попит та інше. Маються
різні підходи до визначення прибутку як економічної ка'
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тегорії вітчизняними фахівцями у сфері економіки та
фінансів.

Професор А. Поддєрьогін визначає прибуток як "час'
тину додаткової вартості, виробленої і реалізованої, гото'
вої до розподілу. Підприємство одержує прибуток після
того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалі'
зована і набере грошової форми" [1, с. 62].

Науковці в сфері фінансів С. Мочерний та Я. Мочерна,
дають таке визначення сутності прибутку: "це головна мета
діяльності капіталістичного підприємства, що реалізується
в процесі виробництва та реалізації товарів з використан'
ням найманої праці, діяльності самих підприємців, отриму'
ваного синергічного ефекту від взаємодії найманих праців'
ників із засобами виробництва, а також виражає певну су'
купність відносин економічної власності при здійсненні на'
званих видів діяльності та праці" [2, с. 331].

Український дослідник'економіст В. Андрійчук у своїх пра'
цях говорить, що "прибуток в загальному
економічному розумінні — це додаткова
вартість, що створюється в процесі вироб'
ництва, або, іншими словами, це вартість,
створена в процесі підприємницької діяль'
ності понад вартість виробничо спожитих
ресурсів і робочої сили" [3, с. 171].

Вітчизняний вчений'економіст І.
Бланк стверджує, що "прибуток являє со'
бою виражений у грошовій формі чистий
дохід підприємця на вкладений капітал, що
характеризує його винагороду за ризик
здійснення підприємницької діяльності, і
являє собою різницю між сукупним дохо'
дом і сукупними витратами в процесі
здійснення цієї діяльності" [4, с. 8].

Відомий фахівець у сфері фінансів
Ю. Греченко вважає, що "прибуток — це
економічні відносини, які відображають
особливий вид доходу, одержуваного в
результаті ефективної інноваційної
діяльності, проведення ризикових про'
ектів, використання підприємницьких
талантів і навичок у процесі здійснення
господарської діяльності, який існує в
грошовій формі і повністю готовий до
розподілу" [5, с. 220].

Таким чином, науковці'економісти
досить часто не погождуються один зРис. 1. Фактори впливу на прибуток малих підприємств
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одним щодо чіткого визначення терміна "прибуток", проте
спільним в їх визначеннях та визначеннях інших науковціів
є те, що дана економічна категорія — це підсумковий сис'
темний показник результативності підприємства. Аналізу'
ючи думки вчених'економістів та фінансистів, можна зро'
бити узагальнююче визначення категорії "прибуток" як
різницю між сукупними доходами підприємства та його вит'
ратами. В контексті аналізу даної категорії важливо розг'
лядати працю, землю, капітал, підприємницькі здібності та
інформацію як чинники, які беруть участь в діяльності під'
приємства. Важливість досліджень щодо прибутку малих
підприємств підтверджується необхідністю оцінки діяль'
ності кожного підприємства. Ефективність бізнесу визна'
чається саме його прибутком та має однозначний характер,
а деякі розбіжності в його визначеннях не є критичними та
не змінюють сутності даної категорії.

Метою роботи є визначення основних напрямів форму'
вання прибутку на малих підприємствах, зовнішніх та
внутрішніх чинників впливу на прибуток, створення єдиної
теоретичної концепції підвищення прибутковості малих
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Визначення прибутку малого підприємства як підсум'

кового показника діяльності потребує детального його ана'
лізу. На формування прибутку впливає значна кількість
факторів, таких як: сфера та галузь діяльності підприємства,
законодавчі норми щодо оподаткування, загальне економі'
чне середовище, географічне розташування підприємства та
ринку збуту, всі види операційних витрат, собівартість про'
дукції та рентабельність. Слід зауважити, що прибуток є си'
стемною категорією, його визначають на макро' і мікрорів'
нях діяльності суб'єктів господарюваня. З одного боку, при'
буток підприємств та організацій є загальним показником
стану економіки країни, з іншого — прибуток слугує основ'
ним показником результативності діяльності кожного ма'
лого підприємства. В узагальненому вигляді, фактори, які
впливають на прибуток, представлені на рис. 1.

Таким чином, загальне економічне визначення категорії
"прибуток" формується багатьма факторами зовнішньго
середовища та факторами діяльності підприємства. Проте,
крім загальноабстрактного визначення даної категорії, існу'
ють певні законодавчі норми, які її регулюють. Прибуток є
бухгалтерською категорією з певною методикою обчислен'
ня та принципами оподаткування, які закріплені діючим за'
конодавством. Згідно ст. 134.1.1 Податкового кодексу Ук'
раїни, "прибуток визначається шляхом зменшення суми
доходів звітного періоду на собівартість реалізованих то'
варів, виконаних робіт, наданих послуг" [6].

Фактори впливу на прибуток ма'
лих підприємств утворюють ключові
важелі для вдоконалення системи ве'
дення підприємництва як з боку дер'
жави, так і з боку самих підприємств.
Зовнішні фактори впливу на прибуток
малих підприємств, їх стан та пропо'
зиції розвитку представлені в табл. 1.

Не дивлячись на важливість за'
гального економічного становища
держави, важелів державного впливу
на малий бізнес, існує пряма залеж'
ність між внутрішніми факторами
впливу на прибутковість та ефектив'
ністю малого бізнесу. Сукупність
внутрішніх факторів, їх стан та про'
позиції розглянуті в табл. 2.

Таким чином, підвищення прибут'
ковості малого підприємництва по'
требує вдосконалення системи дер'
жавного регулювання, податкової си'
стеми та принципів побудови бізнесу.
Першочерговим завданням для роз'
витку малого бізнесу є покращення
умов його діяльності, які були зазна'
чені в дослідженні.

ВИСНОВКИ
1. Основним показником ефек'

тивності функціонування малого
підприємництва виступає прибуток з
урахуванням рентабельності про'
дукції. Прибуток є важливою бухгал'

терською категорією, яка закріплена законодавством Ук'
раїни, в тому числі і Податковим кодексом України.

2. До зовнішніх факторів впливу на прибуток малого
підприємства відносяться: економічна ситуація в світі,
країні, регіоні, населенному пункті; рівень конкуренції; дер'
жавне регулювання підприємництва; сфера та галузь діяль'
ності підприємства; очікування населення.

3. Серед внутрішніх факторів впливу на прибуток ма'
лого підприємства виділяються: обсяг реалізації товарів,
робіт або послуг; собіварість; рентабельність; всі види вит'
рат; кадрова політика; маркетинг; менеджмент.

4. Узагальнення зовнішніх факторів впливу на мале
підприємництво дало змогу розробити наступні рекомендації:
державі необхідно відводити ключову роль розвитку малого
бізнесу у всіх аспектах; забезпечувати державні замовлення
малому бізнесу; впровадити державні пільги при кредитуванні
малого бізнесу; зменшити податкове навантаження на малий
бізнес шляхом спрощення тиску оподаткування та зменшен'
ня їх кількості; організацувати консультаційні центри, впро'
вадити основи підприємництва в навчальні заклади.

5. Узагальнення внутрішніх факторів впливу на прибу'
ток малих підприємств дає змогу зробити наступні пропо'
зиції: більше уваги приділяти поширенню видів збуту про'
дукції, в тому числі електронній комерції; пошук методів
збільшення власного капіталу (фінансування, кредитуван'
ня, інвестування); орієнтуватися на виробництво і продаж
високоякісних товарів і послуг; вводити відрядну оплату
праці; включати ключовий персонал в розподіл прибутку.

6. Даний комплекс запропонованих заходів складає ос'
нову цілісної концепції підвищення прибутковості малого
підприємництва промислового регіону.

Література:
1. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук.

ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 4'те вид., перероб. та доп.
— К.: КНЕУ, 2002. — 458 с.

2. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посіб. / С.В.
Мочерний, Я.С. Мочерна. — 2'ге вид; випр. і доп. — К.: Знан'
ня, 2007. — 684 с.

3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств:
підручник / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

4. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. — 2'
е изд., расш. и доп. — К.: Ника'Центр, Эльга, 2002. — 752 с.

5. Греченко Ю.А. До питання про визначення показників
прибутку (на прикладі сільськогосподарських підприємств)
/ Ю.А. Греченко // Вісник ХНАУ. Серія "Економіка АПК і
природокористування". — 2009. — № 10. — С. 212—220.

6. Податковий кодекс України № 2755'VI від 02.12.2010 р.
Стаття надійшла до редакції 15.05.2012 р.

Таблиця 2. Внутрішні фактори, які впливають на прибутковість малих
підприємств
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ВСТУП
Розробка ефективної політики управління виробни�

чими запасами є одним із пріоритетних завдань підви�
щення ефективності діяльності підприємств, забезпе�
чення конкурентоспроможності, удосконалення їх
фінансового стану. Оптимізація рівня забезпечення за�
пасами та їх ефективне використання є передумовою по�
дальшого розвитку та адаптації підприємств до умов
ринкових кризових явищ.

Проблеми управління виробничими запасами є пред�
метом особливої уваги економічної науки. Вагомий вне�
сок у становлення й розвиток основних положень уп�
равління запасами зробили закордонні вчені Д. Бауер�
сокс, Д. Клосс, Д. Хедлі, Р. Акофф, Р. Шонбергер тощо.
Розробці теоретичних основ і методологічних підходів
щодо удосконалення системи управління запасами при�
свячені праці провідних вчених�економістів Білухи М.Т.,
Бланка І.О., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Палія
В.Ф., Рижикова Ю. І. та ін.

Однак, низка питань щодо вказаних наукових по�
ложень залишається невирішеною. Зокрема, недостат�
ньо поширеним в розробці політики управління запаса�
ми є використання принципу врахування вартості гро�
шей за часом, що призводить до отримання неоптималь�
них параметрів системи контролю запасів підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування доцільності застосу�

вання моделей управління запасами з урахуванням чин�
ника вартості грошей за часом задля удосконалення
існуючих методик оптимізації рівня запасів підприєм�
ства.

УДК 658.783

В. А. Будник,
к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу,
Київська державної академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича!Сагайдачного

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ

ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ ЗА ЧАСОМ

Запропоновано вдосконалення розрахунку оптимального рівня запасів на основі врахування вар/

тості грошей за часом. Розрахунками підтверджено, що використання моделей управління запасами

підприємства з урахуванням часової вартості грошей дозволяє отримати економічний ефект за рахунок

максимізації інтенсивності грошового потоку підприємства.

The proposed improvement of optimal inventory levels based on the cost of money over time. Confirmed by

calculations: using models of inventory management company considering the time value allows to obtain

economic benefits by maximizing the intensity of the cash flow business.

Ключові слова: запаси підприємств, вартість грошей за часом, моделі оптимізації рівня виробничих запасів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Задля оцінки доцільності визначення оптимальних

параметрів системи управління запасами підприємств з
урахуванням вартості грошей за часом здійснені розра�
хунки за класичною моделлю управління запасами (відо�
мою як формула Уїлсона, модель EOQ) та модифікова�
ною моделлю, що враховує діючі на ринку відсоткові
ставки і певні схеми нарахування відсотків.

Традиційна оптимізаційна модель управління запа�
сами передбачає визначення q* — оптимального значен�
ня обсягу замовлення для поставок, що мінімізує су�
марні річні витрати (суму витрат зберігання запасів та
накладних витрат постачання запасів), або так званого
економічного розміру замовлення (EOQ), та Т* — оп�
тимального значення тривалості інтервалу повторного
замовлення — за формулами (1) і (2):

h0 /·2* CDCqEOQ (1),
де С

о
 — накладні витрати на кожну поставку (що не

залежать від розміру замовлення);
D — споживання продукції за рік;
C

h
 — річні витрати на зберігання одиниці видів за�

пасів
)·/(2* h0 CDCT  (2).

У роботі [1] обгрунтовується припущення, що вра�
хування вартості грошей за часом в модифікації роз�
глянутої моделі призведе до зміни значень оптимальних
параметрів стратегії управління запасами підприємства.
В модифікованій моделі враховується інтенсивність по�
току доходів для грошових потоків, що надходять та
відходять.
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Розглянемо далі модифікацію кла�
сичної моделі управління запасами з
постійним попитом для випадку, коли
враховується часова вартість грошей.
Оптимальні стратегії контролю запасів
у цій модифікації будуть враховувати
інтенсивність потоку доходів (для гро�
шових потоків, що надходять та відхо�
дять). Введемо такі позначення:

Р
п
 — прибуток від реалізації оди�

ниці товару;
С

оп
 — витрати доставки одиниці

товару, які не включаються в накладні
витрати на поставку відповідної партії;

r — річна ставка нарощення, що діє
на ринку;

C
п
 — вартість одиниці продукції;

Величини потоків платежів визна�
чаються таким чином:

— величина потоку платежів, що
відходять (співвідносно до початку
кожного періоду), буде визначатися за
формулою (3):

2
h

TqqCq (3),

— величина платежів, що надходять (співвідносно
до середини кожного періоду постачання), розрахо�
вується за формулою (4):

qC )( (4).
Різниця вказаних платежів (з урахуванням процедур

нарощення суми для платежів, що відходять, до моменту
Т/2 по заданій ставці нарощення r відповідно до правил
фінансового аналізу) визначає дохід (прибуток) на заз�
наченому періоді часу тривалості Т, співвіднесений із се�
рединою такого інтервалу. Домноживши значення цього
доходу на множник 1/Т, отримуємо показник інтенсив�
ності потоку доходів — дохід за одиницю часу.

Максімізація інтенсівності потоку доходів призво�
дить до задачі максимізації цільової функції F (формули
5—6), в якій платежі, що відходять, нарощені за ставкою
r до моменту T/2:
F (5),

)]
2

)(
2

1()([1
h

TqqCqTrCq
T

F (6).

Точка максимуму (qопт) для функції F(q), яка роз�
раховується відповідно до значення похідної F'(q), що
дорівнює нулю, буде розташована в інтервалі (0;q*), тоб�
то лівіше рекомендованої в теорії точки q*. Отже, опти�
мальне значення qопт розміру замовлення з урахуван�
ням вартості грошей за часом не збігається з класичними
рекомендаціями, при цьому виконується нерівність (7):

*qq (7).
Для оптимального значення тривалості періоду часу

між поставками (Топт) також виконується нерівність (8):
 * (8).
Шляхом перетворень похідної F'(q) та при викори�

станні тригонометричного методу отримуємо формули
(9—11) розрахунку оптимального розміру поставок з
урахуванням вартості грошей за часом:

o

*
z
qq (9),

де z
о
 >1

3
cos

3
2 0

0
h

h

C
rCrCz (10),

3
0

2
0

)(2
27cos

rCrCCD
CCr

h

h (11).

Величина 1/z
о
 показує, яка саме частка від значення

q* (економічного розміру замовлення, але без урахуван�

ня вартості грошей за часом) визначає оптимальне
рішення для моделі з урахуванням процентних ставок.

Розрахунки за наведеними моделями на умовному
прикладі трьох номенклатурних одиниць запасів
підприємства зведені в табл. 1.

При цьому прийнято значення річної ставки зміни
вартості грошей за часом в розмірі 20 % (r=0,2).

Як бачимо, різниця Fmax — F0 в інтенсивності до�
ходів по кожному виду запасів має значення порядком
1—7 тис. грн. (за рік). Проте необхідно врахувати, що в
реальних системах управління запасами відповідний
перелік номенклатури товарів вимірюється сотнями най�
менувань. Тому сумарний показник можливого підви�
щення ефективності системи за рахунок врахування ча�
сової структури процентних ставок по всій групі запасів
може виявитися досить істотним.

ВИСНОВКИ
Класичні моделі управління запасами підприємства

не враховують вартість грошей за часом, що призводить
до отримання неоптимальних параметрів системи кон�
тролю запасів.

Запропоновано при розробці стратегій управління
запасами підприємства використовувати модель розра�
хунку оптимальних параметрів розміру поставок та
інтервалу закупок з урахуванням інтенсивності потоку
доходів для грошових потоків, що надходять та відхо�
дять.

Розрахунки за класичною та модифікованою моде�
лями підтвердили наявність розбіжності значень основ�
них параметрів стратегій управління запасами та існу�
вання можливостей підвищення ефективності відповід�
ної системи управління запасами за рахунок урахуван�
ня часової структури відсоткових ставок, що діють на
ринку. Подальші дослідження в сфері врахування вар�
тості грошей за часом при розрахунках оптимальних
рівнів запасів слід здійснити стосовно багатономенкла�
турних моделей управління запасами підприємств.
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Таблиця 1. Розрахунки оптимальних стратегій управління запасами за моделями
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ВСТУП
Основою бюджетних реформ, які проводились у

передових країнах світу, було: середньострокове
планування бюджету та спрямування фінансових ре$
сурсів на кінцеві соціально значимі
результати. Міжнародна практика
довела успішність проведених ре$
форм. Щороку місцевими бюдже$
тами України затверджується знач$
на кількість цільових програм. Фор$
мування такої програми, передба$
чає застосування методології про$
грамно$цільового планування [1].
ПЦМ вимагають наявності чітко
сформульованої мети, конкретно
поставлених завдань та пропису оц$
іночних показників, як мінімум:
продукту, витрат, ефективності і
якості [1—3].

Тематиці управління бюджетом
за ПЦМ присвячено багато публі$
кацій [5—7]. В них містяться теоре$
тичні основи застосування ПЦМ, але
аналізу їх практичного застосування
при плануванні місцевих бюд$
жетів в Україні нема.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однак дослідження викори$

стання ПЦМ висвітило ряд
істотних недоліків. Головні роз$
порядники коштів адаптують
ПЦМ до вже існуючих методів
планування і управління. Перед
формуванням програми не про$
водяться дослідження проблем і
послідовності їх вирішення, а
кошти виділяються не на конк$
ретну мету, а на певну структу$
ру, яка вже використовує їх за
своїм власним розсудом. Ми
навіть не можемо погодитися із
формулюванням мети, а покро$
кові завдання формулюються
формально, неконкретно, не$
прозоро. Аналіз показав, у всіх

УДК 336.14:352

В. О. Гордієнко,
к. е. н., доц. кафедри фінансів та державного управління,
Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО ЦІЛЬОВИХ

МЕТОДІВ ПРИ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ

БЮДЖЕТАМИ

Сьогодні портфель регіональних програм не витікає з соціально0економічної стратегії розвитку Ук0

раїни. Реалізовувані програми системно не пов'язані, не узгоджені за цілями, завданнями, не мають по0

казників оцінки. Пропонуються шляхи подолання сталої ситуації.

Today the portfolio of regional programs is derived from the socio — economic development strategy of

Ukraine . Realizable programs are not systematically related, are not agreed on goals, objectives, not performance

evaluation. Ways of overcoming a sustainable situation.

Ключові слова: місцевий бюджет, програмно�цільовий метод (ПЦМ), мета, завдання, оціночні показни�
ки: продукту, витрат, ефективності і якості.

програмах забезпечена наявність тільки показника
витрат, які формулюються навмання, спрямовані на
формальні заходи і не витікають з мети і завдань про$
грами. Інших оціночних показників просто немає. В

Таблиця 2. Аналіз мети бюджетних програм ДМР
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Таблиця 1. Аналіз спільностей і відмінностей встановленя мети
при застосуванні ПЦМ і методики SMART
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність розвитку національної економіки вима�

гає від промислових підприємств посилення уваги до покра�
щення їх фінансового та ресурсного забезпечення, пошуку
шляхів підтримання ефективності діяльності. Про сприят�
ливий фінансовий стан та платоспроможність підприємств
свідчить здатність вчасно погашати заборгованість перед
іншими підприємствами�контрагентами, фінансовими уста�
новами, податковими органами. Проте тенденції, що спос�
терігаються у фінансово�господарській діяльності під�
приємств, не дають позитивних результатів. На 1 січня 2011
р. поточні зобов'язання суб'єктів господарювання в цілому
по Україні склали 1891,1 млрд грн., або на 21,5 % більше по�
рівняно з попереднім роком. Значна частина існуючої за�
боргованості належить промисловим підприємствам, по�
точні зобов'язання яких становили 585,0 млрд грн., або 30,9 %
від загального обсягу поточних боргів суб'єктів господарю�
вання [1].

В таких умовах виникає необхідність в організації ефек�
тивної системи податкового менеджменту на вітчизняних
промислових підприємствах, яка могла б швидко реагувати
на стрімкі зміни у соціально�економічному та податковому
житті країни. Повну та вичерпну інформацію про діяльність
підприємства та оподаткування основних та специфічних
господарських операцій можна отримати за результатами
перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Тому дедалі частіше керівництво підприємств звертається
до послуг аудиторів та аудиторських фірм для підтвер�
дження правильності ведення обліку зобов'язань за подат�
ками і зборами, складання податкової та фінансової
звітності, а також прийняття на основі аудиторських вис�
новків управлінських рішень щодо покращення фінансової
та податкової політики підприємств.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено актуальні проблеми податкового планування переробних підприємств у економічно не5

стабільних умовах в Україні. Розроблено інформаційну модель прийняття управлінського рішення за ре5

зультатами бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та аудиту зобов'язань за податками і збора5

ми. Це сприятиме досягненню соціально5економічних, фінансових та інших ефектів від здійснення гос5

подарської діяльності на підприємствах переробної промисловості.

Actual problems of tax planning of the processing enterprises under the economically unstable conditions in

Ukraine are investigated. The information program of managerial decision5making based on accounting, internal

control and audit of the taxes5and5duties liabilities is developed. It will facilitate the achievement of socio5

economic, financial and other effects of the economic activity of the processing industry enterprises.
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бов'язання, податки, збори, податкове навантаження, оптимізація оподаткування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Проблеми підвищення ефективності діяльності
підприємств в цілому, зокрема оптимізації оподаткування
та формування податкової політики, вивчали фахівці різно�
го профілю: економісти, менеджери, фінансисти, обліковці,
аудитори. Серед іноземних вчених варто відзначити:
Е.А. Аренса, С.В. Баруліна, І.О. Бланка, І.М. Карасьову,
В.П. Суйца, А.Д. Шеремета та ін. У вітчизняній науці цими
питаннями займалися такі науковці: М.Т. Білуха, Н.І Дорош,
Г.І. Купалова, В.М. Мельник, А.М. Поддєрьогін, В.Я. Сав�
ченко, Б.Ф. Усач, В.Г. Швець та ін. [2—8]. Вони визначили
основні підходи до методології та організації аналізу та
аудиту господарської діяльності, окремих її об'єктів. Ними
розроблено концептуальні засади фінансового планування,
управління активами, залучення та використання фінансо�
вих ресурсів, формування короткострокових та довгостро�
кових стратегій за результатами всебічного аналізу та ауди�
ту діяльності суб'єктів господарювання. Проте досі недо�
статньо уваги в науковій літературі приділяється податко�
вому плануванню та використанню результатів аудиту зо�
бов'язань за податками і зборами в управлінні переробних
підприємств. Тому ці та інші питання потребують подаль�
шого дослідження.

Метою статті є удосконалення інформаційного забез�
печення податкового планування та елементів податкової
політики з урахуванням особливостей господарської діяль�
ності переробних підприємств.

Для досягнення мети визначені наступні завдання:
— побудова інформаційної моделі прийняття управлі�

нського рішення за результатами бухгалтерського обліку,
внутрішнього контролю та аудиту зобов'язань за податка�
ми і зборами;
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— аналіз впливу податкового навантаження на пере�
робні підприємства на формування елементів податкової
політики;

— розробка заходів з удосконалення управління подат�
ковими зобов'язаннями на підприємствах переробної про�
мисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим джерелом інформації про діяльність

підприємств переробної промисловості є система бухгал�
терського обліку, що містить дані про господарські операції
суб'єктів господарювання, стан активів, визнання та пога�
шення заборгованості, а також принципи облікової політи�
ки та складання звітності. З метою контролю та підвищен�
ня ефективності функціонування підприємств керівництво
створює та організовує роботу служби внутрішнього конт�
ролю. До її функцій входить: відстеження стану розрахунків
підприємства, перевірка правильності визначення об'єктів
оподаткування, нарахування та сплати податків, право�
мірності застосування податкових пільг та запобігання не�
обгрунтованих перевищень податкових зобов'язань, що мо�
жуть призвести до додаткових фінансових витрат у вигляді
штрафних санкцій та пені.

Достовірну інформацію про стан системи обліку та
звітності можуть дати результати перевірки, яка здійс�

нюється незалежними зовнішніми орга�
нами — аудиторами та аудиторськими
фірмами. В процесі аудиту, перш за все,
вони перевіряють систему внутрішнього
контролю, а потім — систему обліку роз�
рахунків з бюджетом, податкову та
фінансову звітність. Тому при прийнятті
управлінських рішень менеджери мають
керуватися висновками аудиторів, які
дають повну та вичерпну інформацію про
господарську діяльність переробних
підприємств. Крім того, за результатами
аудиту можна визначити доцільність
функціонування служби внутрішнього
контролю. Діяльність сучасних підпри�
ємств спрямована на максимізацію при�
бутку, тому завдання менеджерів поля�
гає у виборі однієї з двох існуючих аль�
тернатив — створювати та фінансувати
роботу служби внутрішнього контролю
чи залучати до перевірки зовнішніх екс�
пертів.

Менеджери узагальнюють інформа�
цію про господарську діяльність та виз�
начають подальші тактику та стратегію
діяльності за допомогою прийняття
управлінських рішень. Вивчаючи значен�
ня категорії "рішення" ми дійшли виснов�
ку, що це процес та результат вибору
мети та способу її досягнення. Тобто
прийняття управлінського рішення відбу�
вається шляхом проходження визначе�
них стадій дослідження об'єкта. З іншо�
го боку, такий процес передбачає досяг�
нення поставленої мети та має економіч�
ну доцільність. Тому прийняття управлі�
нського рішення щодо податкової політи�
ки варто розглядати як процес вибору
оптимального варіанта організації госпо�
дарської діяльності та обрання подаль�
шої стратегії розвитку підприємства на
основі всебічного вивчення стану розра�
хунків підприємства з бюджетом. Це за�
безпечується шляхом здійснення все�
охоплюючого аналізу облікової інфор�
мації та звітної документації системи
внутрішнього контролю податкових зо�
бов'язань, а також за допомогою комп�
лексного аудиту заборгованості за подат�
ками і зборами.

Дослідивши теоретичний та практич�
ний досвід щодо прийняття управлінсь�
ких рішень, вимоги до організації госпо�
дарської діяльності та роботи підрозділів
переробних підприємств, нами побудова�
но модель взаємозв'язку обліку, внутрі�
шнього контролю та аудиту розрахунків

з бюджетом, а також зображено послідовність вибору уп�
равлінського рішення за їх результатами (рис. 1).

Ефективне управління податковими зобов'язаннями
передбачає формування системи податкового менеджменту
або здійснення функцій з встановлення податкової дисцип�
ліни у межах комплексного управління переробним підприє�
мством. У вітчизняній теорії та практиці організації госпо�
дарської діяльності відсутні чітко визначені критерії, відпо�
відно до яких має прийматися рішення щодо організації си�
стеми податкового менеджменту на підприємстві перероб�
ної промисловості. Тому керівництво підприємства має са�
мостійно визначити, який з двох альтернативних варіантів
обрати: створити окремий підрозділ податкового менедж�
менту або призначити відповідальних осіб щодо здійснення
управління станом розрахунків з бюджетом. Помилкове
обрання одного з двох варіантів може призвести до знач�
них фінансових втрат та зниження ефективності діяльності
структурних одиниць та підприємства в цілому.

Для цього необхідно, перш за все, оцінити розміри
підприємства переробної промисловості та масштаби його
діяльності. На малих підприємствах недоцільно створюва�
ти окремий структурний підрозділ податкового менеджмен�
ту. Хоча завжди існує потреба у здійсненні податкового
планування та прийняття на його основі рішень щодо опти�
мізації оподаткування. Для вирішення цього питання до�
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Рис. 1. Процес прийняття управлінських рішень за результатами
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та аудиту зобов'язань

за податками і зборами *

* Розроблено автором.
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цільно призначити відповідальну особу для здійснення кон�
тролю за податковими потоками підприємств.

Дещо інша ситуація спостерігається на переробних
підприємствах з великою кількістю працівників та значни�
ми масштабами господарської діяльності. Відсутність окре�
мого підрозділу управління податками та зборами або гру�
пи осіб з цих питань на великому підприємстві може при�
звести до появи значних обсягів заборгованості та неперед�
бачених витрат. Несвоєчасне погашення податкових зобо�
в'язань може призвести до значних штрафних санкцій з боку
державних податкових органів, а не спричинює зниження
кредитного рейтингу суб'єктів господарювання та появу
негативного іміджу у бізнес�колах.

Другим, не менш важливим чинником у питанні органі�
зації управління податковими зобов'язаннями на підприє�
мствах переробної промисловості є обсяг операцій з опо�
даткування та стан розрахунків з бюджетом. У світовій прак�
тиці при обгрунтуванні необхідності податкового менедж�
менту використовують показник податкового навантажен�
ня на підприємство. Результати аналізу спеціальної літера�
тури з проблем аналітичного забезпечення перевірки зобо�
в'язань за податками і зборами [3; 9; 10] свідчать про існу�
вання різноманітних підходів до визначення податкового
навантаження на суб'єкти господарювання, що відрізняють�
ся економічною сутністю використаних у них показників.
Відповідно до існуючих методик показник податкового на�
вантаження може розраховуватися як відношення суми
сплачених податків і зборів до сумарних доходів підпри�
ємства, прибутку, змінних витрат тощо. Наявність великої
кількості методик дозволяє всебічно дослідити рівень по�
даткового навантаження на підприємства переробної про�
мисловості залежно від соціально�економічних та інших
факторів. З іншої сторони, таке різноманіття ускладнює
розуміння сутності показника та його використання в про�
веденні комплексного аналізу заборгованості.

На нашу думку, аналіз податкового навантаження пе�
реробних підприємств варто здійснювати з урахуванням
сумарного доходу підприємства за звітний період. Відпові�
дно до такої методики показник податкового навантажен�
ня розраховується за формулою:

(1),

де  — податкове навантаження на підприємство,
%;

 — сума податків та зборів, сплачених за звітний
період, тис. грн.;

 — сумарні доходи переробного підприємства, які
включають доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, а
також інші доходи, тис. грн.

Показник податкового навантаження показує частку
доходу, яку має підприємство перерахувати до державного
бюджету. На нашу думку, до складу податків та зборів, що
сплачуються у звітному періоді, не варто включати податок
з доходів фізичних осіб та обов'язкові внески до фондів соц�
іального страхування. Це пояснюється тим, що податок ви�
раховується із заробітної плати працівників, а не фінансо�
вого результату підприємств. Тому більшою мірою він
свідчить про рівень податкового навантаження на самих
працівників. Внески до фондів соціального страхування ви�
раховуються із загального фонду оплати праці та не відно�
сяться до складу податкової заборгованості переробних
підприємств, а тому не можуть характеризувати рівень по�
даткового навантаження.

Розглянемо порядок розрахунку показника податково�
го навантаження на прикладі господарських операцій з опо�
даткування підприємства "Геліос". У 2011 р. доходи підприє�
мства від реалізації товарів, робіт, послуг склали 482961 тис.
грн., зобов'язання за податками і зборами — 300 тис. грн.
Розрахуємо рівень податкового навантаження за наведеною
формулою (1):

 .

У 2011 р. частка зобов'язань за податками і зборами у
доходах підприємства склала 0,1 %. Це свідчить про те, що
підприємство "Геліос" вчасно здійснює погашення своєї за�

боргованості перед бюджетом. Значення показника мале
(0,1 %), що свідчить про низький рівень навантаження на
підприємство у частині сплати податків та зборів. Проте
аудитору варто детально дослідити господарські операції з
оподаткування та виявити факти можливої мінімізації опо�
даткування.

Зазначену методику можна застосовувати відповідно до
кожного податку або збору, які сплачуються переробними
підприємствами. Відповідно до такого підходу податкове
навантаження податком на додану вартість розраховуєть�
ся за формулою:

(2),

де  — податкове навантаження податком на до�
дану вартість, %,

 — сума податку на подану вартість, сплаченого
у звітному періоді, тис. грн.,

 — сумарні доходи переробного підприємства,
тис. грн.

За даними Звіту про фінансові результати переробного
підприємства "Геліос" за 2011 р. дохід від реалізації товарів,
робіт, послуг склав 482961 тис. грн., податок на додану
вартість — 66515 тис. грн. Отримані показники містяться і у
податковій декларації з податку на додану вартість підприє�
мства. Показник податкового навантаження податком на
додану вартість, розрахований за формулою (2), склав:

 Податкове навантаження податком на додану вартість
на рівні 13,8 % свідчить про вчасну сплату податку на додану
вартість до державного бюджету. В той же час цей показник
високий, тому необхідно перевірити правильність розрахун�
ку податкового кредиту та податкових зобов'язань за здійсне�
ними операціями, а також перевірити первинні документи з
обліку заборгованості. За допомогою зазначених процедур
можна виявити факти несвоєчасних розрахунків з бюдже�
том, а також мінімізації оподаткування на підприємстві.

Доволі дискусійним є питанням встановлення гранич�
ної межі цього показника для прийняття управлінського
рішення стосовно необхідності створення служби податко�
вого менеджменту на підприємстві. Відповідно до російсь�
кої практики господарської діяльності, граничне значення
податкового навантаження, яке враховується при обгрун�
туванні доцільності створення на підприємстві системи по�
даткового менеджменту, встановлюється на рівні 15 %. Якщо
рівень навантаження менший за визначену межу, тоді не�
обхідність у податковому плануванні мінімальна. Функції
податкового планування має здійснювати одна або декіль�
ка осіб — працівники підприємства або залучені ззовні осо�
би. При вищих значеннях показника податкового наванта�
ження виникає потреба в організації повноцінного подат�
кового управління шляхом створення окремого структур�
ного підрозділу. Варто враховувати також і те, що для орга�
нізації роботи такого підрозділу необхідно залучити додат�
кові фінансові ресурси. Так, зростання показника податко�
вого навантаження призводить до збільшення витрат на
проведення планування та організації управління податка�
ми і зборами підприємства. Незважаючи на це, заходи з оп�
тимізації оподаткування необхідно здійснювати, оскільки
вони сприяють зростанню ціни прийнятих управлінських
рішень (за умов їхньої ефективності) [3].

На нашу думку, підхід, визначений російською практи�
кою ведення бізнесу, є доречним і щодо українських
підприємств переробної промисловості. Це пояснюється
схожою економічною ситуацією України та Росії, соціаль�
ною, фінансовою та податковою політикою, а також под�
ібними концептуальними підходами до організації госпо�
дарської діяльності переробних підприємств. Тому необхі�
дно застосовувати зазначені вище критерії (розмір підприє�
мства та рівень податкового навантаження) для визначення
обсягу процедур щодо податкового планування та оптимі�
зації на вітчизняних підприємствах.

За результатами аналізу господарської діяльності
підприємства "Геліос" ми отримали загальний рівень подат�
кового навантаження 0,1 %. Враховуючи зазначені вище
критерії податкового менеджменту, можна стверджувати
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про незначний рівень податкового навантаження на
підприємство. Проте результати дослідження податкового
навантаження за окремими податками і зборами не дають
таких оптимістичних перспектив. Зокрема, це стосується
податкового навантаження податком на додану вартість, яке
склало 13,8 %. Тому доцільно створити робочу групу з ана�
лізу стану зобов'язань підприємства за податками і збора�
ми, до функцій якої віднести розробку заходів щодо покра�
щення податкової політики та пошуку резервів погашення
заборгованості перед бюджетом. Залучення додаткових
фінансових вкладень є обгрунтованим, оскільки робота спе�
ціалістів з податкового менеджменту дозволить скоротити
витрати, які підприємство може понести внаслідок несвоє�
часно здійснених розрахунків з податку на додану вартість,
інших податків та зборів, а також оптимізувати обліковий
процес та мінімізувати податкове навантаження на підприє�
мство переробної промисловості.

У процесі податкового менеджменту та прийняття на
його основі управлінських рішень важливе значення відво�
диться трьом складовим: податкова політика, податкове
планування та оптимізація оподаткування. Ці категорії є
взаємозалежними та дозволяють охопити весь спектр уп�
равлінських процедур, які необхідно використовувати в про�
цесі податкового менеджменту.

Податкова політика передбачає розробку стратегії гос�
подарської діяльності та визначення основних шляхів її ре�
алізації. Вона визначає основні напрями організації обліку,
обрання режиму оподаткування та визначення переліку
податків та зборів, які сплачує підприємство відповідно до
специфіки своєї діяльності. У ході податкового планування
менеджмент обирає тактичні заходи щодо покращення роз�
рахункової дисципліни, аналізує стан системи оподаткуван�
ня та обирає напрями з оптимізації розрахунків з бюдже�
том. При цьому варто керуватися основними положеннями
обраної податкової та облікової політики підприємства.
Вивчення альтернативних варіантів щодо оподаткування
переробних підприємств та обрання найефективнішого з
них, який сприятиме зменшенню податкових витрат та доз�
волить доцільно використати вивільнені в результаті реалі�
зації зазначених заходів кошти, відбувається в процесі оп�
тимізації операцій з оподаткування та господарської діяль�
ності в цілому. Тому метою діяльності податкового менед�
жменту є саме оптимізація обліку та звітності зобов'язань
за податками і зборами.

Проте це не значить, що оптимізація оподаткування
здійснюється лише після реалізації перших двох складових
податкового менеджменту. Покращення податкових розра�
хунків може здійснюватися і в процесі податкового плану�
вання, податкового регулювання та внутрішнього податко�
вого контролю підприємств переробної промисловості.
Важливу роль в оптимізації податкових потоків відіграє
податкове планування, яке включає такі складові елементи:
податкова політика, податкове регулювання та податковий
контроль. До інструментарію податкового планування на пе�
реробних підприємствах необхідно відносити такі елемен�
ти: методи податкового бюджетування, використання по�
даткових пільг та інших незаборонених законодавством за�
ходів із мінімізації податкових платежів, застосування
трансфертного ціноутворення, реалізації податкової пол�
ітики та обліку податкових зобов'язань. Якщо оптимізація
оподаткування — мета податкового менеджменту, то по�
даткове планування — це комплекс методів та інструментів
досягнення мети податкового менеджменту. Податкова
оптимізація та планування дозволяють знизити податкове
навантаження на підприємство та забезпечити зменшення
фінансових витрат, отримати економічний ефект від вкла�
дення вивільнених коштів, запобігти або знизити ризик по�
яви штрафних санкцій та пені [3].

У практичній діяльності вітчизняних підприємств, зок�
рема і переробних, спостерігаються випадки необгрунтова�
ної мінімізації суми податків та зборів, які сплачуються до
бюджетів різних рівнів. На перший погляд, така організація
податкової політики та ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві дозволяє вивільнити значно більше фінансових
ресурсів, ніж при здійсненні оптимізації. Це лише короткос�
троковий захід, оскільки вже в наступному звітному періоді
він може призвести до появи штрафів і пені у підприємства
за недотримання норм податкового законодавства та навмис�
ного ухиляння від сплати податків та зборів до бюджету. Сума
дисциплінарних стягнень може бути значно більшою від от�
риманої вигоди від мінімізації податкових платежів. Тому
служба податкового менеджменту переробного підприємства

має спрямувати свою діяльність на всебічне вивчення стану
податкової дисципліни на підприємстві, оцінити економічний
та дисциплінарний ефект від обрання податкової політики
підприємством та застосування заходів з оптимізації опе�
рацій з оподаткування. Важливою вимогою при цьому стає
ретельне дотримання норм податкового права та досягнен�
ня економічного та фінансового ефектів від прийняття уп�
равлінських рішень.

Оптимізація податкових потоків повинна здійснюватися
на основі ретельного дослідження облікової системи підприє�
мства, стану розрахунків з бюджетом, правильності відобра�
ження облікових даних у податковій та фінансовій звітності,
перевірки можливих переплат до бюджету, виявлення та вип�
равлення помилок в бухгалтерському обліку, фінансовій
звітності тощо. Всю цю інформацію можна отримати за ре�
зультатами комплексного аудиту зобов'язань за податками і
зборами. Це ефективний інструмент, який дозволяє не тільки
перевірити фінансову звітність, але і знайти помилки та зло�
вживання у господарських операціях з оподаткування, запо�
бігти появі штрафних санкцій у майбутньому.

ВИСНОВКИ
З метою ефективного управління податковими потока�

ми на підприємстві реалізується політика податкового ме�
неджменту, основними складовими якої є податкова пол�
ітика, податкове планування та оптимізація оподаткуван�
ня, що взаємопов'язані та є необхідними складовими систе�
ми менеджменту підприємства. Оптимізація розрахунків із
бюджетом означає прийняття найефективнішого управлі�
нського рішення з альтернативних. Зокрема, це стосується
обрання режиму оподаткування, використання податкових
пільг, уникнення штрафних санкцій, зміни характеру гос�
подарських операцій тощо. Важливою умовою оптимізації
є отримання фінансових або інших переваг від господарсь�
кої діяльності, а також підвищення ефективності функціо�
нування переробного підприємства. Поряд із оптимізацією
варто здійснювати контроль виконання управлінських
рішень, в результаті якого можуть формуватися пропозиції
щодо зміни податкової політики підприємства в майбутнь�
ому. Це сприятиме досягненню соціально�економічних,
фінансових та інших ефектів від здійснення операцій з опо�
даткування та сприятиме зростанню кредитного рейтингу
переробних підприємств та довіри з боку інших кредиторів,
податкових органів, бізнес�структур.
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ВСТУП
Фінансові проблеми, що виникають у суб'єктів

господарювання, часто зумовлені відсутністю в кер&
івництва чітких стратегічних цілей розвитку, довго&
строкових фінансових планів і нерозумінням місії
підприємства. Як наслідок, у підприємства виника&
ють труднощі з визначенням потреби в капіталі та
інших видах ресурсів, потужності не завантажені,
кошти заморожуються в неліквідних запасах, стає
наявною дебіторська заборгованість, окремі секто&
ри діяльності виявляються збитковими тощо. Для
уникнення (чи нейтралізації) проблем стратегічного
характеру на підприємстві слід запровадити механі&
зми стратегічного фінансового контролінгу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Суттєвим внеском на етапі становлення і розвит&

ку фінансового контролінгу як концепції плануван&
ня, координації, контролю і консалтингу стали ро&
боти зарубіжних та вітчизняних вчених: Ансоффа І.,
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ня стратегічного фінансового контролінгу, що на&
дасть можливість підвищити якість управління
фінансовою діяльністю та успішно використовувати
стратегії фінансового розвитку підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під стратегічним фінансовим контролінгом ро&

зуміють комплекс функціональних завдань, інстру&
ментів і методів довгострокового (три і більше
років) управління фінансами, вартістю та ризика&
ми. Вважається, що часовий горизонт стратегічно&
го контролінгу необмежений. У рамках стратегіч&
ного контролінгу зусилля фінансових служб під&
приємств концентруються на виконанні основних
завдань [1]:

— визначення стратегічних напрямів діяльності
підприємства;

— визначення стратегічних факторів успіху;
— визначення стратегічних цілей і розробка

фінансової стратегії підприємства;
— впровадження дієвої  системи раннього

попередження та реагування (перманентний аналіз
шансів і ризиків, сильних і слабких сторін);

— визначення горизонтів планування;
— довгострокове фінансове планування: плану&

вання прибутків і збитків, Cash&flow, балансу, основ&
них фінансових показників;

— довгострокове управління вартістю підприєм&
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ства та прибутками його власників;
— забезпечення інтеграції довгострокових стра&

тегічних цілей і оперативних завдань, які ставляться
перед окремими працівниками та структурними
підрозділами.

Найважливішим завданням стратегічного фінан&
сового контролінгу є забезпечення життєдіяльності
підприємства в довгостроковому періоді на основі
управління існуючим потенціалом та створення до&
даткових факторів успіху. Наявний у підприємства
потенціал розвитку визначається такими основними
факторами:

— фінансове забезпечення та можливості залу&
чення додаткового капіталу;

— наявність кваліфікованого персоналу;
— наявність надійних і дешевих джерел сирови&

ни та матеріалів;
— наявність ринків збуту продукції;
— ефективна організаційна структура;
— висока якість менеджменту.
Впроваджувати систему стратегічного фінансо&

вого контролінгу необхідне при виникненні таких
проблем [2]:

1) зниження керованості компанією (особливо
гостро може відчуватися в холдингах при значній
географічній віддаленості підприємств);

2) постійне відхилення від прийнятої стратегії,
отримання результату, відсуває досягнення цілей на
невизначений час;

3) реалізація нерелевантних, занадто ризикова&
них інвестиційних проектів, що відволікають грошові
кошти від більш стратегічно значимих проектів;

4) слабка контрольованість фінансових потоків,
невиконання бюджетів;

5) збільшення операційного ризику (розрахува&
ти досить складно при відсутності явних втрат, але
можна провести якісний аналіз).

Стратегічний фінансовий контролінг повинен за&
безпечувати керівництво підприємства й інших ко&
ристувачів вагомою інформацією про стратегію
підприємства та її зміни.

Стратегічні зміни являють собою комплекс за&
ходів, спрямованих на перетворення всіх основних
систем управління фінансовою діяльністю до рівня,
що забезпечує повну можливість реалізації перед&
баченої стратегії фінансового розвитку підприєм&
ства.

Масштаби стратегічних змін фінансової діяль&
ності підприємства залежать від досягнутого рівня
організації цієї діяльності й фінансових відносин з
партнерами, характеру джерел і глибини інформац&
ійної бази прийняття управлінських фінансових
рішень, ступеня іноваційності основних фінансових
операцій і використовуваних фінансових інстру&
ментів, рівня організаційної культури фінансових
менеджерів й інших внутрішніх організаційних пара&
метрів.

Підвищення якості управління фінансовою діяль&
ністю в процесі фінансового розвитку підприємства
повинне передбачати ефективне впровадження су&
часних наукових досягнень у цій сфері діяльності і,
у першу чергу, забезпечувати вибір відповідних
фінансових інструментів здійснення операцій на
фінансовому ринку.

Фінансові інструменти являють собою різно&
манітні фінансові оборотні документи, що мають
грошову вартість, за допомогою яких здійснюються
операції на фінансовому ринку.

Основу фінансових технологій становлять різно&
манітні види угод та операцій, здійснюваних під&
приємством на організованому й неорганізованому
фінансовому ринку. У процесі розробки стратегії
підвищення якості управління фінансовою діяльні&
стю підприємства основним завданням у цьому пи&

танні є розширення використання сучасних видів
угод і операцій на фінансовому ринку й підвищення
їхньої ефективності.

Під угодами підприємства на фінансовому рин&
ку розуміються його взаємопогоджувані дії з інши&
ми зацікавленими господарюючими суб'єктами,
спрямовані на встановлення, припинення або зміну
їхніх прав і обов'язків відносно фінансових інстру&
ментів, що обертаються на різних сегментах цього
ринку [3].

Угоди, здійснювані підприємством на організо&
ваному й неорганізованому фінансовому ринку, ха&
рактеризуються більшою розмаїтістю видів і класи&
фікуються.

Успішне здійснення стратегічного фінансового
розвитку підприємства багато в чому визначається
ефективністю організаційного забезпечення фінан&
сової діяльності.

Система організаційного забезпечення фінансо&
вої діяльності являє собою взаємозалежну су&
купність внутрішніх функціональних служб і
підрозділів підприємства, що забезпечують розроб&
ку, прийняття й реалізацію стратегічних фінансових
рішень і чітку відповідальність за результати цих
рішень.

Формовану в структурі управління підприєм&
ством систему зв'язків між різними ланками апара&
ту управління підрозділяють на горизонтальні й вер&
тикальні зв'язки. Горизонтальні зв'язки будуються
як однорівневі, а вертикальні — як багаторівневі, що
забезпечують ієрархічність керування.

У складі основних напрямів підвищення якості
стратегічного управління фінансовою діяльністю
підприємства важливе місце належить формуванню,
підтримці й розвитку організаційної культури фінан&
сових менеджерів.

Організаційна культура (корпоративна культура,
культура підприємства) являє собою систему загаль&
них для всіх співробітників найбільш важливих норм
і цінностей у їхньому органічному взаємозв'язку, що
визначає орієнтири їхнього поводження й дій, які за&
безпечують їх цільову внутрішню інтеграцію й ефек&
тивну адаптацію до змін факторів зовнішнього сере&
довища.

Сучасна концепція організаційної культури, роз&
глянута у світлі парадигми стратегічного менедж&
менту, трактує її як потужний стратегічний інстру&
мент, що дозволяє орієнтувати всі функціональні
служби підприємства й окремих його співробітників
на загальні цілі, мобілізувати ініціативу персоналу
на пошук найбільш ефективних шляхів розвитку
підприємства в довгостроковій перспективі. Важли&
вим аспектом сучасної концепції організаційної
культури є те, що вона може формуватися на
підприємстві в підрозділі на ряд культур або суб&
культур. У рамках одного підприємства організаційні
субкультури можуть бути побудовані по функціо&
нальній, регіональній, ієрархічній та інших ознаках.
Однією з таких субкультур може виступати фінан&
сова організаційна субкультура, що відбиває специф&
іку управління фінансовою діяльністю підприємства
[4].

Необхідно також звернути увагу, що управління
грошовими активами або залишком коштів та їхніх
еквівалентів, що постійно перебуває в розпоряд&
женні підприємства, становить невід'ємну частину
функцій загального управління оборотними актива&
ми. Розмір залишку грошових активів, яким оперує
підприємство в процесі господарської діяльності,
визначає рівень його абсолютної платоспромож&
ності (готовність підприємства негайно розрахува&
тися по всіх своїх невідкладних фінансових зобов'я&
заннях), впливає на розмір капіталу, інвестованого
в оборотні активи, а також певною мірою характе&
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ризує його інвестиційні можливості (інвестиційний
потенціал здійснення підприємством короткостро&
кових фінансових інвестицій).

Формування підприємством грошових авуарів зу&
мовлене рядом причин, які покладені в основу відпо&
відної класифікації залишків його грошових активів

Сучасний етап економічного розвитку країни ха&
рактеризується значним уповільненням платіжного
обороту, що викликає ріст дебіторської заборгова&
ності на підприємствах. Тому важливим завданням
стратегічного фінансового менеджменту є ефектив&
не управління дебіторською заборгованістю, спря&
моване на оптимізацію загального її розміру й за&
безпечення своєчасної інкасації боргу.

В останні роки в системі стратегічного фінансо&
вого управління підприємством все більша увага при&
діляється питанням організації грошових потоків, що
чинять істотний вплив на кінцеві результати його
господарської діяльності.

Грошовий потік підприємства являє собою су&
купність розподілених по окремих інтервалах розг&
лянутого періоду часу надходжень і виплат коштів,
що генеруються його господарською діяльністю, рух
яких пов'язане з факторами часу, ризику й
ліквідності.

У процесі стратегічного фінансового управління
підприємством його грошові потоки класифікують&
ся за різними ознаками. В арсеналі стратегічних ме&
тодів забезпечення фінансового розвитку підприє&
мства важливу роль відіграє управління структурою
капіталу.

Структура капіталу являє собою співвідношення
всіх форм власних і позикових фінансових ресурсів,
використовуваних підприємством у процесі своєї
господарської діяльності для фінансування активів.

Процес управління структурою капіталу вимагає
обліку особливостей використання підприємством як
власного, так і позикового капіталу.

Оптимізація структури капіталу є однієї з
найбільш важливих і складних завдань, розв'язува&
них у процесі стратегічного фінансового управлін&
ня підприємством. Оптимальна структура капіталу
являє собою таке співвідношення використання влас&
них і позикових засобів, при якому забезпечується
найбільш ефективна пропорційність між коефіцієн&
том фінансової рентабельності й коефіцієнтом
фінансової стійкості підприємства, тобто максимі&
зується його ринкова вартість [5].

Основним внутрішнім джерелом забезпечення
росту власного капіталу підприємства виступає
приб уто к,  що з алиша єт ься  в  ро зпорядженні
підприємства. Його розмір значною мірою залежить
від здійснюваної підприємством дивідендної політи&
ки.

Головною умовою забезпечення фінансової
рівноваги підприємства в процесі його розвитку ви&
ступає достатній рівень генерування прибутки від
господарської діяльності. Основу валового прибут&
ку підприємства становить його операційний прибу&
ток. Тому управління формуванням прибутку
підприємства розглядається, в першу чергу, як про&
цес формування прибутку від реалізації його про&
дукції та є основою формування фінансового конт&
ролінгу підприємства.

Механізм управління формуванням операційно&
го прибутку будується з урахуванням тісного
взаємозв'язку цього показника з обсягом реалізації
продукції, доходів і витрат підприємства. Система
цього взаємозв'язку, що одержала назву "Взаємоз&
в'язок витрат, обсягу реалізації й прибутку", доз&
воляє виділити роль окремих факторів у форму&
ванні операційного прибутку й забезпечити ефек&
тивне управління операційною діяльністю підприє&
мства.

Механізм цієї системи передбачає послідовне
формування маржинального, валового й чистого
прибутку підприємства.

В умовах стійкого економічного розвитку підпри&
ємства управління його реальними інвестиціями має
ряд обмежень, що залежать від цілей фінансового
стратегічного розвитку [6]. Управління проектами —
це сучасна системна методологія здійснення всіх
процесів розробки й реалізації інвестиційного про&
екту будь&якого виду протягом усього його життє&
вого циклу, що забезпечує ефективне досягнення
його цілей.

ВИСНОВКИ
Стратегічний фінансовий контролінг повинен

орієнтуватись на функціональну підтримку фінансо&
вого менеджменту, що визначає його зміст і основні
завдання. Головною метою стратегічного фінансо&
вого контролінгу є орієнтація управлінського про&
цесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу
власників при мінімізації  ризику і  збереженні
ліквідності та платоспроможності підприємства.
Отже, необхідно спрямовувати систему стратегічно&
го фінансового контролінгу на реалізацію розроб&
леної фінансової стратегії. Водночас, щоб бути
ефективним, фінансовий контролінг повинен мати
стратегічний характер, тобто відображати основні
пріоритети фінансового розвитку. Саме тому роз&
роблені рекомендації щодо формування та реалізації
фінансової стратегії дають можливість більш ефек&
тивно, при їх впровадженні в діяльність підприєм&
ства, здійснювати стратегічне фінансове плануван&
ня діяльності підприємства в умовах стрімкого роз&
витку економіки країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток економіки України доводить, що

морський транспорт є однією з пріоритетних та найперс%
пективніших галузей країни. Ми погоджуємося з тверджен%
нями вчених про те, що від функціонування та розвитку
морських транспортних підприємств значною мірою зале%
жить економічне зростання суб'єктів господарювання інших
галузей економіки. В морській галузі ефективно функціо%
нують підприємства різних розмірів: великі підприємства до%
мінують у стивідорній діяльності, а малі — в сфері берего%
вого сервісного обслуговування. У цьому контексті ми дот%
римуємося точки зору про те, що розвиток та підтримка в
галузі морських перевезень саме малих підприємств,
підприємницької діяльності, залучення до неї широких
верств населення, особливо приморських регіонів, мають
стати елементом національної ідеї, сприяти формуванню
відповідного суспільного менталітету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення та систематизація наукових публікацій пока%

зує, що проблемі розвитку та ефективного функціонування
малих підприємств присвячені праці З.С. Варналія, М.М. Ба%
б'яка, О.В. Кужель, Д.В. Ляпіна, О.І. Микитюк, В.О. Сизо%
ненка, В.А. Подсолонка, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронової, Г.В.
Козаченко, А.Е. Воронкової, В.Ю. Медяника, О.В. Улья%
ницької та інших вітчизняних вчених [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8].

Висвітленню проблем розвитку малого бізнесу в системі
морських перевезень присвячені роботи В.В. Озаринської,
Н.Г. Гребенник, А.Г. Дем'янченко тощо [8; 9].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження місця малих суб'єктів гос%

подарювання в системі морських перевезень, обгрунтуван%
ня перспектив розвитку означеної галузі, а також визначен%
ня переваг та недоліків кількісно%якісних критеріїв визна%
чення малих підприємств.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: дос%
лідження стану та тенденцій розвитку малого бізнесу в Хер%
сонській області, виявлення особливостей функціонування
його представників, розкриття значення малих суб'єктів гос%
подарювання в регіональній економічній системі, надання ре%
комендацій стосовно удосконалення функціонування малих
підприємств в сучасних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для того, щоб визначити справжнє місце малих

підприємств у структурі ринкової економіки, необхідно ус%
відомити основну передумову: малий бізнес — це об'єктив%
на форма організації виробництва, яка пройшла у своєму
розвитку вже далеко не одну сходинку і тим самим довела
свою життєздатність та можливість адаптуватися не тільки
до різноманітних соціально%економічних умов, а й до різно%
манітних систем господарювання.

Роль та значення малих підприємств підтверджуються
світовою практикою: малий бізнес значною мірою сприяє
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підвищенню ефективності ринкової економіки найрозвине%
ніших країн світу. Як особливий сектор економіки, малий
бізнес є тим підгрунтям, на якому об'єктивно зароджуєть%
ся і вибудовується середній клас, а його розвиток і зміцнен%
ня дають унікальний шанс порівняно швидко створити нові
мотиви поведінки людей й нову систему відносин між ними.

З економічної точки зору, роль представників малого
бізнесу можливо визначити за допомогою наступних показ%
ників, як, наприклад, доля:

— валового внутрішнього продукту (ВВП), що створюєть%
ся підприємствами малого бізнесу в його загальному обсязі;

— національного доходу, що створюється малим бізнесом;
— дрібних підприємств у загальній кількості промисло%

вих підприємств;
— працездатністю населення, зайнятого на підпри%

ємствах малого бізнесу;
— малого бізнесу в експорті продукції;
— податків, які надходять до бюджету від сектора ма%

лого бізнесу в їх загальній кількості;
— окремих видів продукції та послуг, які створюються

малими підприємствами в їх загальному обсязі.
Із збільшенням величини цих показників роль малого

бізнесу, звичайно, зростає.
Функціональне призначення підприємств, їх роль в еко%

номіці значною мірою змінюються залежно від розміру
підприємства. Велике та мале підприємство, навіть у межах
однієї території і галузі, як правило, не є взаємозамінюва%
ними. Відсутність одного з них — це незаповнена чарунка
економіки, що призводить до зниження її загальної ефек%
тивності функціонування. Великі, середні та малі підприєм%
ства доповнюють один одного, складають цілісний організм
економічного господарства. Існує безліч критеріїв розпод%
ілу підприємств на великі, середні та малі.

Історично в господарській практиці широкого застосуван%
ня набули традиційні схеми розподілу економіки на складові
елементи (за галузевою ознакою, за територіальною, за фор%
мою власності тощо), які дозволяють всебічно ознайомитися із
закономірностями та напрямами розвитку народного господар%
ства, своєчасно відреагувати на проблеми, які зароджуються.

Існує і розподіл підприємств за критерієм їх розміру
залежно від кількості працівників, вартості основних та обо%
ротних фондів, обсягу виготовленої продукції та інших по%
казників. Такий підхід довгий час залишався базою для фор%
мування оплати праці. Але життя вносить свої корективи
та дає висновок про те, що необхідно підвищити роль роз%
поділу підприємств на великі, середні та малі, покласти його
в основу спеціальної системи організації диференційної
уваги зі сторони держави до фінансового, матеріально%тех%
нічного благополуччя різних за розміром підприємств.

У світовій практиці нараховується більше 50 статистичних
критеріїв віднесення підприємства до групи малих, які можна
класифікувати як кількісні, якісні та комбіновані [6, с. 21].

Практика доводить, що кількісні показники в різних
країнах різні. Це пояснюється національними та галузеви%
ми особливостями, сферою діяльності господарюючого суб%
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'єкта. Але майже у всіх країнах головними кількісними по%
казниками залишаються чисельність працюючих на
підприємстві та обсяг обороту (продажу), прибутку, дохо%
ду. Їх величина варіюється в межах однієї країни і залежно
від галузевої приналежності суб'єкта. Приміром, Республі%
ка Крим або навіть окремі самоврядовувані зони у власно%
му законодавстві можуть визначати власні критерії розме%
жування малих підприємств як за обсягом господарського
обороту, так і за чисельністю працюючих [5, с. 276].

Наприклад, в Японії до категорії малих і середніх
підприємств у галузях оборонної промисловості, в бу%
дівництві, транспорті, у зв'язку, комунальному господарстві
відносяться юридично самостійні компанії з числом зайня%
тих до 300 чоловік або обсягом основного капіталу до 100
млн єн, оптовій торгівлі — до 100 чоловік або до 30 млн єн
капіталу, роздрібній торгівлі й сфері послуг — до 50 чоловік
або до 10 млн єн капіталу [5, с. 276]. Отже, головними крите%
ріями визначення малих та середніх підприємств є величина
капіталу, чисельність робітників і галузева приналежність.

В Італії малий бізнес охоплює підприємства з чисельні%
стю до 500 зайнятих. При цьому є досить багато виробництв,
що використовують працю менше 20 робітників [5, с. 276].

У Великобританії використовуються критерії величини
обороту, активів і середньої чисельності зайнятих [6, с. 22].

У Швеції, крім показника чисельності зайнятих, вико%
ристовується ряд інших: стадія росту; галузь економіки;
сфера діяльності (місцеві, регіональні, загальнонаціональні
масштаби); особливість власників підприємств і менеджерів
(наприклад, іноземці, жінки і тощо) тощо [6, с. 22].

Слід зазначити, що кількісний варіант визначення малих
підприємств має як переваги, так і недоліки. До переваг можна
віднести доступність та простоту з точки зору статистичних підра%
хунків. Про недоліки свідчить той факт, що вони "працюють"
тільки для обмеженого кола підприємств, тобто існують труд%
нощі для порівняння. Наприклад, на електростанціях, багатомі%
льйонні основні фонди приводяться в дію декількома робочими.

Згідно із Господарським кодексом України, який набув
чинності з 01.01.2004 р., основними критеріями віднесення
підприємства до категорії малих є обсяг валового доходу
підприємства і чисельність його працівників, незалежно від
форм власності: з середньообліковою чисельністю працю%
ючих до 50 осіб на рік та обсягом валового доходу від реал%
ізації продукції до 0,5 млн євро на рік [1].

Інший підхід до визначення розміру підприємств — як%
існий. При цьому підході основними критеріями є особли%
вості діяльності та поведінки суб'єкта, обмежений доступ
до ринку капіталу, невеликий сегмент ринку, який займає
підприємство, та неспроможність здійснювати суттєвий
вплив на його функціонування.

Наприклад, у Німеччині при віднесені підприємств до
сектора дрібного та середнього підприємництва застосову%
ють наступні критерії [6, с. 22]:

— єдність власності й управління;
— так звана видимість підприємства (обмеженість його

масштабів), що дозволяє досягти високого ступеня трудо%
вої мотивації працівників;

— так зване сімейне ведення справи;
— особлива роль керівника такого підприємства (що ви%

являється безпосередньо включеним у процес виробництва);
— особливий характер фінансування (переважно за раху%

нок банківських кредитів), що породжує недостачу капіталу.
Переваги якісного підходу полягають у його теоретич%

ному обгрунтуванні й обліку широкого спектра якісних кри%
теріїв, таких як "система менеджменту", "система контро%
лю продуктивності", "система мотивації продуктивності"
тощо. У той же час труднощі доступу до внутрішньої інфор%
мації фірми для визначення якісних характеристик, а також
досить широкий спектр самих якісних критеріїв представ%
ляють складність для практичного застосування якісного
підходу при визначенні суб'єктів малого бізнесу.

У 1971р. Болтонський комітет у Великобританії вперше
запропонував комбінований підхід при визначенні малих
підприємств у своїй країні — використання одночасно еко%
номічних і статистичних характеристик. До економічних кри%
теріїв було віднесено наступні ознаки: невеликий ринок збу%
ту, який не дозволяє фірмі значно впливати на ціни і обсяг
продукції; відсутність філій, тобто власник сам контролює
свій бізнес; персоніфіковане управління, при якому керівник
бере участь у процесі прийняття всіх рішень. Статистичні
критерії враховували кількість зайнятих і річний оборот під%
приємств залежно від галузей, а також внесок підприємства
у експортну діяльність країни, розвиток інновацій [6, с. 29].

Але, як і будь%яке явище, комбінований підхід також не%
рідко критикувався, визначалися його переваги та недоліки.

Ми вважаємо, що розробка та застосування критеріїв
для віднесення підприємства до сектора малого бізнесу має
велике наукове та практичне значення, а звідси витікає і ве%
лика відповідальність державних органів за їх прийняття.
Від прийняття тих чи інших критеріїв залежить: які підприє%
мства віднести до малих, а які ні. В цьому випадку зміниться
співвідношення між великим, середнім та малим бізнесом,
величина державної підтримки розвитку малого підприєм%
ництва, а також зазнає змін статистична звітність.

Наукові принципи розробки критеріїв віднесення
підприємства до категорії малих недосконалі, дебати вчених%
економістів, дослідників провідних країн світу з проблем виз%
начення малого підприємства і досі тривають. На нашу дум%
ку, необхідно відзначити наступні наукові принципи:

— доступність (простота в розумінні та використанні);
— невелика кількість критеріїв, величина яких буде ва%

ріюватися залежно від специфіки та галузевої приналеж%
ності підприємства;

— об'єктивність;
— стабільність критеріїв (наприклад, недоліком критеріїв,

які виражені у вартісному виразі, є те, що в умовах інфляції їх
необхідно часто коректувати з урахуванням цього явища).

І ще один важливий момент. Люди, які вперше стикають%
ся з малими підприємствами, зазвичай допускають типову по%
милку: вважають малі підприємства одним із видів підприємств,
подібно приватним, державним, спільним, орендним тощо. Це
невірно. Малі підприємства — це не вид, не організаційно%пра%
вова форма, а розмір підприємства. Згідно чинного законодав%
ства України, організаційно%правові форми малих підприємств
аналогічні формам інших підприємств і тому дуже різноманітні:
це і індивідуальні підприємства, і господарські товариства
(відкриті та закриті, з обмеженою та необмеженою відпові%
дальністю), асоціації, корпорації, консорціуми та інші форми,
що створюються для вирішення нагальних проблем [4, с. 61].
Всі вони мають свої позитивні риси та недоліки. Також вони
мають свої власні інтереси, що визначають стратегію їх рин%
кової поведінки, відношення до держави та економічної пол%
ітики, здійснюваної нею. Із всіх видів підприємств за організа%
ційно%правовою формою необхідно виділяти їх частину за кри%
терієм чисельності. Таким чином, існують і малі приватні, і малі
спільні, малі господарські товариства тощо.

Через історичні особливості розвитку малого бізнесу в
Україні, малі підприємства у більшості людей асоціюються
лише з індивідуальною формою власності. Проте світовий
досвід розвитку малих суб'єктів господарювання доводить, що
максимальна їх ефективність досягається в умовах існування
приватної форми власності. Перевагою цієї форми є мож%
ливість оперативно реагувати на зміни умов господарювання
завдяки тому, що функції управління зосередженні безпосе%
редньо у власника. Серед недоліків особливо хочеться відзна%
чити обмеженість фінансових ресурсів та винятково високий
ступінь ризику. У приватному секторі економіки власників
малих підприємств об'єднують як корпоративні (збереження,
примноження і захист приватної власності), так і загальні еко%
номічні (створення в країні ефективної ринкової економіки з
високим рівнем споживчого попиту) інтереси.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, універсальних критеріїв виділення малих

підприємств, які дозволяли б безпомилково "сортувати"
підприємства, не існує. Тому вважаємо за доцільне, орієн%
туючись на вищезгадані принципи, визначити — за кількістю
працівників, у кожній галузі, з урахуванням специфіки ви%
робництва, — які підприємства не можна відносити до ка%
тегорії малих. У разі появи спірних питань, вирішувати їх в
індивідуальному порядку.
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ВСТУП
Останнім часом гостро постає потреба у вирішенні

соціальних проблем, зокрема, забезпечення охорони здо&
ров'я населення. Тому постає питання теоретико&мето&
дологічного та методико&практичного обгрунтування
ролі й місця медичного обслуговування населення в пло&
щині економіки, оскільки це водночас стосується сусп&
ільства, окремих сфер і галузей його функціонування та
трансформації. На сьогодні дослідження в галузі охоро&
ни здоров'я й медицини в Україні представлені досить
фрагментарно, внаслідок чого важливі складові аналізу
цієї сфери, яка включає в себе складний комплекс різно&
манітних соціальних практик, залишились майже поза
увагою науковців.

У сьогоднішній медицині наявний ряд неузгоджено&
стей, а саме: між зростанням ціни й собівартості лікуван&
ня та справжнім зубожінням населення; між значущістю
здоров'я як всезагального блага й диференціацією медич&
них послуг залежно від платоспроможності хворого; між
підвищеними потребами населення в медичному страху&
ванні як формі соціального захисту, викликаними зни&
женням якості життя в умовах трансформаційних пере&
творень, і неможливістю задовольнити ці потреби через
нестачу фінансових ресурсів, відсутність чіткої концепції
та правової основи інституту соціального захисту в ціло&
му і його обов'язкових сегментів, до яких належить
підтримка здоров'я різних верств населення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Організаційно&економічний механізм державного ре&

гулювання якості медичних послуг досліджує Котля&
ревський Ю.О., Сміянов В.А. Питання медичного стра&
хування та його ролі у забезпеченні соціального страху&
вання громадян знайшли відображення в наукових пра&
цях таких вчених, як Опрятної О.С., Стецюк Т.І. Науко&
ве обгрунтування удосконалення фінансування соціаль&
них гарантій населення в системі медичної допомоги оп&
рацьовують Губар О.Є., Шевченко М.В.

Аналіз стану опрацювання питань охорони здоров'я
серед науковців свідчить про необхідність наукового ви&
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Стаття присвячена актуальним питанням стану системи охорони здоров'я в Україні. Для збереження

здоров'я нації варто посилену увагу приділити реформуванню системи медичних послуг та її фінансу<

ванню. При цьому важливим питанням є структурна реорганізація мережі охорони здоров'я відповідно

до вимог населення.

The article is sanctified to the pressing questions of the state of the system of health protection in Ukraine.

For maintenance of health of nation it costs to spare an increase attention to reformation of the system of medical
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рішення даної проблеми в економічному аспекті, оскіль&
ки основні наукові підходи до формування нових акцентів
охорони здоров'я визначились поки що не повною мірою.
На сьогодні відсутня єдність поглядів щодо сутності та
змісту охорони здоров'я як складової соціального захи&
сту та соціальної політики. Сучасні дослідження теми
здебільшого не мають комплексного характеру, не розк&
ривають становлення та розвитку системи медичного
страхування в Україні, а тим більше її соціальних нас&
лідків і складових соціологічного моніторингу. У таких
умовах науково обгрунтовані думки з питань формуван&
ня системи медичного страхування населення в аспекті
їхнього соціального захисту набувають ще більшої сут&
ності. Метою статті є визначення рівня готовності до
медичного страхування суб'єктів лікувального процесу,
обгрунтування концептуальних підходів до формування
позитивного ставлення до страхової медицини, розроб&
лення практичних рекомендацій щодо вдосконалення ме&
дичного страхування в загальній системі соціального за&
хисту на рівні об'єктів виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Здоров'я нації слугує найбільш яскравим комплекс&

ним показником соціального розвитку країни. Цей по&
казник слід сприймати як невід'ємну складову рівня та
якості життя, яке відіграє важливу роль в економічному
розвитку держави, забезпечує відтворення і якість тру&
дових ресурсів, створює базу для стійкого соціально&еко&
номічного зростання.

Забезпечувати здоров'я нації має сучасна потужна
система охорони здоров'я. Охорона здоров'я — це су&
купність сукупних заходів, які приймаються на рівні сус&
пільства та направлені на посилення суспільного конт&
ролю за факторами, що визначають здоров'я населення.
Система охорони здоров'я являє собою сукупність ліку&
вально&профілактичних закладів, які тісно пов'язані з
екологією, охороною праці та соціальною сферою.

Як показує демографічна статистика, питання охо&
рони здоров'я є найбільш гострими серед українським
проблем. Це підтверджує табл. 1, яка свідчить, що кіль&
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кість умовно здорового населення
України зменшилась від 31,5% у
2004 році до 28,2% у 2010 році.
Крім того, смертність немовлят в
Україні вища 2,4 рази вища, ніж в
Європі, материнська смертність в
3—4 рази вища, ніж в Європі.

Ще одна проблема, яка тісно
пов'язана з системою охорони
здоров'я населення, — це старін&
ня населення. Як відомо, особли&
вості вікової структури населення
формуються під дією трьох основ&
них складових: народжуваності,
смертності та міграції. Сьогодні
безпрецедентні демографічні змі&
ни трансформують сучасний світ.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоро&
в'я, кількість людей похилого віку у світі нестримно зро&
стає, і уже до 2050 року їх число збільшиться до 38% [1].
ООН робить більш оптимістичні передбачення і прогно&
зує 22% людей похилого віку у 2050 році. Присвячуючи
Всесвітній день здоров'я у 2012 році темі старіння та дов&
голіття, ВООЗ таким чином підняла одну із важливих
проблем людства: здоров'я та соціальної ролі літніх лю&
дей у всьому світі.

У 2002 році в Мадриді відбулася друга Всесвітня асам&
блея по проблемам старіння. Політична декларація, прий&
нята на асамблеї, Мадридський міжнародний план дій по
проблемам старіння — документи, що поєднують підхо&
ди з реальною оцінкою ситуації по старінню і можливос&
тями, якими володіють різні країни для покращення ста&
ну людей похилого віку. Вони створюють платформу для
пошуку і реалізації раціональної стратегії діяльності в
інтересах старіючого населення [7, с. 28].

Не є винятком в цьому питанні і ситуація, яка скла&
лася в Україні. Адже, за прогнозами, частка населення
віком 65 років і старше у 2050 році буде складати 23%. В
економічній сфері старіння населення торкнеться еко&
номічного зростання, заощаджень, інвестицій та спожи&
вання, ринку праці, пенсій, податків і переходу багатства,
власності від одного покоління іншому. Старіння насе&
лення буде стосуватися питань охорони здоров'я, скла&
ду сім'ї, умов життя, проживання та міграції. Людство
піддасться реструктуризації, так як соціальні та еко&
номічні сили змусять шукати новий спосіб життя, нові
методи праці і нові шляхи турботи один про одного. Різке
зростання кількості людей похилого віку ставить нові
довгострокові завдання перед національною темою охо&
рони здоров'я. Можна передбачити, що основне зростан&
ня витрат буде пов'язане з впровадженням нових доро&
говартісних технологій, зростанням цін на ліки та медич&
не страхування.

Система охорони здоров'я в нашій державі має бага&
то проблем. Основний акцент робиться не на тому, щоб
попередити серцево&судинні, онкологічні та інші хворо&
би, а на лікування хворих, задоволення зростаючих по&
треб і попиту населення в медичній допомозі та розвит&
ку методик, які продовжують фізичне існування хворо&
го, але позбавляють його повноцінного та активного
життя [3, с. 65].

Українське суспільство успадкувало від соціалізму
широкі зобов'язання держави по безкоштовному медич&
ному обслуговуванню населення. При цьому система охо&
рони здоров'я, створена в радянський час, була орієнто&
вана на масове використання простих медичних техно&
логій. Розвиток медичної науки і фармацевтики значно
розширили можливості лікування багатьох хвороб і
відповідно зумовило зростання потреби населення в от&
риманні медичних послуг більш високої якості. Задоволь&
нити ці потреби шляхом безкоштовного надання всім гро&
мадянам медичної допомоги держава вже не в стані. Дис&
баланс між державними зобов'язаннями і реальним їх
фінансуванням негативно впливає на функціонування
системи охорони здоров'я. Державні ресурси витрача&
ються на підтримку існуючих медичних закладів, пере&
дусім стаціонарних, наносячи при цьому шкоду розвит&
ку профілактичної роботи та амбулаторно&поліклінічної
допомоги. Через неможливість безкоштовно надавати

бажану медичну допомогу всім громадянам відбуваєть&
ся погіршення доступності будь&якої якісної медицини
для широких груп населення, нарощування платності
медичних послуг і розширення практики неформальних
розрахунків. Найбільшою мірою від цього страждають
малозабезпечені прошарки населення.

Отже, доречною видається актуалізація створення
багаторівневої системи медичного страхування, яка ди&
ференційована за ступенем участі держави в оплаті ме&
дичної допомоги для різних категорій населення. Бага&
торівнева система медичного страхування має створити
інституційні умови для реальної збалансованості держав&
них гарантій надання медичної допомоги населенню з
джерелами їх фінансування, легалізації приватного
співфінансування суспільної системи охорони здоров'я
при збереженні доступності медичної допомоги для на&
селення з низьким доходом і хронічними захворювання&
ми.

За ініціативи уряду в Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м. Києві розпочалася пілотна ре&
алізація проекту медичної реформи. Суть проекту в тому,
щоб запровадити абсолютно нову систему надання ме&
дичних послуг. Так, первинна медична допомога буде на&
даватися у створених амбулаторіях загальної практики
сімейної медицини. Якщо потрібне лікування у стаціо&
нарі — для цього наявні районні лікарні перепрофілю&
ють у лікарні планового лікування. А для отримання ек&
стреної і висококваліфікованої допомоги (хірургічні опе&
рації, пологи тощо) створять госпітальні округи. Експе&
римент проходить у три етапи і розрахований на кілька
років. Передбачається розмежувати рівні надання медич&
ної допомоги пацієнту на первинний, вторинний (спеціа&
лізований), третинний (високоспеціалізований), а також
екстрену та паліативну медичну допомогу. Головний на&
голос робиться на розвитку первинного рівня меддопо&
моги, лікарів, які надаватимуть первинну допомогу, скон&
центрують у спеціальних центрах, де працюватиме кілька
спеціалістів, лабораторії, рентген&кабінети.

Спеціалізована амбулаторія — другий рівень меддо&
помоги — передбачатиме, що лікарі працюватимуть у
консультативно&діагностичних центрах. Передбачається
також створення госпітальних округів, які працювати&
муть за принципом єдиного медичного простору. А отже,
ці центри обслуговуватимуть не тільки мешканців дано&
го району чи міста, адміністративно&територіальні кор&
дони вже не матимуть значення.

На відміну від радянської медицини, яка завжди ре&
комендувала лягати в лікарню, медична реформа робить
наголос на амбулаторному лікуванні. Міністерство охо&
рони здоров'я передбачає закінчити тестування чотирь&
ох "піддослідних" до кінця 2013 року, а далі впроваджу&
вати цінні напрацювання в решті областей. Утім, за підра&
хунками профспілок, без належного бюджетного фінан&
сування, а лише за допомогою перенаправлених потоків
реформа триватиме щонайменше років десять. Надлишок
грошей у бюджеті не з'явиться, тому експерти радять не
забувати про такий варіант фінансування, як обов'язко&
ве медичне страхування.

Медична реформа неможлива без участі страховиків
і запровадження обов'язкового медстрахування. Обо&
в'язкове медичне страхування — це складова частина ре&
формування медицини. Важливо, щоб біля 75 % пацієнтів
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Таблиця 1. Основні показники стану здоров'я населення України
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обслуговувались у сімейних лікарів на первинному рівні
і сімейні лікарі їх лікували. У сімейного лікаря має бути
житло, клініка, операційна для амбулаторних операцій,
обладнання, автомобіль. Натомість швидка допомога має
бути самостійним закладом і має забезпечуватись не&
відкладною допомогою на визначеній території. Ця те&
риторія має займати не більше ніж півгодини часу від от&
римання виклику до моменту надання допомоги [5].

У Вінницькій області за перший рік проведення рефор&
ми було поставлене завдання реформувати первинну лан&
ку системи охорони здоров'я — амбулаторії сімейного
лікаря, фельдшерсько&акушерські пункти. В області ство&
рили 27 центрів з надання первинної медико&санітарної
допомоги населенню. Сьогодні більше 300 фельдшерсько&
акушерських пунктів відремонтовані, вирішено питання за&
безпечення їх гарячою водою. Матеріально і технічно
зміцнились близько 60&ти лікарських амбулаторій.

Характеризуючи фінансові ресурси, варто зазначити,
що протягом року більше 20 млн грн. з різних джерел було
перенаправлено на розвиток первинної ланки охорони
здоров'я. Велика сума пішла від установ, організацій,
підприємств і бізнесу. Частина понадпланових надходжень
була перенаправлена райрадами на розвиток первинної
ланки. Ще один ресурс — це реформування дільничних
лікарень. На 1 січня 2011 року у Вінницькій області функ&
ціонувало 40 дільничних лікарень. Це ті лікарні, які пере&
стали нести навантаження як медичні заклади, а перетво&
рились на соціальні. Тому на базі цих лікарень були ство&
рені лікарські амбулаторії загальної практики сімейної ме&
дицини із денним стаціонаром. Якщо дільнична лікарня об&
ходилась майже у 2 млн грн., то лікарська амбулаторія буде
обходитись в 1,2—1,5 млн грн.

У державному бюджеті на 2012 рік на реформування
медичної галузі у Вінницькій області закладено 189 млн
грн. Система охорони здоров'я є дуже затратною, але
вона фінансується тільки на 40—50% від загальної по&
треби. Найбільша проблема системи охорони здоров'я у
тому, що 85%, а у деяких районах до 90% коштів, виділе&
них на систему охорони здоров'я, йде на заробітну пла&
ту, захищені статті.

Другий етап повинен початися у кінці 2012 року. Поки
що триває підготовчий період до другого етапу. Для цьо&
го потрібно передати всі комплекси, приміщення, облад&
нання в районах у власність територіальних громад. Ці
рішення повинні ухвалити районі ради, вони мають про&
вести інвентаризацію майна. З 2012 року швидка медич&
на допомога всієї Вінницької області має стати єдиним
структурним підрозділом. Буде створений єдиний дис&
петчерський центр, який буде приймати виклики. Тоді
вже не буде мати значення, до якого району відноситься
населений пункт, де живе пацієнт.

При розгляді проблем формування соціальної по&
літики держави в системі охорони здоров'я, передусім ви&
никає питання щодо її фундаментальних основ: харак&
тері взаємодії суспільства, держави і людини в форму&
ванні здоров'я нації під впливом соціальних, біологічних
та економічних факторів. У вирішенні проблем фізично&
го, психічного здоров'я та інтелектуального розвитку

людини закладена одна з основ кон&
курентноздатності національної
економіки, забезпечення економіч&
ного зростання на базі новітніх тех&
нологій.

Основні напрями державної пол&
ітики щодо збереження здоров'я
нації мають передбачати:

— розвиток системи охорони
здоров'я та впровадження пріори&
тетів здорового способу життя;

— гармонізацію людського і при&
родного середовища;

— заохочення народжуваності,
підтримку та розвиток сім'ї;

— підвищення добробуту насе&
лення через впровадження високих
соціальних стандартів життя;

— забезпечення надання належ&
них послуг соціальної сфери на ос&
нові її якісного удосконалення.

Основними завданнями у цій сфері є:
— розробка та втілення збалансованої ефективної

медико&економічної моделі охорони здоров'я, яка по&
єднуватиме активне запровадження страхової медицини
та формування ринку медичних послуг із збереженням
гарантій надання кваліфікованої безоплатної невідклад&
ної медичної допомоги;

— суттєве розширення програм у галузі охорони здо&
ров'я, які фінансуються з державного та місцевих бюд&
жетів, орієнтація їх на інвестиції в удосконалення систе&
ми охорони здоров'я;

— забезпечення ефективного контролю якості надан&
ня медичної допомоги як у державному, так і в приват&
ному секторах надання медичних послуг [4].

ВИСНОВКИ
Успіх реформ в охороні здоров'я визначається єди&

ною науково обгрунтованою політикою, яка містить шля&
хи виходу з кризи суспільного здоров'я. Охорона здоро&
в'я, яка є комплексною соціально&економічною систе&
мою, реагує на всі зміни, зумовлені реформуванням дер&
жавних, суспільних і господарюючих структур, що виз&
начають життєдіяльність населення. Забезпечення збе&
реження та зміцнення здоров'я населення, продовжен&
ня періоду активного довголіття, тривалості життя лю&
дей, орієнтації на здоров'я як соціальну цінність, яка за&
безпечує громадянину конкурентоспроможність на рин&
ку праці, професійне довголіття, пов'язаний з цим доб&
робут — одна з визначальних складових гуманітарної
політики держави, підгрунтя поліпшення якості життя,
зміцнення людського потенціалу, збереження генофон&
ду українського народу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Початок XXI століття у всіх сферах відзначився епо!

хальними трансформаціями, основним напрямом яких
є інтенсивний розвиток інформаційно!технологічного
сектора та інформатизація всієї системи суспільних
відносин. Розвинуті країни та регіони сьогодні здійсни!
ли перехід до принципово нового суспільно!економіч!
ного укладу та модерного шляху цивілізаційного роз!
витку, що зумовлений розвитком комунікаційних тех!
нологій, створенням глобальної інформаційної мережі,
впровадженням новітніх досягнень в усі сфери функці!
онування суспільства — інформаційного суспільства.
Головним фактором розвитку сучасного соціуму при
цьому виступає чинник, який вимірюється ступенем
інтегрованості до сучасних інформаційних потоків, мо!
делей споживчої поведінки, різновидів актуальних знань
та доступом до ядра сучасної гуманітарної культури.

Проблеми становлення і розвитку інформаційного
простору на рубежі століть, виклики і загрози, які можуть
виникнути в інформаційному суспільстві, актуальні сьо!
годні не тільки з точки зору глобалізації, але й з точки зору
перспектив розвитку українського суспільства в цілому.

Метою даної статті стали інформаційні інновації, які
породжують виклики і ризики для розвитку сучасної на!
уки і технології й мають вплив на поширення нових гу!
манітарних параметрів сучасної технологічної культу!
ри, а також формування єдиного геоінформаційного
суспільного простору.

УДК 327:332.11+316.42(477)

Т. Г. Купрій,
к. і. н., доцент кафедри суспільно�політичних дисциплін та правознавства,
Київський університет імені Бориса Грінченка

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

У статті розглядаються виклики і загрози, які виникли в глобальному інформаційному суспільстві

XXI століття, і їх вплив на формування сучасного українського суспільства. Виділяються основні харак8

теристики та ціннісні орієнтації інформаційних ресурсів, що визначають особливості впливу на форму8

вання громадянського суспільства.

Сalls and threats which arose up in global informative society of XXI age their influence on forming of modern

Ukrainian society are examined in the article. Basic descriptions and valued orientations of informative resources

which determine the features of influence on forming of civil society are selected.
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"На світанку XXI століття, за�
раз, ми повинні зробити вибір: як
використати можливості епохи
інформації та глобального суспіль�
ства".

 Білл Клінтон

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

На рубежі XX і XXI століть надзвичайну увагу
представників всіх наук, особливо філософії, соціо!
логії, політології, історії і багатьох інших, привер!
тають проблеми становлення інформаційного сусп!
ільства та їх вплив на глобалізацію українського соц!
іуму. Джерельна база роботи представлена Резолю!
цією ЮНЕСКО і Доповіддю Європейської Комісії
Європейського Союзу з питань інформаційного сус!
пільства [6; 11]. Аналіз праць і публікацій серед
вітчизняних і зарубіжних авторів, що займаються
питаннями інформаційних викликів і ризиків станов!
лення громадянського суспільства, в тому числі і в
Україні, як історіографія дослідження практично
відсутній. Проте слід зазначити, що концептуальні
підходи до соціально!політичних аспектів станов!
лення інформаційного суспільства розкривали в
своїх роботах Дракер П. "Посткапіталістичне сусп!
ільство. Нова технократична хвиля на Заході", Мах!
луп М. "Виробництво і розподіл знань в США" [2; 15].
Певний науковий інтерес інформатизації суспільно!
го життя представляють результати наукових роз!
робок даних Інтернет!ресурсів у сфері формування
нового соціального простору як роботи Дуки С.И.,
Згуровського М., Литвиненка О.В., Мільнера Ю.,
Семеноженка В., Семчинського К. та інших [3; 4; 7;
8; 12; 13].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У геоінформаційній взаємодії не спрацьовують фор!

мули нейтралітету та ізоляціонізму, тому адекватно ре!
алізувати свої соціально!політичні амбіції можуть лише
системні гравці в глобальному інформаційно!гуманітар!
ному просторі — і це є центральним викликом сучас!
ності до українського соціуму, адекватною відповіддю
майбутньому. Соціокультурний та політичний зміст
інформатизації полягає у тому, що нові інформаційно!
телекомунікаційні технології докорінно змінюють сис!
тему соціально!політичного співіснування через форму!
вання мережевих суспільних комунікацій, налагоджен!
ня зворотних зв'язків між громадянськими інститутам і
держави та встановлення системи вільного доступу до
суспільно!важливої та особисто!корисної інформації.

Завдяки суспільній інформатизації, сьогодні розши!
рюються права громадян у доступі до інформації і знань,
збільшуються можливості громадянської участі і конт!
ролю за політичними процесами, відкриваються досі ще
небачені можливості не лише для споживання інформа!
ційного продукту, а і для інтерактивного виробництва
нового прогресивного суспільного світогляду, який
спрямовує та прискорює прогресивні суспільні проце!
си.

Останні роки довели, що феномен віртуальної "де!
мократії іміджу" як технологічного вдосконалення взає!
модії суспільно!політичних інституцій невід'ємний для
сучасного громадянського суспільства. При цьому вар!
то зазначити, що суспільні відносини стають більш тех!
нологічними, а основними технологіями суспільної взає!
модії є інформаційні [7].

Європейською спільнотою, починаючи із середини
90!х років, розбудову інформаційного суспільства було
визначено одним з основних пріоритетів. Стратегія про!
сування Європи до інформаційного суспільства на сьо!
годні складається з кількох базових напрямів:

— соціалізація інформаційних процесів;
— інноваційна обробка інформаційних ресурсів,

створення так званого всесвітнього інформаційного
банку (інформаційну спадщину людства);

— підтримка європейської індустрії виробництва
інформації;

— акцентування уваги на освітянських перспекти!
вах інформаційного суспільства (як приклад — "Освіта
в інформаційному суспільстві" — європейська ініціати!
ва, мета якої — інтегрувати освітні заклади до інфор!
маційного суспільства, стимулювати широке розпов!
сюдження мультимедіа в педагогічній практиці, вдоско!
налити європейську освіту засобами, властивими сучас!
ному інформаційному суспільству, розширюючи куль!
турне та лінгвістичне різноманіття, а головне — зроби!
ти мультимедійну освіту доступною для широких кіл);

— здійснення реформ освіти в усіх регіонах світу,
забезпечення розвитку віртуальних університетів (дис!
танційне навчання), підготовка досвідчених спеціалістів
в усіх галузях суспільства, а також вплив на молоде по!
коління ідеями культури та миру;

— розробка Європейської системи захисту інфор!
мації і протидії інформаційному шпигунству [6, с. 4].

Ще 1995 року Європейська комісія заснувала Форум
для обговорення спільних проблем у розбудові інфор!
маційного суспільства у форматі багаторічної програ!
ми "Електронна Європа". Його учасниками стали 128
представників різних соціальних груп, мережевих опе!
раторів, представників державних і міжнародних інсти!
туцій та ін. Нормативно!правовим актом, який визна!
чає механізм взаємодії між Україною і ЄС у сфері зв'яз!
ку та інформатизації, є угода про партнерство і співро!
бітництво між Україною і Європейським Союзом (УПС)
[3, с. 103].

На сьогодні співробітництво між Україною і ЄС за
предметними напрямами відбувається відповідно до
підписаного на Четвертому Саміті ( 2001 р.) Україна —
ЄС Меморандуму взаєморозуміння між Генеральним

Директоратом з питань інформаційного суспільства
Європейської комісії та Держкомзв'язку України щодо
розвитку питань інформатизації. Підставами для по!
дальшої і комплексної взаємодії міжнародних акторів
стали затверджена Указом Президента від 2009 року
Доктрина інформаційної безпеки України, яка ставить
перед країною завдання — стати інформаційною роз!
виненою державою, повноправним і впливовим учасни!
ком європейського життя та посісти гідне місце у гло!
балізованому світі, а також підписаний главою держа!
ви в минулому році Закон України "Про доступ до пуб!
лічної інформації" [5, с. 12].

Включення України до світового інформаційного
простору зумовлює особливу роль Інтернету як аген!
тури (інституції) безмежності, динамічності і високого
технологічного рівня політичної соціалізації українців.
Саме всесвітня павутина стає часто єдиним та невичер!
пним джерелом знань про суспільні зміни та глобалі!
заційні виклики. З кожним роком збільшується обсяг
знань, з іншого боку, з'являються нові засоби і способи
для обробки цих знань, відбувається народження нових
технологій.

Широке та безперешкодне застосування інформа!
ційних технологій сучасних систем космічного зв'язку і
навігації, мобільного телефонного зв'язку, супутнико!
вого телебачення, факсового зв'язку, мережі Інтернет
(електронна пошта, онлайнове спілкування, веб!сайти,
Інтернет!ЗМІ), засобів масової інформації (ЗМІ) кар!
динально змінило дотичний простір українського гро!
мадянина. Інтернет, який є одним з основних проявів
інформаційного суспільства, дає можливість зростан!
ня рівня свободи та усвідомлення людиною своїх здібно!
стей. Він не обмежений часом і простором, порівняно
дешевий за витратами, має можливості для комунікації,
які освоюють приватні користувачі, бізнес, політикум,
уряди, міждержавні організації, громадські та недер!
жавні організації, а також злочинні угруповання, зок!
рема міжнародні терористичні організації.

Якщо проаналізувати Інтернет у цілому, то тут є
блоги відомих політиків і громадських рухів, політич!
них партій, що пропагують свої погляди, культурних
діячів, проводяться соціальні рекламні кампанії, транс!
люються виступи відомих експертів. У середовищі лег!
ко знайти інформаційні портали з останніми політич!
ними новинами і статтями іноземних ЗМІ, перекладе!
ними на рідну мову. Прорив XXI століття — соціальні
мережі, які в останні роки динамічно починають замі!
няти живе спілкування з друзями, родичами, однодум!
цями. Вони дають змогу населенню отримувати різно!
манітну інформацію з будь!якої точки світу. Це ство!
рює для інформаційного навчання як складової соціа!
лізації нові невичерпні можливості.

Світова павутина є найдемократичнішим, найтоле!
рантнішим, найвільнішим видом мас!медіа. Інтернет як
агент громадянської соціалізації через свої властивості
і особливу будову передає цінності демократії. Під час
соціологічного дослідження з проблем розвитку все!
світньої мережі, проведеного СІоbе Всаn на замовлен!
ня ВВС, було опитано 27 тисяч респондентів у 26 краї!
нах світу. У результаті виявилося, що для більшості ко!
ристувачів ціннісні орієнтації кібер!простору базують!
ся на принципах свободи та забезпечення прав людини,
79% опитаних вважають, що доступ до Інтернету є фун!
даментальним людським правом, 78% респондентів —
що Інтернет дає їм більше свободи [7]. Сучасне інфор!
маційне середовище засноване на цінностях, що є базо!
вими для демократичного суспільства: свобода слова,
політичний плюралізм, вільний доступ до інформації,
свобода організацій та зібрань, — і відображає найго!
ловніші принципи громадянського суспільства, такі як
прозорість, відкритість, публічність та наявність діало!
гових стосунків між громадянином і державою [1]. Про!
те навіть в даній ідеальній ситуації існують загрози і
виклики побудові мультимедійного суспільства.
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По!перше, Інтернет!комунікація дає можливість не
лише отримати швидкий зворотний зв'язок, що дуже
важливо для Інституцій, але й проаналізувати настрої
багатомільйонної аудиторії. Велика кількість різної
інформації, і не завжди позитивної, з різних джерел, та
неможливість її контролю запобігає ідеологічному дик!
татові з боку правлячого політичного режиму. Нав'я!
зати певну ідеологію владі стає набагато важче, особ!
ливо якщо альтернативні цінності і орієнтації, закладені
в ній протилежні до тих, яких "навчає" мережа.

Виклик, що породив інформаційний простір, пов'я!
заний з багатогранністю висловлених думок. Плюралізм
думок в Інтернеті дає людині змогу постійно отримува!
ти альтернативну думку і порівнювати, наприклад, з
офіційною позицією політичної влади. Активне вислов!
лення своєї позиції та полілог думок зумовлений тим,
що оприлюднити інформацію і отримати швидкий відгук
на неї дуже швидко і дешево. Цим користуються, як ліде!
ри громадської думки, так і громадські організації чи
політичні партії, оприлюднюючи свої програми, мані!
фести, соціальну рекламу.

Всесвітня мережа може розвинути і безвідпові!
дальність за сказані чи написані слова. Зумовлено це
тим, що Інтернет!середовище дає можливість вислов!
лювати свою позицію чи вести діалог в анонімному ре!
жимі або під вигаданим іменем. За рахунок цього мож!
на виступати у ролі актора і не боятися висловлювати
протиправні заклики чи ображати честь та гідність іншо!
го користувача. В реальному житті така поведінка мог!
ла б привести до адміністративної чи навіть криміналь!
ної відповідальності. Легкість, з якою можна "вкинути"
інформацію в Інтернет!простір, дозволяє маргінальним
і антигуманістичним рухам вербувати своїх прихиль!
ників. І це становить небезпеку для перехідних
суспільств. Встановлено, що саме через Інтернет актив!
но своїх прихильників залучають до своїх лав різно!
манітні терористичні організації чи тоталітарні релігійні
культи [13].

На даний час, як ніколи, існує загроза передачі лю!
диноненависницьких та екстремістських цінностей, ут!
вердження яких може спровокувати розвиток негатив!
них орієнтацій і стереотипів як щодо суспільства в ціло!
му, так і окремих політичних інститутів. Тому універ!
сальність Інтернет!середовища не повинна перетворю!
ватися на всезагальність. Особистості мультимедійно!
го суспільства при виборі контенту повинні навчитися
відсіювати ту інформацію, яка суперечить їх поглядам
демократизму і толерантності.

По!друге, ціннісні виміри свободи організацій та
зібрань у цифровому світі найбільш повно виражають!
ся у соціальних мережах (структура, що базується на
людських зв'язках або ж взаємних інтересах), у мож!
ливості створення груп, учасники яких об'єднуються за
різними критеріями. Спільнота може проводити кому!
нікацію з іншими спільнотами, не будучи їхніми члена!
ми в реальному житті. Можливість вільного спілкуван!
ня, організації мітингів, різноманітних акцій із залучен!
ням великої кількості учасників стає нормою для інди!
віда, який часто користується Інтернетом.

Соціальні мережі, як "наркотичний спрут", запо!
лонили собою ввесь віртуальний простір, і не лише ук!
раїнців. Тому поряд із всесвітньою інформаційною ме!
режею, щоб не опинитися у найближчому майбутньо!
му на краю онлайнпросторової прірви, повинні актив!
но діяти традиційні агенти соціалізації: сім'я, школа,
університет, церква, громадські організації, політичні
партії, які допоможуть засвоїти демократичні норми і
традиції, загальнолюдські цінності, взаємоповаги та
толерантності. Тільки це дасть можливість убезпечи!
ти від негативного впливу Інтернет!середовища і ста!
ти своєрідним провідником у кібер!просторі, визнача!
ючи, що важливо й актуально для особистості, проти!
стоячи помилковим чи навіть шкідливим впливам [9, с.
174].

По!третє, проблема ефективності політичних
інститутів у сучасній Україні тісно пов'язана із
вільним доступом до інформації. Закритість інфор!
мації про діяльність органів влади в частині прийнят!
тя та реалізації політичних рішень створює основу для
корупції та зловживання владою. Електронне уряду!
вання є важливим механізмом забезпечення прозо!
рості у діяльності політичної влади, тим самим даючи
можливість сприяти її ефективності та легітимності.
Дедалі нові держави реалізовують проекти "електрон!
ного уряду", тобто організації прямого спілкування
між владою і громадянами. Набуває популярності ідея
проведення "електронних" виборів, референдумів,
плебісцитів [4].

Інформаційні технології виконують у сучасному
суспільстві надзвичайно важливі функції, розширюючи
права громадян шляхом надання доступу до різномані!
тної інформації; спонукуючи людей брати участь у про!
цесі прийняття політичних рішень і стежити за діями
урядів; надаючи можливість активно створювати інфор!
мацію, а не тільки її споживати; забезпечуючи засоби
захисту приватного життя й анонімності особистих кон!
тактів і комунікацій.

По!четверте, Україна у глобальній інформаційній
революції може залишитися на узбіччі, не продукуючи
власний інтелектуальний потенціал. Цей процес пов'я!
заний з впровадженням і виконанням завдань Націо!
нальної програми інформатизації (1998 р.) за 2010—2012
рр. На жаль, сьогодні вона не стільки втратила інтелек!
туальну складову як держави ідеологів, генераторів і
розробників інформаційних систем, скільки звелася пе!
реважно до впровадження систем транспортування
інформації, тобто систем зв'язку. Окрім того, за останні
десять років цей ринок став найприбутковішим в Ук!
раїні. Так, за даними Держкомстату України, сукупний
прибуток від послуг усіх видів зв'язку і телекомунікацій
у 2002 р. становив 10,7 млрд грн., а в 2011 р. — 50,3 млрд
грн. Таким чином бачимо, що річні прибутки від цієї
діяльності дорівнюють шостій частині бюджету країни
(за 2011 р. — 303, 875 млрд грн.) [10].

На даний момент слід констатувати, що зараз Ук!
раїна не може бути розглянута як інституційний суб'єкт
в полі глобальної інформаційної взаємодії. І це при на!
явності 50!мільйонної аудиторії інформаційних спожи!
вачів в умовах виняткового георегіонального положен!
ня. Слід також визнати, що в інформаційній сфері сьо!
годні ми працюємо переважно в режимі перманентних
"гуманітарних збитків".

Саме зі споживанням та виробництвом інформацій!
ного Hi!tec!продукту пов'язані трансформації в системі
споживчих настроїв та сучасної побутової культури,
розвиток яких триває за сценаріями універсалізації со!
ціально!побутового простору, оптимізації психологіч!
ного та культурного середовища існування людини,
збільшення продуктивності "соціального часу" за раху!
нок стирання межі між особистим та соціальним жит!
тям людини. Отже, залучення інтелектуального ресур!
су у сучасне виробництво та атомізація інноваційного
суспільного потенціалу утворюють завершений модер!
нізаційний цикл та активізують перманентний епіцентр
розвитку суспільства — людину, її знання, уміння,
здібності, навички тощо [8, с. 91].

По!п'яте, мовний ресурс є одним з вимірів цифро!
вої нерівності і полягає в тому, що 80% обсягу інфор!
маційного і програмного продукту в світі сьогодні ство!
рений англійською мовою, але 75% населення Землі її
не знають. Це викликає гостру потребу у формулюванні
в більшості країн чи регіонів світу власних інформацій!
них середовищ, за умови їх сумісності. Тому є потреба
в якнайшвидшому відтворенні українською мовою опе!
раційної системи WINDOWS та інших програмних про!
дуктів компанії Microsoft [1]. Мовне питання також
тісно пов'язане з стереотипами російських мас!медіа
про українця. Вони утверджують серед громадян Украї!
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ни думку про неминучість і навіть доцільність втрати
політичної самостійності, національної гідності та са!
моповаги заради приманливої "безпеки" та "стабіль!
ності".

Ще однією категорією інформаційного розриву став
нерівномірний регіональний розвиток інформаційних
технологій. Так, у 2011 р. рівень охоплення населення
фіксованим телефонним зв'язком досяг 12 млн 346 тис.
ліній. У міських центрах України він дорівнює 10 млн
704 тис., тоді як в сільській місцевості телефонізацією
забезпечено 1 млн 642 тис. осіб. Порівнюючи з попе!
реднім звітним періодом, встановлення стаціонарних
телефонів зменшилося на 0,3 %. Значну роль в цьому
процесі відіграв розвиток мобільного телефонного
зв'язку. Щодо охоплення Інтернетом, то зростання ма!
сового залучення українців спостерігається у кількості
13,9 млн жителів (у 2011 р. — 11,3 млн). На жаль, мож!
ливості вільно користуватися всесвітньою павутиною
неповною мірою мають жителі сільської місцевості, ма!
лозабезпечені сім'ї, люди похилого віку і навіть частина
збіднілої інтелігенції. Проте, за прогнозами, протягом
року!двох розвиток безпровідникового Інтернет!зв'яз!
ку поліпшить ситуацію [10].

По!шосте, становлення постіндустріального інфор!
маційного суспільства відбувається з розвитком освіти
і науки. Світова наукова громадськість встановила за!
гальні правила і стандарти для всіх проектів, що розг!
лядалися вченими, та створила потужні громадські
інформаційні домени, відкриті для вільного доступу, що
стало можливим для виконання глобальних наукових та
освітянських проектів, у яких одночасно беруть участь
тисячі дослідників — професорів і студентів із різних
країн світу. В науці та освіті виникли нові явища під на!
звою "наука без кордонів" та "освіта без кордонів", які
функціонують у формі так званих віртуальних лабора!
торій або інститутів дистанційного навчання.

Проблема оцінки якості навчання у віртуальних чи
дистанційних університетах дуже складна не лише для
нашої країни, а й для фахівців у цьому секторі освіти з
усього світу. Аби суспільство могло переконатися в
тому, що курси, програми і дипломи, які пропонуються
в рамках дистанційного навчання, відповідають необхі!
дним стандартам, потрібні надійні, прозорі і зрозумілі
процедури оцінювання якості навчання, відмінні від тра!
диційних. Очевидно, оцінюватись мають не так матері!
альна база, професорсько!викладацький склад, мето!
дичне забезпечення тощо, оскільки ці складові в умо!
вах віртуальних університетів втрачають свій звичайний
сенс, а кваліфікація, здібності і знання випускників [14].

Аби подолати і виправити припущені прорахунки і
дисбаланси та наздогнати світові медіа!тенденції, сьо!
годні необхідно:

— стимулювати широкомасштабні інвестиції та інно!
вації в інформаційній сфері;

— забезпечити універсальний інтерактивний доступ
до урядових мережевих ресурсів;

— захистити права інтелектуальної власності та пра!
ва учасників інформаційного ринку;

— вести ефективний моніторинг інформаційних про!
цесів та контроль фільтрації забороненого контенту;

— підвищити рівень використання Інтернет та Інтер!
нет!послуг громадянами в контексті програми розвит!
ку технологій інформаційного суспільства.

Ефективність держави в інформаційному плані за!
безпечується не кількістю державних засобів масової
інформації та не кількістю підрозділів, що курують да!
ний сектор, а загальнонаціональною ангажованістю
інформаційних мереж, рівнем їх технологічного розвит!
ку і законодавчого захисту. Тому головним завданням
порядку денного розвитку інформаційного суспільства
в Україні є створення всебічних сприятливих умов для
гуманітарного, науково!технологічного та економічно!
го прогресу українського суспільства в режимі "он!
лайн".

ВИСНОВОК
Таким чином, суспільство знань та інформації несе

людству нові виклики і величезні можливості для роз!
в'язання його головних проблем, а також забезпечен!
ня подальшого розвитку. Але воно вимагає активної
участі всього світового співтовариства в осмисленні та
втіленні в життя нової парадигми. Тому дуже важли!
во, щоб наша країна не відставала від цих світових про!
цесів і повною мірою скористалася благами цивілізації
XXI століття.
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ВСТУП
Суб'єктам господарювання стає дедалі важче виз%

начати, який набір маркетингових комунікаційних
інструментів при розробці плану маркетингу та досяг%
нення оптимального впливу на споживача є ефективним.
Сучасний стан ринку показує, що найкращі результати
дає комплексне застосування одразу кількох засобів
маркетингових комунікацій, а саме — застосування
інтегрованих маркетингових комунікацій [1, с. 300].

Найбільш значимий теоретичний внесок у створен%
ня й розвиток концепції інтегрованих маркетингових ко%
мунікацій зробили американські й англійські вчені, що
вперше застосували системний підхід до осмислення
всієї розмаїтості форм і методів просування товарів і
послуг у сучасних умовах [2, с. 712].

Окремі проблеми розвитку інтегрованих маркетин%
гових комунікацій досліджували такі зарубіжні вчені%
економісти: Бланк І., Божук С., Бернет Дж., Вейтц Б.,
Віннер Р., Дойль П., Леві М., Леман Р., Маслова Т., Мо%
зер К., Моріарті С., Сіняєва І. та ін. Розгляд їх як ресур%
су представлено у працях Войчак А.В., Голубкової О.М.,
Примак Т.О. та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день загальне становище ринку

фармацевтичної продукції досить стабільне: Україна
досягає приросту доходу від діяльності цієї галузі. Од%
нак із поширенням розвитку фармацевтичного ринку
значно швидше починає розвиватися конкурентна бо%
ротьба між вітчизняними та іноземними фармацевтич%
ними компаніями на Україні.

Збільшення числа аптечних установ стало однією з
причин загострення конкуренції на фармацевтичному
ринку: асортимент лікарських засобів зріс майже в 3
рази внаслідок запровадження препаратів%синонімів
різних фірм%виробників — ринок продавця перетворив%
ся на споживчий ринок [3, с. 59—66].

Аптекам доводиться докладати значних зусиль для
залучення клієнтів, підтримання конкурентоспромож%
ності, досягнення максимального прибутку.

Застосування інтегрованих маркетингових комуні%
кацій, формування ефективних маркетингових комуні%
каційних стратегій при розробці плану маркетингу спри%
ятиме реалізації як цілей маркетингових підрозділів ЗАТ
"Ліктрави", так і корпоративних цілей підприємства в
цілому; призведе до економії коштів і росту прибутку;
позитивно вплине на споживачів завдяки узгодженості,
раціональності, консолідації іміджу організації.
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У статті розглянуто методичні підходи щодо розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій при роз1

робці комунікаційної складової плану маркетингу. Обгрунтовано роль та місце заходів ІМК у ланцюзі створен1

ня цінності для споживача; систематизовано ознаки інтегрованих маркетингових комунікацій; проаналізова1

но систему показників оцінки інтегрованих маркетингових комунікацій.

In the article is considered the methodological approaches to the development of integrated marketing

communications in for communication constituent of marketing plan.

Substantiates the role and place of events in the chain of value creation for consumers, systematized signs of integrated

marketing communications, analysis of system performance evaluation of integrated marketing communications.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Найсучасніше оформлення торгового залу, ідеально
проведена реконструкція, краще у світі торгове облад%
нання, цілковита автоматизація, барвисте оформлення
вітрин не будуть мати ніякого значення для підвищення
ефективності роботи торгової точки, якщо в ній відсутнє
головне — глибоко продумана концепція і чітко працю%
юча схема торгово%технологічних процесів [4, с. 53—55].

Підприємство ЗАТ "Ліктрави" має кілька фірмових
магазинів, один з яких розташований безпосередньо біля
самого заводу, що є економічно%вигідним для фірми, ос%
кільки заощаджує кошти на транспортування сировини.

Основним торговим приміщенням аптек ЗАТ "Лік%
трави" є торговий зал, який служить для розміщення ро%
бочого і виставочного запасу товарів, тут проводиться
вибір товарів покупцями, здійснюються розрахункові
операції за відібрані товари, організовані робочі місця для
працівників аптечного магазина. Устрій і планування тор%
гового залу відповідає вимогам раціональної організації,
найважливішими з якої є: вільний рух купівельного по%
току; забезпечення найкоротших шляхів руху товарів із
зон збереження і підготовки товарів до продажу та місць
їх викладення і розміщення; створення умов гарної ви%
димості і зручності для орієнтації покупців.

Засоби комунікації потребують значних витрат,
тому всі рішення щодо просування продукції прийма%
ються виважено, на основі системного підходу. Процес
прийняття рішень щодо комплексу маркетингу на ЗАТ
"Ліктрави" складається з трьох етапів: планування, ре%
алізації, оцінювання програми просування (рис. 1).

Оптимальний комплекс інтегрованих маркетингових
комунікацій має бути спрямований на досягнення сфор%
мульованих підприємством цілей (рис. 2).

Цілі інтегрованих маркетингових комунікацій є сво%
го роду інструментом для досягнення цілей підприєм%
ства. Основними цілями маркетингу ЗАТ "Ліктрави" є:
забезпечення зростання чисельності споживачів про%
дукції; вдосконалення лікарських засобів таким чином,
щоб отримати найбільший споживчий ефект; завоюван%
ня нових ринків шляхом проведення комплексу заходів;
покращення організаційної структури служби марке%
тингу; забезпечення гнучкої цінової політики; створен%
ня ефективної системи товароруху та просування то%
варів; забезпечення організації зовнішньоекономічної
діяльності; формування позитивного іміджу фірми.

Кожен товар, що виготовляється на підприємстві,
має свій життєвий цикл, і структура комплексу просу%
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вання змінюється залежно від конкретного етапу цик%
лу, як показано на рис. 3.

На етапі впровадження перебувають фіточаї, фіто%
ванни, фітотампони та фітополоскання, що потребують
використання всього комплексу маркетингу.

Інформаційні матеріали про товари%новинки жито%
мирського заводу подавалися у спеціалізованих видан%
нях "Здоров'я", "Запорука краси" (пабліситі). Паралель%
но ведеться підготовка прес%релізів та інформаційних
матеріалів про діяльність ЗАТ "Ліктрави" на радіостан%
ціях (спеціальна програма по лікуванню різноманітних
захворювань), телеканалах (телепрограми прямого ефі%
ру, де глядачі можуть отримати відповіді від компетен%
тних в цих питаннях спеціалістів), що поєднується з
організацією прес%конференцій, зустрічей керівників
заводу з представниками засобів масової інформації [5,
с. 721].

На стадії етапу зрілості перебувають лікувальні збо%
ри трав, настоянки і таблетки на трав'яній основі, для
яких важливо зберегти існуючих споживачів. Роль рек%
лами зводиться переважно до нагадування потенційним
покупцям про товари. Велике значення для підтриман%
ня прихильності споживачів мають заходи зі стимулю%
вання збуту у формі купонів, знижок, що надаються в
місцях продажу населенню, а також POS%матеріали, що
викликають повторну покупку.

Оскільки етап занепаду — це період поступового
згортання виробництва товару, на просування люголів
виділяються незначні кошти.

Використання маркетингових комунікацій слугує

важливим чинником ефективного
управління попитом навіть за наяв%
ності його сезонності, забезпечують
управління збутовою діяльністю,
згладжуючи сезонні коливання по%
питу на медичні препарати [6, с. 512].

Пікові обсяги продажу припада%
ють на зимові місяці, а літом попит
найменший. Проте варто зауважи%
ти, що зростання і спад продажів
відбуваються поступово, а зміна об%
сягів є порівняно невеликою. Така
ситуація є закономірною, оскільки
в зимовий період часу чаї та
лікарські настоянки використову%
ються для профілактики та лікуван%
ня застудних захворювань.

Отже, особливістю продукції
ЗАТ "Ліктрави" є сезонність її по%

питу, тому підприємство здійснює заходи для пом'як%
шення впливу коливань в обсягах реалізації на вироб%
ництво: акціонерне товариство максимально викорис%
товує свої виробничі потужності в сезон продажів.

Згладжування сезонності коливань ЗАТ "Ліктрави"
базується на застосуванні заходів стимулювання про%
дажу в літній період часу: купони, знижки, премії, бо%
нуси, призи, організовувати промо%акції із використан%
ням лотерей і т.д.

Доцільно починати здійснювати заходи зі стимулю%
вання збуту в періоди початку падіння попиту, до мо%
менту, коли він має досягти свого критично низького
природного рівня. У цьому випадку в місяці з потенцій%
но низьким попитом підприємство буде продавати
більший обсяг продукції.

З метою нагадування потенційним покупцям про
свою діяльність ЗАТ "Ліктрави" переважно використо%
вує рекламу та заходи зі стимулювання збуту.

Зацікавлені рекламою споживачі запитують про на%
явність товарів у закладах роздрібної торгівлі. Побачив%
ши, що лікарські засоби користуються попитом з боку
кінцевих споживачів, роздрібні торговці замовляють
продукцію в оптовиків.

Іншим важливим аспектом впливу на покупців є спец%
іальні рекламні матеріали. Для орієнтації споживачів у
пошуках товарів, а також мотивації до здійснення покуп%
ки ЗАТ "Ліктрави" використовує такі POS%матеріали для
внутрішнього оздоблення аптеки: конструкції презента%
ційного характеру: тумби, презентаційні, інформаційні й
виставочні конструкції; фірмові та спеціально виготов%

лені виставкові стенди, які використо%
вують під час проведення промо%акцій;
підставки (диспенсери або холдери)
різних типів: горки; етажерки; підстав%
ки під товари; підставки під рекламні
матеріали (журнали, брошури); пол%
іграфічна рекламна продукція: посте%
ри, стікери; графіка на підлозі — по%
значки, що вказують напрям руху до
конкретних товарів (фіточаї), місце
розташування певних товарних кате%
горій; воблери; джумбі; POS%матеріа%
ли для зовнішнього оздоблення апте%
ки ЗАТ "Ліктрави".

Вітрини і покажчики підвищують
шанси залучення уваги споживачів.
Аналіз споживчого потоку виявив,
що великі вітрини приваблюють
відвідувачів і затримують увагу від 30
сек. до 10 хв. Вони демонструють
лікарські засоби, є джерелом інфор%
мації: назва товару, цінники, інші
відомості [7, с. 17—20].

Ще одним видом реклами в медич%
них установах є відеореклама на мо%Рис. 2. Цілі ЗАТ "Ліктрави"

Рис. 1. Процес прийняття рішень щодо комплексу просування на ЗАТ
"Ліктрави"
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ніторах. Вони встановлені в ап%
теках біля кас, де на моніторах
транслюють рекламні ролики та
розважально%інформаційну
інформацію, що викликає довіру
до рекламованого товару. Ос%
новною вимогою до цього виду
реклами є його візуальна суміс%
ність з інтер'єром.

Використання всіх складо%
вих маркетингових комунікацій
у місцях продажів, зокрема POS%
матеріалів, буде ефективним,
якщо дотримуватися принципів
оптимальності, комплексності,
адекватності у їх застосуванні,
до того ж вони мають закликати
зробити покупку "тут і зараз".

Як зазначалося вище, заходи зі
стимулювання збуту ЗАТ "Ліктра%
ви" використовує для можливості
ознайомлення продавця та клієнта
з новинками виробництва: фіто%
ваннами, фітотампонами, фітопо%
лосканнями. Необхідність стиму%
лювання особливо висока на стадії
появи товару, адже, за статисти%
кою, 75% покупців відмовляються
його купувати.

Для формування стійкої прихильності до товарів
ЗАТ "Ліктрави" поєднує заходи стимулювання збуту з
персональним продажем, що є найбільш ефективним
засобом комунікації на певних стадіях процесу за%
купівлі, особливо коли виникає необхідність домогтися
переваг на ринку і спонукати до купівлі.

Персональний продаж медичних препаратів підпри%
ємства "Ліктрави" здійснюється при контакті торгово%
го агента з покупцем: безпосередньо на місці реалізації
ліків він інформує потенційних і фактичних покупців про
лікарські засоби даного виробника.

Діяльність, спрямована на формування позитивно%
го іміджу (PR), на ЗАТ "Ліктрави" представлена такими
заходами:

1) встановлення і підтримання зв'язків з пресою;
2) участь представників фірми в роботі з'їздів, кон%

ференцій і семінарів професійних чи громадських орган%
ізацій, пов'язаних з проблемами оздоровлення нації;

3) організація фірмою різноманітних заходів, що
мають характер події: нещодавно відбулося відкриття
заготівельного комплексу ЗАТ "Ліктрави". З цієї наго%
ди були запрошені німецькі інвестори, представники
ЗМІ, для яких навіть організовувалась екскурсія по те%
риторії заводу.

ВИСНОВКИ
Всі комунікаційні засоби (реклама в місцях продажу,

стимулювання збуту, персональний продаж, PR, інші син%
тетичні засоби) відрізняються один від одного за певни%
ми параметрами. Тому для забезпечення ефективної ко%
мунікаційної діяльності необхідне їх застосування у єди%
ному комплексі. Оскільки поєднання різних інструментів
маркетингових комунікацій зумовлює створення ефекту
синергії, коли одночасне застосування комунікаційних
елементів дає змогу отримувати більший економічний
ефект, ніж за окремого їх використання.

Аналіз інтегрованих маркетингових комунікацій у
місцях продажу досліджено в аптеках ЗАТ "Ліктрави",
головною діяльністю яких є роздрібна торгівля медич%
ними засобами. Розташування аптек у центрі міста не
забезпечує автоматичного добробуту та високого рівня
прибутку; навпаки, слід відмітити високу конкуренцію,
наявність покупця, що претендує на високі стандарти
товарів, в свою чергу, сплачуючи необхідний відсоток за
рівень обслуговування. Тому в аптеках приділяється ве%

лика увага професійному і якісному обслуговуванню по%
купців, створенню доброзичливої й поважної атмосфе%
ри, організації простору, розташуванню інтер'єрних ак%
центів, розкладці товарів, використанню реклами тощо.

ЗАТ "Ліктрави" виділяє значні кошти на різні види
просування: складно визначити ідеальний розмір бю%
джету, оскільки точного методу вимірювання ефектив%
ності цих видатків не існує. Проте підприємство вико%
ристовує метод формування бюджету на основі цілей і
завдань, який можна вважати найкращим: спочатку виз%
начають чіткі цілі просування, що конкретизуються зав%
даннями, а потім розраховуються витрати на виконан%
ня запланованого комплексу маркетингу.

Оцінюючи кожний елемент комплексу просування
в місцях продажу, слід відзначити, що на даному під%
приємстві вплив на споживачів за допомогою інтерак%
тивних електронних засобів зв'язку недостатньо розви%
нений, тому слід звернути увагу на продаж лікарських
засобів через всесвітню мережу.
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Рис. 3. Комплекс просування залежно від життєвого циклу товару
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Происходящий в настоящее время рост туристской

активности населения Азербайджана является важным
фактором, влияющим на социальную, культурную и
экономическую жизнь страны. Темпы развития туриз+
ма в Азербайджане, интересы азербайджанских пред+
принимателей, занятых в туристской сфере, в значи+
тельной степени зависят от условий, которые созда+
ются со стороны государства. Правительство страны
утвердило Государственную программу по развитию
туризма в Азербайджане на 2010—2014 гг. Одна из ос+
новных задач данной программы — развитие инфра+
структуры туризма на основе мировых стандартов.
Особый акцент сделан на усиление развития инфра+
структурного обеспечения предпринимательской де+
ятельности в туризме.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Существует целый ряд научных трудов, посвящен+
ных тем или иным аспектам исследуемой проблемы. Для
ее теоретического осмысления большое значение пред+
ставляют работы П. Друкера, Р. Кантильона, Ж. Сэйя,
И. Шумпетера, Р. Хизрича, В. Хунцикера, К. Каспара,
М. Баретье и др. Имеется уже достаточно исследова+
ний по рассматриваемому кругу вопросов, опубликован+
ных в экономической литературе Украины и России: в
трудах украинских (З. Варналий, В. Дышлевой, А. Зми+
ева. Я. Клиженко, А. Клименко, В. Кузнецова, Г. Муни+
на, Ю. Рудяка, Е. Самарцева, З. Тимошенко и др.) и рос+
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сийских ученых (А. Александровой, А. Говорина,
М. Лапуста, М. Морозова, А. Орлова, В. Радаева, В. Се+
нина и др.). Среди азербайджанских исследователей ту+
ризма и предпринимательства необходимо отметить
работы А. Аббасова, А. Алирзаева, Э. Гаджиева, Р. Ка+
сумова, Г. Манафова, В. Мусаева, С. Рагимова, А. Сал+
манова, З. Самед+заде, И. Сейфуллаева и др.

Вместе с тем, в имеющихся исследованиях в дос+
таточной мере не были подняты и разработаны про+
блемы формирования и развития предпринимательс+
кой деятельности в туризме, в частности ее инфра+
структурной составляющей. Развитие туризма в Азер+
байджане в условиях рыночной экономики проходит
достаточно сложно, и для повышения эффективнос+
ти его функционирования необходимо разработать
новый организационно+экономический механизм раз+
вития. Это и предопределило обращение к теме раз+
вития инфраструктуры предпринимательства в туриз+
ме.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Современный этап развития предпринимательс+

кой деятельности в туризме тесно связан с полити+
ческим и экономическим развитием страны. Рост мас+
сового туризма вызывает серьезные инфраструктур+
ные изменения в регионах, принимающих туристов.
Это обуславливает важность глубокого научного изу+
чения, раскрытия закономерностей развития и выяв+
ления основных тенденций предпринимательской де+
ятельности в туризме. В связи с этим особый интерес
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представляют вопросы формирования и развития ин+
фраструктуры предпринимательства в сфере туриз+
ма.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является система инфра+

структурного обеспечения предпринимательской дея+
тельности на уровне регионов Азербайджана, принима+
ющих туристов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время инфраструктура приобретает все
большее значение, поскольку формирование ранка ту+
ристских услуг невозможно без ресурсного обеспече+
ния и соответствующей инфраструктуры, уровень раз+
вития которой влияет на качество оказываемых услуг и
предпочтения потребителей. Поэтому с целью эффек+
тивного управления предпринимательскими структура+
ми индустрии туризма необходимо рассмотреть специ+
фику ее инфраструктуры.

Имеется два методологических подхода к опреде+
лению сущности и содержания инфраструктуры: от+
раслевой и функциональный [1]. При первом подходе
инфраструктура определяется как совокупность от+
раслей, обеспечивающих общие условия общественно+
го воспроизводства. Второй подход предполагает рас+
смотрение инфраструктуры как особой совокупности
организационных, производственных, социальных
функций.

Инфраструктура оказывает непосредственное вли+
яние на социальную обстановку в стране. Чем выше уро+
вень ее развития, тем выше экономический рост страны
или региона, уровень жизни населения. И наоборот, чем
он ниже, тем медленнее или с большими издержками
развивается производство и растет благосостояние
людей. Следует учесть, что инфраструктура не создает
материальных благ, а выполняет обеспечивающую фун+
кцию. В зависимости от вида оказываемых услуг инф+
раструктура подразделяется на транспортную, инфор+
мационную, инновационную, инфраструктуру средств
размещения.

К основным функциям инфраструктуры предприни+
мательства следует отнести следующие:

— обеспечение общих условий эффективности
предпринимательской деятельности;

— создание системных условий для взаимодействия
предпринимательских структур с элементами рыночной
инфраструктуры;

— снижение экономических барьеров, препятству+
ющих осуществлению инвестиционной и инновацион+
ной деятельности организаций;

— создание благоприятной среды для конкуренто+
способности предпринимательских структур.

В настоящее время Азербайджан успешно интегри+
руется в мировое хозяйство, в частности в мировую ту+
ристскую индустрию. В республике выделилась особая
сфера труда, основной функцией которой явилась орга+
низация разностороннего отдыха населения в форме
туризма. Природа наделила Азербайджан всеми вида+
ми рекреационных ресурсов, что дает возможность
предпринимателям создать необходимую инфраструк+
туру для привлечения туристов.

Под инфраструктурой туризма следует понимать
комплекс сооружений и служб, способствующих раз+
витию отрасли и обеспечивающих доступ туристов к
туристическим объектам, т.е. имеется в виду непосред+
ственно туристская (аттракторы, средства размещения,
питания, транспорт, турфирмы и турагентства, спортив+
ные сооружения, оздоровительные комплексы) и общая
инфраструктура (производственная, социальная, инсти+
туциональная и экологическая).

Чем выше уровень инфраструктурного обеспечения,
тем эффективнее развивается предпринимательство.

Создание высокоразвитой инфраструктуры является
также необходимым условием роста малого и среднего
бизнеса, эффективность функционирования которого
напрямую зависит от эффективности этой инфраструк+
туры.

Поскольку предпринимательство — это не только
финансовый аспект бизнеса, но и творческий (новатор+
ский), то необходимо обратить внимание на развитие
креативной и культурной инфраструктуры. В Азербай+
джане имеется большое количество культурных и при+
родных достопримечательностей, а также иных объек+
тов, привлекающих туристов. К ним относятся 223 му+
зеев, 29 театров, почти 6308 памятников истории и куль+
туры. В настоящее время действуют 27 историко+куль+
турных заповедника, два из которых — памятник Гобу+
стан и комплекс Ширваншахов с Девичьей Башней —
входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В со+
ответствии с этим сеть музеев+заповедников как цент+
ров международного и внутреннего туризма требует
постоянного совершенствования и развития.

Рекреационная инфраструктура трактуется мно+
гими авторами как комплекс действующих зданий, со+
оружений, артефактов, непосредственно не относя+
щихся к производству турпродукта, но необходимых
для обслуживания гостей в целях отдыха и оздоров+
ления.

По данным Всемирной туристской организации
(ВТО), все существующие отрасли и виды предприни+
мательской деятельности, оказывающие влияние на раз+
витие инфраструктуры рынка туристских услуг, мож+
но подразделить на три части:

— организации, основным результатам деятельно+
сти которых являяется удовлетворение потребностей
туристов и рекреантов, то есть производство товаров и
оказание услуг конечного пользования — базовые от+
расли;

— организации тех отраслей и сфер, деятельность
которых преимущественно ориентирована на преобра+
зование результатов своей деятельности в услуги конеч+
ного пользования для туристов и рекреантов, т.е. сопут+
ствующие отрасли и виды экономической деятельнос+
ти;

— организации тех отраслей и сфер, деятельность
которых направлена на поставку сырья, товаров, обо+
рудования для сопутствующих отраслей, а также сек+
тор услуг, обеспечивающий функционирование рынка
услуг индустрии туризма посредством транспорта, свя+
зи, строительства объектов и т.д.

Развитие туризма немыслимо без развития предпри+
нимательства в сфере туризма, а это предполагает со+
здание и развитие инфраструктуры предприниматель+
ства в туризме. Роль и значение инфраструктуры в ту+
ристском предпринимательстве переоценить невозмож+
но, т.к. предпринимательство в туризме носит явно вы+
раженной социальный характер и предполагает целе+
направленные действия не только по извлечению при+
были, но и удовлетворение потребностей людей в от+
дыхе, путешествиях и т.д. [2].

Поскольку развитие инфраструктуры предпри+
нимательства в туризме носит социально значимый
характер, для ее создания необходимо, активно при+
влекать как государственные, так и частные инвес+
тиции. Если структура инвестиций внутри страны
(или региона) оказывается несбалансированной,
другими словами, какие+то сектора экономики ин+
вестируются активно, а другие остаются практичес+
ки без инвестиций, то это может быть обусловлено
недостаточным инфраструктурным обеспечением
конкретного вида бизнеса. В этом случае ситуация
может быть изменена с помощью мер на мезоуров+
не, не носящих глобальный характер. Это совершен+
но справедливо по отношению к туризму: его разви+
тие в максимальной степени зависит от развития ин+
фраструктуры.
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Инфраструктурное обеспечение любой деятельно+
сти, в том числе и предпринимательства в сфере туриз+
ма, можно условно разбить на два основных сектора:
производственный и институциональный, в том числе
финансовый и кадровый.

Специфика инфраструктуры предпринимательства
в туризме заключается в том, что, кроме указанных сек+
торов, огромное значение приобретает организацион+
ный сектор. Суть его состоит в том, что предпринима+
тельская деятельность в туризме может развиваться
только при наличии достаточного туристского потока,
а обеспечить его самостоятельно ни одно предприятие
туризма не в состоянии. Должна вестись централизо+
ванная и целенаправленная работа по продвижению
туристской дестинации в целом (страны, региона), а
только затем возможно параллельное продвижение ту+
ристских продуктов, услуг, отдельных предпринима+
тельских структур.

Существуют особенности формирования инфра+
структуры предпринимательства в туризме. Так, усло+
вия для этой деятельности обычно требуют наличия
туристских ресурсов, которые относятся к специфичес+
кой туристской инфраструктуре. Иногда эта деятель+
ность сама является инструментом создания туристс+
ких ресурсов, например, создание Дисней+ленда в ок+
рестностях Парижа. Но даже наличие богатых турист+
ских ресурсов не гарантирует успех предприниматель+
ской деятельности в туризме [3].

Инфраструктура предпринимательства в туризме
должна создаваться в соответствии с рыночными тре+
бованиями, быть комплексной, т.е. предоставлять все+
стороннее обеспечение туристскому бизнесу. Относи+
тельный вклад ее создателей может сильно варьиро+
ваться в зависимости от вида бизнеса. Но определяю+
щую роль на всех этапах создания инфраструктуры
играет конкретный инициатор — активно действующий
человек или группа лиц, выдвигаемые или, по крайней
мере, активно поддерживаемые предпринимательской
средой.

Реальное количество объектов инфраструктуры
следует определять на основе статистических данных
и может быть измерено в различных единицах. Напри+
мер, для мест размещения может указываться количе+
ство номеров или мест в гостиницах соответствующей
разрядности. Транспортное обеспечение может оце+
ниваться, например, по количеству экскурсионных ав+
тобусов. Потребное количество необходимо оценивать
в зависимости от прогнозной величины туристского
потока, ожидаемого в данную дестинацию по конкрет+
ному виду туризма, а развитость — как отношение ре+
ального количества к потребному количеству в процен+
тах.

В июле 1999 г. в Азербайджане был принят Закон
"О туризме", ставший главным законодательным до+
кументом развития туризма в республике. Данный
закон имел огромное значение для развития норма+
тивно+правовой базы туризма. Принятые государ+
ственные программы были нацелены на формирова+
ние в стране конкурентоспособной туристско+рекре+
ационной отрасли как одной из приоритетных отрас+
лей экономики Азербайджана. Поставленные в них
основные задачи направлены на создание в стране
современного высокоэффективного санаторно+ку+
рортного и спортивно+туристского центра мирового
уровня.

Сегодня основными курортами Азербайджана яв+
ляются следующие:

1. Талыш — один из самых экзотических районов
страны. Здесь пос+реди гор, в зоне субтропиков, сохра+
нились роскошные широколиственные леса, где растут
представители древней гирканской флоры. Красивей+
шие ландшафты зеленых гор, прорезанных ущельями с
бурлящими реками, многочисленные термальные и ми+
неральные источники.

2. Аджикенд — живописные леса и поляны, источ+
ники минеральной воды, чистейший горный воздух. В
его окрестностях находится красивейшее горное озеро
Гек+Гёль, территория вокруг которого объявлена запо+
ведником.

3. Ялама+Хачмасское побережье. Здесь находятся
многочисленные города и поселки, каждый из которых
являет собой местную достопримечательность. На Ху+
датском взморье — там, где лес соприкасается с кром+
кой морского побережья, — находится курортный
центр Набрань, богатый целебными запасами подзем+
ных вод.

4. Нафталан. Благодаря добываемому здесь в изо+
билии уникальному ископаемому — минералу нафталан
(лечебная нефть), оказывающего благотворное влияние
на человеческий организм, — в Нафталане создано мно+
жество лечебниц и курортов.

5. Шахдаг. Здесь открыт новый туристский комп+
лекс круглогодичного назначения — горнолыжный ку+
рорт.

Некоторые города+курорты, включая крупные, ис+
пытывают ограничения в своем социально+экономи+
ческом развитии, связанные с тем, что имеющаяся го+
родская инфраструктура (транспортная, энергетичес+
кая, жилищно+коммунальная, социальная, туристичес+
кая, информационная и т.д.) не отвечает современным
требованиям. Кроме того, в главных туристских реги+
онах страны еще не решены проблемы со светом и га+
зом. Хотя сейчас и ведется интенсивная работа по улуч+
шению состояния дорог страны, большинство из них
еще не соответствуют мировым стандартам. В этой свя+
зи в Азербайджане туристский бизнес развивается с
преимущественной ориентацией на выезд. Большин+
ство из существующих в Азербайджане туристских
фирм (примерно 90%) предпочитает заниматься от+
правкой своих граждан за границу, так как это прино+
сит им большую прибыль, чем въездной туризм. В то
же время во многих странах мира именно последний, в
силу своей высокой эффективности, является наибо+
лее приоритетным направлением развития туризма.
При этом его развитие зависит от имеющегося в стра+
не туристского потенциала. Чем больше страна распо+
лагает туристскими ресурсами, тем больше она имеет
возможностей для привлечения иностранных турис+
тов. В результате развития въездного туризма увели+
чиваются денежные поступления в экономику страны.
К сожалению, на сегодня число туристов, прибывших
в Азербайджан, составляет примерно 0,2% от общего
числа мировых туристских прибытий (для сравнения:
в России — примерно 2,2%, во Франции — 11%) [4]. На
наш взгляд, низкий уровень развития внутреннего ту+
ризма связан в первую очередь с неразвитостью тури+
стических объектов в регионах нашей страны и в то же
время высокой ценой услуг в важнейших компонентах
туристского сервиса — в сфере размещения, питания
и перевозок.

По рекомендациям ВТО и Международного бюро
социального туризма, соотношение внутреннего и вы+
ездного туризма в интересах национальной экономи+
ки должно быть равным 4:1. В ходе исследования было
выявлено, что в Азербайджане это соотношение име+
ет обратный характер. В этой связи основными зада+
чами туристско+рекреационных центров должны
стать:

— комплексное развитие транспортной инфра+
структуры для обеспечения внутренних и внешнеэконо+
мических связей;

— строительство новых и реконструкция существу+
ющих инженерных коммуникаций;

— создание условий для развития агропромышлен+
ного комплекса в целях обеспечения продовольстви+
ем;

— устранение сезонности загрузки санаторно+ку+
рортного комплекса посредством диверсификации ту+
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ризма и активизации посещаемости курортов в зимний
период;

— развитие зимних видов спорта;
— создание условий для развития малого бизнеса,

повышение эффективности функционирования строи+
тельных комплексов городов+курортов;

— обеспечение устойчивого энергоснабжения;
— подготовка и переподготовка квалифицирован+

ных кадров в области рекреации;
— рост выпуска конкурентоспособных товаров и ус+

луг;
— решение ключевых социальных и экологических

проблем;
— совершенствование правовой базы, содействую+

щей эффективному налогообложению организаций ту+
ризма и привлечению инвестиций и т.д.

Выполнение этих задач позволит обеспечить темпы
прироста валового продукта курортных городов, повы+
сить организационно+технологический и сервисный
уровень туризма, увеличить средние удельные расходы
туристов в 1,5—2 раза, обеспечить ежегодный прирост
иностранных туристов и т.д.

Туристы в период своего пребывания пользуются
не только услугами, предоставляемыми рекреационны+
ми учреждениями и гостиничным бизнесом, но и орга+
низациями всей городской инфраструктуры. Развитие
городов+курортов не может обойтись без строитель+
ства дорог, гостиничных и курортных комплексов, обу+
стройства новых рекреационных территорий, создания
парковой зоны и т.п. Рост объемов производства в ре+
зультате предпринимательской деятельности органи+
заций сферы туризма передается другим субъектам хо+
зяйствования муниципального образования. В резуль+
тате чего расширяется торговый оборот, увеличивает+
ся прибыль и, следовательно, налоговые отчисления.
Расходы на инфраструктуру окупают свои суммы на
краткосрочный период, имеют высокий уровень
рентабельности и приносят дополнительные доходы.
Поэтому для выбора и обоснования приоритетов ка+
питальные вложения и инвестиции занимают важное
место.

Формирование и развитие индустрии туризма невоз+
можно без информационной инфраструктуры, которая
стимулирует сбыт услуг туризма. Информационное
обеспечение предпринимательства в туризме включает
его законодательное сопровождение, предоставление
информации о потенциальных партнерах и инвесторах,
оказание консалтинговых услуг, доступ к информации
о маркетинговой ситуации на рынке и прогноз ее раз+
вития и др. Оперативность, надежность, точность, вы+
сокая скорость обработки и передачи информации во
многом определяют эффективность управленческих
решений в этой области и успех предпринимательской
деятельности.

В современных условиях индустрия туризма не
может полноценно реализовывать свой потенциал без
научной инфраструктуры, стимулирующей оказание
качественных и конкурентоспособных услуг с помо+
щью новейших разработок и квалифицированных кад+
ров. В городах+курортах необходимо уделять особое
внимание развитию лечебно+профилактической инф+
раструк+туре, способствующей оздоровлению насе+
ления.

Представляется, что основными причинами недоста+
точного развития инфра+структуры туризма в городах+
курортах следующие:

— слабое развитие транспортной инфраструктуры
муниципального образования туристской специализа+
ции;

— отсутствие площадок для нового строитель+
ства;

— административные барьеры при оформлении зе+
мельных участков в собственность или в аренду;

— неблагоприятные условия инвестирования;

— физический и моральный износ основных фон+
дов и т.д.

Все вышеперечисленные недостатки ведут к сниже+
нию качества обслуживания, удорожанию отдыха,
уменьшению притока рекреантов (туристов) и увеличе+
нию упущенных возможностей.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Таким образом, в народнохозяйственном комплек+
се туризм следует относить к инфраструктурной сфе+
ре, в частности к социально+культурной инфраструк+
туре. Туризм обеспечивает потребности человека в от+
дыхе, развлечениях и т.п. В то же время, как вид эконо+
мической деятельности, туризм не может существовать
без соответствующей инфраструктуры, которая, в свою
очередь, обеспечивает предпринимательскую деятель+
ность этой сферы.

Необходимо отметить, что с одной стороны, горо+
да+курорты динамично развиваются, но с другой сто+
роны, низкая рентабельность отраслей, поддерживаю+
щих развитие индустрии туризма, может привести к
деградации этой сферы. Поскольку в настоящее время
стимулирование культуры и искусства становится важ+
ным условием экономического развития, курортам не+
обходимо заботиться о креативном климате, так как
города с развитой культурой притягивают больше кре+
ативных людей и туристов.

Развитие индустрии туризма невозможно без ин+
формационной инфра+структуры, стимулирующей сбыт
услуг туризма. Организация информационного обеспе+
чения предпринимательской деятельности в туризме во
многом определяет успех предпринимателя на рынке.
Прежде всего, необходима правовая информация, обес+
печивающая регулирование, как предпринимательской
деятельности, так и туризма.

Информационная поддержка предпринимательства
в туризме должна формироваться как государственный
информационный ресурс и как ресурс деловой, пред+
принимательской, коммерческой информации. Именно
деловая информация для предпринимателей позволяет
осуществлять поиск партнеров, продвижение продук+
ции и услуг.

Использование Интернет+технологий можно рас+
сматривать как самое перспективное направление в
азербайджанском туристском бизнесе. Компании, име+
ющие свои сайты или страницы в Интернете и исполь+
зующие Интернет+системы бронирования, получают
новые высокоэффективные маркетинговые каналы про+
движения своих услуг.

Следует отметить, что в перспективе особое внима+
ние необходимо уделять исследованиям инфраструк+
турного обеспечения предпринимательской деятельно+
сти в туризме, т.к. оно является главным условием ус+
пешного развития туризма и определяющим фактором
роста туристских потоков.
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ВСТУП
За оцінкою Всесвітньої Туристичної Організації,

середні темпи розвитку туризму в 2—3 рази перевищу&
ють середньорічні темпи зростання національної еко&
номіки в цілому. Для багатьох країн іноземний, тобто
в'їзний, туризм перетворився на основне або істотне
джерело доходів від експорту [17].

У сучасних умовах посилення конкуренції та глоба&
лізації бізнесу, коли ринок виробника замінений рин&
ком споживача, особливо важливо для організацій ту&
ризму забезпечити конкурентоспроможність своїх по&
слуг. Значною мірою вона залежить від якості самих
послуг, але такої якості, яке визначається споживчим
попитом [12, с. 1840]. У зв'язку з цим питання впрова&
дження принципів TQM в систему менеджменту якості
суб'єктів туристичної індустрії набирає першочергово&
го значення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є визначення основних шляхів впро&

вадження принципів TQM в систему менеджменту
якості на підприємствах туристичної індустрії України.

Методологічною основою роботи є: системний
підхід, що дозволяє визначити функції та фази впровад&
ження концепції загального управління якістю на
підприємствах туристичної індустрії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Переважна більшість науковців визначають TQM

(Total Quality Management) як систему дій, спрямованих
на задоволення споживачів, зростання можливостей
персоналу, більш високі довготривалі доходи і менші
витрати [13, с.32]. Слово "загальне" в понятті "Загальне
управління якістю" означає, що в даний процес пови&
нен залучатися кожен співробітник організації, слово
"якість" означає турботу про задоволення потреб
клієнтів і термін "управління" відноситься до співробіт&
ників та процесів, необхідних для досягнення певного
рівня якості.

Головна ідея TQM полягає в тому, що компанія по&
винна працювати не тільки над якістю продукції, а й над
якістю організації роботи в компанії, включаючи робо&
ту персоналу. Необхідне постійне паралельне удоско&
налення 3&х складових: якості продукції; якості органі&
зації процесів; рівня кваліфікації персоналу [10, с. 197].

Якість визначається наступними категоріями:
ступінь реалізації вимог клієнтів; зростання фінансових
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показників компанії; підвищення задоволеності служ&
бовців компанії своєю роботою.

TQM включає два механізми — контроль якості та
підвищення якості.

 Quality Assurance (QA) — контроль якості — підтри&
мує необхідний рівень якості і полягає в наданні компа&
нією певних гарантій, що дають клієнтові впевненість у
якості даного товару або послуги.

 Quality Improvements (QI) — підвищення якості —
передбачає, що рівень якості необхідно не тільки підтри&
мувати, але і підвищувати, відповідно піднімаючи і рівень
гарантій [4].

Будь&який процес управління, в тому числі і управ&
ління якістю, незалежно від розміру, призначення
організації, складається з функцій планування, органі&
зації, мотивації, контролю та координації [9, с. 561]. Ці
функції об'єднані сполучними процесами комунікації,
як показано на рис. 1.

Основною функцією управління є функція коорди&
нації, яка забезпечує його безперебійність і безпе&
рервність. Головне завдання координації — досягнен&
ня узгодженості в роботі всіх ланок організації шляхом
встановлення раціональних комунікацій між ними. Ха&
рактер цих зв'язків може бути самим різним, тому що
залежить від координуючих процесів у кожному із
суб'єктів туристичної індустрії. В умовах зростання са&
мостійності і відповідальності керівників усіх рівнів і
виконавців відбувається зростання так званих нефор&
мальних зв'язків, які забезпечують горизонтальну ко&
ординацію робіт, тому одночасно скорочується не&
обхідність у вертикальній координації.

Якісна система збору та аналізу інформації дозво&
ляє розвинути технологію управління за рахунок деле&
гування зворотних зв'язків.

Планування — це процес, який визначає постанов&
ку цілей та способів їх реалізації. За допомогою плану&
вання керівництво туристичної фірми забезпечує єди&
ний напрям зусиль усіх членів організації щодо досяг&
нення загальних цілей.

Об'єктом планування виступає: встановлення цілей
і завдань; розробка стратегій, програм і планів для до&
сягнення цілей; визначення необхідних ресурсів та їх
розподіл за цілями та завданнями; доведення планів до
всіх, хто відповідає за реалізацію; розробка стандартів
та нормативів.

Процес планування дозволяє більш чітко формулю&
вати цільові установки підприємства та використовувати
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систему показників діяльності, необхідну для
визначення результативності діяльності орган&
ізації. Плани туристичної фірми містять пе&
релік того, що повинно бути зроблено, визна&
чають послідовність, ресурси і час виконання,
необхідні для досягнення поставлених цілей.

Організування — функція управлінської
діяльності з формування структури управлі&
ння, делегування завдань шляхом розподілу
повноважень і відповідальності, а також за&
безпечення зв'язків, комунікацій, раціональ&
ної взаємодії співробітників за допомогою
сукупності прийомів, способів і засобів, необ&
хідних для ефективного досягнення цілей.
Організаційна структура туристичного
підприємства має відображати функціональ&
ний розподіл праці та обсяги повноважень
працівників апарату управління. Основними
інструментами організаційної функції є нака&
зи, положення, правила, інструкції, пам'ятки,
наради, співбесіди та ін. [2, с. 115].

Мотивація — функція управлінської діяльності
щодо стимулювання професійної діяльності підлеглих
та їх саморозвитку (мотивація), а також створення спри&
ятливого соціально&психологічного клімату в колективі,
що сприяє творчій активності (активізація). Процес пе&
рекладу зовнішніх цілей у внутрішні (мотиви) має
здійснюватися на всіх рівнях управління. Щоб співроб&
ітник хотів вирішувати поставлені завдання, відчував
задоволення від їх рішення, ці завдання повинні бути
зрозумілі і прийняті ним, а не нав'язані йому ззовні.

Контроль — функція управлінської діяльності, зав&
данням якої є об'єктивна кількісна та якісна оцінка ре&
зультатів роботи організації для подальшого адекват&
ного коригуючого впливу [8, с. 65]. Основна мета конт&
ролю полягає в забезпеченні виконання стратегії, дот&
римання основних параметрів діяльності туристичного
підприємства, виконання управлінських рішень струк&
турними підрозділами та окремими виконавцями.

У менеджменті туристичного підприємства особли&
вого значення набуває впровадження такого виду конт&
ролю, як зовнішній та внутрішній аудит якості надання
туристичної послуги. При покроковому впровадженні
системи менеджменту якості окремими етапами мають
виступати впровадження контролю якості та тотально&
го контролю якості [15, с. 416]. Використовують сім
інструментів контролю: контрольний лист, діаграму Па&
рето, діаграму потоку, діаграму причин і наслідків, гістог&
раму, Scatter Diagram and Control Chart [16].

Доведено, що вся система менеджменту працює кра&
ще, якщо організація розглядається як єдине ціле, єдина
система. В даному випадку для підвищення ефективності
діяльності та оптимізації процесів необхідне дотриман&
ня основних принципів TQM: орієнтація організації на
замовника; провідна роль керівництва; залучення співро&
бітників; процесний підхід; системний підхід до управлі&
ння; постійне вдосконалення; підхід до прийняття рішень
заснований на фактах; відносини з постачальниками;
мінімізація втрат, пов'язаних з неякісною роботою [7].

Розв'язання поставлених завдань у сфері туризму є
особливо складним, тому що туристичні послуги мають
властивості, які вкрай ускладнюють їх сприйняття і
оцінку в процесі купівлі&продажу. Насамперед, це рівень
якості виконання, надійність, рівень обслуговування,
гармонійність, цілісність, безпека, точність виконання і
т.д. Ці послуги не можна оцінити повною мірою попе&
редньо до їх споживання. Особливо важко виробникові
послуг, на відміну від виробника матеріальних товарів,
охарактеризувати новизну і оригінальність послуги.

Комплексність TQM означає зосередження уваги не
тільки на зовнішніх споживачах (туристах) кінцевої про&
дукції, а й на задоволенні очікувань внутрішніх спожи&
вачів. Кожен співробітник, який виконує свої функціо&
нальні обов'язки, виступає постачальником для інших

співробітників, які, в свою чергу, користуються резуль&
татами його праці [6, с. 132].

Одним з найбільш важливих моментів вирішення про&
блеми впровадження системи TQM на туристичній фірмі
є позиція керівника фірми. Його сприйняття першоряд&
ної необхідності вирішення проблем якості, мотивація
цієї проблеми, постійне акцентування різних аспектів
якості дозволяє внутрішній організаційній культурі
сформувати нові цінності, нові орієнтири, які будуть по&
вною мірою сприйняті усіма фахівцями (рис. 2).

Підготовка та навчання персоналу — обов'язковий
елемент процесу впровадження TQM, який призначе&
ний для того, щоб дати їм запас знань, необхідних для
збору та аналізу даних, організації функціонування еле&
ментів системи якості, визначення очікувань споживачів
та інших процесів, які покладаються на них [11, с.147].

Поступове, покрокове впровадження TQM здійс&
нюється через фази орієнтації, наділення повноважен&
нями та вирівнювання. Всі три фази впровадження слід
проводити в строгій послідовності. Разом з тим різні
функціональні служби туристичної фірми в один і той
же час можуть перебувати в різних фазах.

Фаза орієнтації включає в себе знайомство з TQM,
вироблення стратегічних цілей, побудування цілей і
створення нової організаційної структури фірми. Не&
обхідно роз'яснити всьому персоналу фірми сутність,
призначення системи TQM та які переваги надає її впро&
вадження. У фазі орієнтації головними аспектами є виз&
начення цілей і завдань, а також розробка організацій&
них установок [3, c. 36].

У той час як проходить фаза орієнтації, середня лан&
ка управління фірми має розвивати інші елементи суб&
культури серед своїх підлеглих. Навчання і перепідго&
товка персоналу по основних моментах менеджменту
якості має супроводжуватися просуванням передового
досвіду фірм, які успішно впровадили систему TQM.
Таким чином, персонал туристичного підприємства в
повному складі бере участь у реалізації фази орієнтації.

Фаза наділення повноваженнями відзначена почат&
ком підготовки та навчання, а також просуванням про&
екту по всій фірмі з однозначним наміром залучити кож&
ного фахівця, кожного співробітника. Ця фаза почи&
нається, коли навчання йде поступово в напрямку від
керівників до їх підлеглих.

 Фаза наділення повноваженнями має розвиватися
як ланцюгова реакція. Успіх сприйняття вищою ланкою
правління ідей і положень TQM повинен забезпечити і
успіх сприйняття серед усього колективу. Фаза на&
ділення повноваженнями — це період, коли нові ідеї та
дослідне їх застосування до сфери TQM поширюється
по всій фірмі. Під час розвитку другої фази заходи фази
орієнтації залишаються тими ж: вибір цілей і визначен&
ня завдань, вироблення організаційних установок. Од&

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Функції TQM
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нак вони змінюють свій характер: з тісного кола осіб —
розробників проекту, поширюються по всій фірмі. Цілі
туристичного підприємства стають об'єктом уваги зу&
силь, спрямованих на поширення ідей TQM як за допо&
могою звичайного спілкування між співробітниками, так
і через проведене навчання [5].

Фаза вирівнювання ТQМ не має точного визначен&
ня моменту свого початку, в усякому разі окремі захо&
ди за якісне поліпшення виробничого процесу вже прой&
шли по всім функціональним підрозділам. Настає час
посилення елементів контролю і діагностики. Отримав&
ши перший результат від впровадження TQM, туристич&
не підприємство подальший розвиток TQM проводить
в більш тісних рамках загальних зусиль окремих
фахівців та служб. Змінюється фокус розвитку системи
TQM на інтеграцію, розробку нових виробничих стан&
дартів і процесів і обов'язкове їх впровадження в прак&
тику формування та надання пакету туристичних по&
слуг. Ця фаза управління являє собою зусилля керів&
ників, які керують інтеграцією індивідуальних і коман&
дних зусиль з досягнення якісного поліпшення у всій
фірмі, за допомогою досягнення послідовних цілей, зво&
дячи до мінімуму несинхронність використання методів
і технологій за допомогою ретельного планування. Ін&
теграція та стандартизація використовуються як об'єд&
наних зусиль серед різних процесів з тим, щоб синхро&
нізувати і привести до єдиної спрямованості підпри&
ємницькі цілі компанії і орієнтири TQM [1, с. 117].

Всі три фази впровадження TQM слід проводити в
строгій черговості, починаючи з фази орієнтації, і ру&
хатися в бік фази наділення повноваженнями.

При впровадженні системи якості на принципах за&
гального управління керівництво туристичного підпри&
ємства отримує можливість постійно вдосконалювати
різні виробничі процеси: дослідницькі, інноваційні, тех&
нологічні, управлінські та ін. [5, с.17].

ВИСНОВКИ
Впровадження на підприємствах туризму концепції

загального управління якістю ставить на новий рівень
якість надання туристичних послуг, який вимагає від
керівництва фірми використання основних функцій ме&
неджменту. Запровадження TQM має проводитись по&
кроково через фази орієнтації, наділення повнова&
женнями та вирівнювання. Для того, щоб реалізувати
TQM на туристичному підприємстві, необхідно здійсни&
ти багато різних перетворень, які торкнуться не тільки

процесів управління, а й менталітету,
ставлення до всього що відбувається
з боку всіх без винятку працівників.
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Рис. 2. Фази впровадження TQM
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ВСТУП
Функціонування фінансової системи, як і будь�якої

системи, не є рівномірним та безперервним. Для фінан�
сової системи характерний закономірний рух від одно�
го стану рівноваги до іншого. Під стабільністю фінан�
сової системи варто розуміти збалансований стан, який
визначається певним трендом протягом тривалого
інтервалу часу який розглядається. Графічне відобра�
ження стабільності фінансової системи не є одностай�
ним у вигляді прямої лінії. Це пов'язано з тим, що фінан�
сова система як об'єкт, що досліджується, діє в постійно
змінних умовах зовнішнього середовища, але важливим
є те, щоб така лінія знаходилась у певних межах.

Таким чином, стабільний стан фінансової системи
може характеризуватися наявністю множинних варі�
антів розвитку, тобто можливий стабільний розвиток,
стабільне функціонування і стабільний спад у припус�
тимих межах або на граничній межі дозволених пара�
метрів. Визначення параметрів, що характеризують
стабільність фінансової системи, вимагає окремої ува�
ги, оскільки необхідно враховувати ефективність вико�
нання основних функцій фінансової системи в повному
обсязі та належним чином. З огляду на це виникає пи�
тання, який стан фінансової системи можна вважати
стабільним.

УДК 336.02

І. В. Попов,
аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ
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У статті досліджено існуючі макроекономічні моделі для прогнозування економічного розвитку. Зап2

ропоновано інноваційну модель для прогнозування стабільності фінансової системи України. Визна2

чено заходи, необхідні для удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи
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The article investigates the existing macroeconomic models for forecasting economic development. An

innovative model to predict the stability of the financial system of Ukraine is proposed. The measures necessary
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Автором було розглянуто ряд літературних джерел
та визначено, що окремі аспекти стабільності фінансо�
вої системи вивчалися як вітчизняними, так і зарубіж�
ними вченими. Значний внесок у дослідження макроеко�
номічної стабільності зробили науковці З. Ватаманюк,
Я. Жаліло, С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна,
О.О. Бєляєв. Проблематиці фінансової стабільності при�
свячені роботи зарубіжних вчених — Г. Шинази,
П.В. Каллаура, Г. Хереро, Н. Симона, Т. Падо�Шіопа,
М. Фута, Е. Крокета.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідність формування ефективного механізму

забезпечення стабільності фінансової системи та потре�
ба в розробці та впровадженні відповідних методичних
підходів є актуальними.

Метою статті є розробка сучасного інструментарію
для прогнозування стабільності фінансової системи Ук�
раїни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Успіх державної політики у забезпеченні стабіль�

ності фінансової системи багато в чому залежить від
скоординованості як стратегічної, так і тактичної скла�
дових грошово�кредитної та фіскальної політики, дій
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уряду та Національного банку Ук�
раїни як на рівні вироблення політи�
ки, так і на рівні проведення поточ�
них операцій, їх взаємної узгодже�
ності, підпорядкованості короткос�
трокових вигод та інтересів довгос�
троковим загальнодержавним ці�
лям.

Сучасна практика макроеконо�
мічного моделювання в Україні ба�
зується на використанні низки мо�
делей, які є вагомими аналітичними
та прогнозними знаряддями для
моделювання динаміки соціально�
економічного розвитку країни
(табл. 1).

Основними недоліками вищезаз�
начених макроекономічних моде�
лей, розроблених вітчизняними вче�
ними, є наступні:

— статистична необ'єктивність,
яка пов'язана з недосконалістю ста�
тистичного обліку в Україні та
мінливими методиками розрахунку показників;

— прогнози розвитку економіки України переваж�
но мають коротко� (до 1 року) або середньостроковий
характер (1—5 років);

— спрощений опис макроекономічних процесів та
неврахування зв'язків між показниками макроекономі�
чної та фінансової стабільності.

З огляду на це, автором було розроблено інновац�
ійну модель, в основу якої покладено синергетичний
підхід на основі врахування факторів як макроеконо�
мічної, так і фінансової стабільності. Для синергетич�
ного підходу характерно розглядати систему як таку,
що перебуває в постійному розвитку та нестійкості, а
періоди стабілізації носять короткостроковий харак�
тер.

Для фінансової системи України як синергетич�
ної системи характерна відкритість, неврівноваже�
ність з тенденціями до наростання відхилень та нако�
пичення ентропії. Крім того, особливостями фінан�
сової системи України як синергетичноої системи є
наступні:

— велике розмаїття природи і кількості підсистем
та елементів з яких вона складається;

— багатомірність фінансової системи;
— відкритість фінансової системи (належність да�

ного фактора значно ускладнює формалізацію системи
традиційними математичними методами);

— високий рівень невизначеності (зумовлений на�
явністю вищезазначених факторів).

На відміну від існуючих прикладних економічних
методологій, що полягають в знаходженні умов
рівноваги, стійкості лінійного росту, синергетична
концепція зорієнтована на розвиток стрибками за
рахунок формування механізмів, що реалізують
структурні і фазові переходи, які фіксуються у виг�
ляді економічних циклів. За синерге�
тичного підходу розвиток фінансової
системи не ототожнюється з підви�
щенням її стійкості, оскільки він пе�
редбачає постійні зміни співвідношень
"стійкість — нестійкість", "приско�
рення — уповільнення". Під розвит�
ком розуміється ускладнення струк�
тури системи, нагромадження кіль�
кісних значень, їх перехід до якісних
змін та поява нових властивостей си�
стеми. Враховуючи вищезазначене,
забезпечення стабільності фінансової
системи за синергетичного підходу це
багатомірний, багатоетапний, гетеро�
фазний розвиток без різких, перелом�

них змін, що надає достатньо часу для пристосуван�
ня до нових умов економічним агентам.

Основними особливостями запропонованої моделі
на основі використання синергетичного підходу є на�
ступні:

— тісні прямі та обернені взаємозв'язки між елемен�
тами;

— наявність історичних зв'язків (поточний стан по�
казника може залежати безпосередньо та опосередко�
вано від його попереднього значення);

— наявність регульованих, регулюючих, результу�
ючих та незалежних змінних (дозволяе повною мірою
відобразити невизначеність розвитку фінансової систе�
ми та простежити залежність від можливих видів впли�
ву);

— наявність можливості динамічної зміни вхідних
параметрів. Дозволяє дослідити вплив на розвиток
фінансової системи як регульованих параметрів (об�
лікова ставка, грошова маса та інші), так і частково ре�
гульованих або незалежних (середня заробітна плата,
приріст інвестицій).

Основними завданнями розробленої моделі сфор�
мульовано наступні:

— визначення взаємозв'язку та взаємовпливу між
показниками макроекономічної та фінансової стабіль�
ності країни;

— оцінка ефективності використання важелів бю�
джетно�фінансового та грошово�кредитного регулю�
вання для забезпечення стабільності фінансової систе�
ми у аналізованому періоді;

— математичний розрахунок показників макроеко�
номічної та фінансової стабільності на прогнозний пе�
ріод;

— побудова різноманітних сценаріїв розвитку краї�
ни у прогнозному періоді на основі закріплення гранич�
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Таблиця 1. Сучасні макроекономічні моделі України

Джерело: [1].

Таблиця 2. Вихідні показники для побудови моделі

Джерело: розробка автора.
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ного значення тих чи інших показників макроекономіч�
ної та/або фінансової стабільності;

— надання рекомендацій щодо вибору інструментів
фіскальної та монетарної політики у прогнозному пе�
ріоді для досягнення поставлених цілей та забезпечен�
ня стабільності фінансової системи.

Враховуючи вищезазначене, для проведення моде�
лювання розвитку фінансової системи України за ба�
зис було обрано модель "хижак — жертва" [2]. Класич�
ну модель було розширено та адаптовано під структу�
ру фінансової системи. Вихідною інформацією для по�
будови моделі були макроекономічні та фінансові по�
казники України за період 2002—2011 рр., а саме наве�
дені у табл. 2.

На першому етапі побудови моделі на основі еко�
нометричного лінійно�регресійного аналізу було дос�
ліджено вплив динаміки основних макроекономічних та
фінансових показників на динаміку номінального ВВП,
обсяг інвестицій в основний капітал, експорт та імпорт
країни, сальдо поточного рахунку платіжного балансу,
державний та гарантований державою борг, інфляцію
та валютний курс.

На другому етапі побудови моделі було cформовано
систему рівнянь. Результуючими показниками отрима�
ної системи рівнянь є ВВП, інвестиції в основний капі�
тал, експорт та імпорт, сальдо поточного рахунку пла�
тіжного балансу, державний борг, інфляція та валют�
ний курс. Вхідними параметрами відповідно є облікова
ставка НБУ, величина заощаджень населення, середньо�
місячна номінальна заробітна плата працівників, вели�
чина прямих інвестицій в Україну, грошова маса, вало�
вий зовнішній борг та дефіцит державного бюджету.

Отримана система рівнянь має наступний вигляд:

GDPt =a0+a1*GDP(t-1)+a2*It+a3*Expt+a4 
It =b0+b1*St+b2*Wt 
Expt =c0+c1*Ipt+c2*CCYt+c3*R(t-1)  
Impt =d0+d1*W(t-1)+d2*CCYt+d3*R(t-1)   
Pt =e0+e1*Expt+e2*Impt  
GDt =f0+f1*GD(t-1)+f2*D(t-1)+f3*CCYt+f4*F(t-1)  
Ft =g0+g1* GDP’(t-1)+g2 *W’(t-1)+g3* M3’(t-1)+g4*CCY’(t-1)

Yt =h0+h1*Dt+h2 *D(t-1)+h3* P(t-1)+h4*B(t-1) +h5*M(t-1) 

(1),

де GDP
t
 — ВВП номінальний, млрд грн.;

I
t
 — інвестиції в основний капітал, млрд грн.;

Exp
t
 — експорт товарів та послуг, млрд грн.;

Imp
t
 — імпорт товарів та послуг, млрд грн.;

P
t
 — сальдо поточного рахунку платіжного балан�

су, млрд грн.;
GD

t
 — загальна сума державного та гарантованого

державою боргу, млрд грн.;
F

t
 — індекс цін Фішера, %;

ССY
t
 — офіційний курс гривні щодо долара США

на кінець періоду, грн. за 100 дол. США;
S

t
 — заощадження населення, млрд грн.;

W
t
 — середньомісячна номінальна заробітна плата

працівників, тис. грн.;
Ip

t
 — прямі інвестиції в Україну, млрд грн.;

R
(t�1)

 — облікова ставка НБУ за минулий рік, %;
D

t
 — дефіцит /профіцит державного бюджету, млрд

грн.;
B

(t�1)
 — валовий зовнішній борг за минулий рік, млрд

грн.;
M

(t�1)
 — рівень монетизації економіки за минулий рік, %;

M3
(t�1)

 — грошовий агрегат М3 (грошова маса) за
минулий рік, приріст,%;

t = [2003;2011].
Отримана система рівнянь містить усі основні харак�

теристики, що відображають стабільність фінансової
системи, враховує вплив та взаємозв'язок макроеконо�
мічної та фінансової стабільності. Система рівнянь зам�
кнена і дає змогу спрогнозувати показники макроеко�
номічної та фінансової стабільності з метою подальшого
вибору відповідних інструментів державного регулю�

вання для досягнення стабільності фінансової системи.
На третьому етапі побудови моделі було проведено

її апробацію. Вхідними даними було обрано макроеко�
номічні та фінансові показники розвитку України у
2002—2011 рр., а горизонтом прогнозування — 10 на�
ступних років (2012—2021 рр.). При цьому моделюван�
ня проводилося на основі припущення про збереження
тенденцій у динаміці макроекономічних та фінансових
показників на рівні післякризового відновлення еконо�
міки країни у 2010—2011 рр. Отримані результати дали
змогу зробити висновок, що за збереження тенденцій
розвитку, які спостерігалися у 2010—2011 рр., надалі
відбуватиметься посилення макроекономічної та фінан�
сової нестабільності в Україні, проведення неконтро�
льованої та неефективної боргової політики.

Удосконалення механізму забезпечення стабіль�
ності фінансової системи України потребує проведен�
ня низки заходів, а саме:

— закріпити на законодавчому рівні таку ціль, як
"забезпечення стабільності фінансової системи Украї�
ни", та визначити її основною метою діяльності Кабіне�
ту Міністрів України , Міністерства фінансів України та
Національного банку України;

— затвердити методику щорічної оцінки стабіль�
ності фінансової системи та механізм прогнозування
стабільності фінансової системи на 10 років, проводити
їх перегляд на періодичній основі;

— вдосконалити та оновити інформаційну базу з ме�
тою подолання інформаційних розривів та забезпечен�
ня проведення своєчасних розрахунків на основі якіс�
них та актуальних статистичних даних про стан фінан�
сової системи України;

— налагодити ефективну співпрацю Кабінету Мі�
ністрів України, Міністерства фінансів України та На�
ціонального банку України із встановлення цільових
орієнтирів стабільності фінансової системи України та
розподілу відповідальності за їх досягнення;

— виробити чітку стратегію для кожної політики
(економічного зростання, інвестиційної, зовнішньоеко�
номічної, боргової, грошово�кредитної, фіскально�
бюджетної, валютної) у їх взаємозв'язку з іншими по�
літиками з метою недопущення ситуацій, коли заходи
мають короткостроковий характер та обмежуються
вирішенням лише поточних завдань;

— забезпечити формування стабілізаційних, захис�
них механізмів та дієвих важелів управління фінансо�
вою системою, які дозволять підтримати зберігати її
стійкість і збалансованість.

ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано існуючі макроекономічні

моделі для прогнозування розвитку економіки та вияв�
лено їх недоліки. Автором розроблено інноваційну мо�
дель, яка дозволяє врахувати вплив факторів макроеко�
номічної та фінансової стабільності та спрогнозувати
стан фінансової системи на 10 років. Крім того, авто�
ром сформульовано ряд заходів, необхідних для удос�
коналення механізму забезпечення стабільності фінан�
сової системи України.

Що стосується перспектив подальших розвідок у
даному напрямі, то вони полягають передусім в побу�
дові декількох сценаріїв розвитку країни протягом
2012—2021 рр. та визначенні оптимального сценарію
розвитку України для забезпечення стабільності фінан�
сової системи у 2012—2021 рр.
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ВСТУП
Формування інноваційної стратегії підприємства

має бути змістовно місткою, але в той же час макси(
мально простою і незалежною від конкретних варіантів
планованих інновацій. Таким чином, стратегія повин(
на відбивати тільки найважливіші властивості іннова(
ційного процесу. Для виявлення найбільш слушного
моменту часу впровадження чергової інновації і оцін(
ки її ефективності модель інноваційної стратегії
підприємства повинна враховувати фази інноваційно(
го процесу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — удосконалення методичного

підходу до формування стратегії розвитку підприє(
мства на основі виробничої функції, яка, на відміну,
від існуючих враховує вплив технології та мульти(
плікатора зростання інноваційної діяльності на
дохід, що дозволяє підприємствам машинобудуван(
ня спрогнозувати дохід, його динаміку та перспек(
тиви розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ухвалення рішення про включення інновації в

інноваційну стратегію підприємства повинне здійсню(
ватися після її оцінки за декількома критеріями з ура(
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хуванням визначення в динаміці вартості, ефектив(
ності і ризиків реалізації інновації (інноваційного
проекту). Розробка цієї стратегії включає також
аналіз поточного і можливого стану його інновацій(
ного потенціалу на деякому відрізку часу — періоді,
на який розробляється інноваційна стратегія. Осно(
вою такого аналізу є розрахунок техніко(економіч(
них показників стосовно певних точок прогнозуван(
ня (кінець кожного року, усього періоду прогнозу(
вання і так далі) на основі різних методів і моделей,
вживаних в прогнозуванні. В першу чергу, на нашу
думку, необхідно використовувати імітаційні моделі,
що дозволяють адекватно відбивати стан інновацій(
ного розвитку підприємства на основі аналізу його
ходу і представлення за допомогою набору пара(
метрів, що управляють, і техніко(економічних показ(
ників. Імітаційні моделі, як правило, є не лише дина(
мічними, але і досить точно відповідають об'єкту мо(
делювання, і тому їх можна широко застосовувати
при розробці інноваційної стратегії підприємства.
Серйозною перевагою імітаційного моделювання є
також його відповідність вимогам адаптивності управ(
ління, що дозволяє об'єктивно оцінювати зовнішні і
внутрішні умови інноваційного розвитку, що міняють(
ся, і дає можливість прогнозувати розвиток інновац(
ійного потенціалу підприємства.
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У моделі інноваційної стратегії підприємства по(
винні враховуватися обмеження за попитом згідно з
наявними або прогнозованими контрактами (догово(
рами), а також оцінками перспектив розвитку ринку.
Реалізованість "інноваційного портфеля", в який ма(
ють бути включені усі інновації, що плануються до ре(
алізації в стратегії інноваційного розвитку, визна(
чається його збалансованістю з інноваційним потенці(
алом, а також з об'ємами фінансування інноваційної
діяльності.

Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
повинна включати визначення основних чинників, що
впливають на нього, а також розрахунок техніко(еко(
номічних показників, що характеризують динаміку
його розвитку з урахуванням прогнозу траєкторії
функціонування підприємства в прогнозному періоді.
При цьому доцільно деталізувати показники по ро(
ках прогнозного періоду. На базі цих показників
здійснюється оцінка прогнозованих траєкторій роз(
витку підприємства, які відбивають різні можливі ва(
ріанти його інноваційної стратегії. Кожен конкрет(
ний варіант інноваційної стратегії повинен, на наш
погляд, включати прогноз розвитку інноваційного
потенціалу підприємства, тобто певну послідовність
його станів через певні проміжки часу. Отримувані
варіанти повинні піддаватися порівняльному аналізу
для вибору оптимального.

Варіанти інноваційної стратегії підприємства, що
розробляються, повинні включати розрахунки усіх ос(
новних техніко(економічних показників, порівняння
яких дозволяє кількісно і якісно оцінити альтернативи
інноваційного розвитку на базі загальних методологіч(
них основ (принципів, правив і так далі). Варіанти інно(
ваційної стратегії повинні охоплювати тривалий часо(
вий період (від декількох до 10 і більше років) і включа(
ти заходи, спрямовані на забезпечення інноваційного
розвитку.

Інноваційна стратегія розвитку підприємства повин(
на враховувати:

— організаційно(технічні заходи по підтримці ви(
робничих потужностей і технічному переозброєнню
підприємства;

— будівництво, введення і освоєння окремих вироб(
ничих потужностей (у тому числі і так званих типових
виробничо(технологічних модулів певної потужності),
зумовлені необхідністю збільшення випуску продукції;

— вибуття потужностей внаслідок скорочення або
перепрофілювання виробництва;

— розвиток профільних для цього підприємства тех(
нологій;

— необхідність забезпечення стійкості його розвит(
ку;

— розробку і впровадження інновацій тощо.
Для формування інноваційної стратегії підприє(

мства необхідно вибрати систему показників, яка не
лише характеризує різні варіанти його інноваційного
розвитку, але і містить можливість свого розширен(
ня, тобто її показники повинні розраховуватися в ди(
наміці і залежати від параметрів, що управляють [1].
При розробці вказаної системи показників необхід(
но враховувати, що інноваційна стратегія підприєм(
ства визначається сукупністю численних характери(
стик. Тому при моделюванні цієї стратегії необхідно
включати лише ті показники, які є вимірними і розг(
лядаються як основні, що дозволяє забезпечити до(
пустиму розмірність моделі. Інакше робота з модел(
лю буде зв'язана з великими обчислювальними труд(
нощами, що негативно відіб'ється на точності резуль(
татів моделювання.

Процес формування інноваційної стратегії розвит(
ку підприємства, як і будь(який інший процес людської
діяльності, є цілеспрямованим. Основними його етапа(
ми є наступні:

— визначення мети формування стратегії;

— постановка завдання формування стратегії;
— вибір типу стратегії;
— побудова теоретичної стратегії;
— вибір змінних;
— вибір форм залежностей між змінними;
— підбір інформаційної бази для її параметри(

зації;
— вибір методу знаходження параметрів моделі;
— перевірка на змістовному теоретичному рівні

відповідності моделі поставленого завдання.
Розробка інноваційної стратегії підприємства по(

винна завершуватися її ідентифікацією для оцінки міри
її відповідності реальному об'єкту моделювання. Вра(
ховуючи складність опису методичних основ формуван(
ня інноваційної стратегії підприємства, доцільно, на наш
погляд, розглянути їх суть на прикладі формалізовано(
го опису моделі формування інноваційної стратегії його
розвитку.

Специфіка моделювання процесу формування
інноваційної стратегії підприємства об'єктивно вима(
гає застосування при рішенні вказаної задачі структур(
ного аналізу, тобто дослідження стратегії, починаючи
з її загального опису, деталізації і структуризації до
визначення окремих завдань, які повинні вирішувати(
ся при розробці цієї стратегії. Застосування методів
структурного аналізу до дослідження процесу розроб(
ки моделі інноваційної стратегії підприємства дозво(
ляє представити процес моделювання у формалізова(
ному виді.

Допустимо, що підприємство робить K продуктів,
кожен з яких починав робитися у момент часу tk і мав
свій життєвий цикл. Нехай воно в році (t — 1) робить k
продуктів. Тоді можна ввести поняття обсягу реалізо(
ваної продукції підприємства (ОРП) і представити його
у вигляді:

ОPПY
t�1

 = оpп0
t�1

 + оpп1
t�1

 + ... + оpпk�1
t�1

(1).
Якщо на підприємстві у момент часу t виробництво

продукту оpп0 (продукції, яка не користується попи(
том) припиняється і з'являється новий продукт, то вірно
наступне співвідношення:

ОРПY
t
 = ОРПY

t�1
 + ОРПY

t�1
 + ОРПY

t�1
(2).

Час від часу у зв'язку з обмеженим життєвим цик(
лом продуктів, що випускаються, підприємство повин(
не змінювати структуру своєї діяльності. Для цього
підприємству потрібний інноваційний потенціал ІП(t).
Якщо ІП(t) > 0, те підприємство йде шляхом еволюції,
розширюючи і оновлюючи виробництво, при ІП(t) < 0
виникають проблеми його адаптації до потреб ринку.
У цей період підприємство робить спробу реалізувати
новий продукт (технологію) орпk, що вимагає залучен(
ня зовнішніх інвестиційних ресурсів, оскільки можли(
вості підприємства на цьому етапі значно знижують(
ся.

Інноваційний розвиток підприємства відбувається
в певному діапазоні, межі якого задаються обсягом
грошової маси, споживаної їм в одиницю часу, і вели(
чиною віддачі на вкладені кошти — інвестиції. Нижня
межа цього діапазону задається взаємопов'язаними
функціями ГМ

Н
(t) і І

Н
(t), а верхня — ГМ

В
(t) і І

В
(t). Межі

діапазону виступають функціями і інших базових
змінних, що характеризують інноваційний потенціал
підприємства.

Вважатимемо, що потенціал прогнозованих іннова(
ційних змін задається величиною витрат CІ(t), потрібних
для перетворенні екзогенних правил:

ІП(t) = ВІ(t) = І(t) (3).
Тоді функцію перетворення підприємства можна

записати у виді:
ІП(t) = І(t) = f( , ТР, ОК, Тг) (4),
де = (ТР, ОК, Тг) — виробництво продукції

(чи сукупний дохід) підприємства на одного зайня(
того;

ТР(t) — функція, що описує зміни використання
трудових ресурсів підприємства;
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ОК(t) — функція зміни основного капіталу;
Тг(t) — технологічна функція.
Розвиток підприємства виражається в розширенні

виробничих потужностей, зростанні прибутку, зарпла(
ти тощо. Тому:

M(t) = f [ (ТР, ОК, Тг), ТР, ОК, Тг] (5).
Представлену вище сукупність прийомів і операцій,

необхідних для моделювання інноваційної стратегії
підприємства, можна розглядати, згідно з даним рані(
ше визначенням, в якості методичних основ моделюван(
ня його інноваційного розвитку. Їх подальша деталіза(
ція дозволяє розробити модель формування інновацій(
ної стратегії підприємства, основні блоки якої представ(
лені на рис. 1.

Кожен з приведених на рис. 1 блоків виражає ба(
зові кількісні співвідношення основних змінних мо(
делі формування інноваційної стратегії підприєм(
ства, які згруповані за економічним змістом відпо(
відно до алгоритмів укрупнених економічних зав(
дань, що вирішуються в процесі її розробки. Вка(
зані завдання визначають зміст даних блоків, а їх
послідовне вирішення дозволяє визначити основні
показники інноваційної стратегії підприємства.
Формування інноваційної стратегії підприємства
повинне здійснюватися шляхом проведення багато(
варіантних розрахунків, в результаті яких визнача(
ються:

— конкретні види продукції певних споживчих вла(
стивостей, які доцільно робити. Ця продукція підроз(
діляється на принципово нову, поліпшену і традиційну
продукцію;

— бажані продуктові і технологічні нововведення;
— види і вартість власних НДДКР, що розробляють(

ся іншими підприємствами і організаціями.
Визначальну роль при розробці інноваційної стра(

тегії грає вибір продуктових і технологічних нововве(
день. Він визначає, у свою чергу, вибір номенклатури
продукції, що випускається.

ВИСНОВКИ
Стратегія інноваційного розвитку

підприємства повинна припускати пост(
ійне створення і випуск продукції з пол(
іпшеними властивостями (з вищим значен(
ням технічних параметрів). Рівень якості
цієї продукції можна визначити за допо(
могою показника, що характеризує спів(
відношення між її потенційно можливи(
ми і прогнозованими корисними резуль(
татами. Ці результати на кінець прогноз(
ного періоду зазвичай відрізняються, ос(
кільки підприємство через різні причини
(якість сировини і комплектуючих, квалі(
фікація співробітників і так далі) не може
випускати продукцію тільки вищої якості.
Тому при формуванні інноваційної стра(
тегії необхідно враховувати вплив цих
чинників на плановану якість продукції.
Зменшення різниці між потенційно мож(
ливими і прогнозованими властивостями
означає підвищення рівня якості про(
дукції. Головними чинниками підвищення
якості продукції при розвитку її функці(
ональних властивостей є: забезпечення
дотримання технологічних регламентів і
ефективна організація виробничого про(
цесу, що зумовлює зниження нераціо(
нальної витрати ресурсів.

Оцінка інноваційної стратегії підприє(
мства включає визначення великого числа
показників, що характеризують його фун(
кціонування і розвиток. Тому судити про
інноваційну стратегію на основі аналізу
змін лише окремих її показників неправом(
ірно, оскільки ці зміни часто бувають

різноспрямованими. Вирішення вказаної проблеми, на
наш погляд, представляється в системному підході до
моделювання процесу оцінки інноваційної стратегії
підприємства, який реалізується шляхом розробки і за(
стосування декількох моделей цієї оцінки. При цьому
визначення основного критерію, а відповідно і визна(
чальної моделі оцінки залежить від специфіки конк(
ретного підприємства і умов його інноваційного роз(
витку.
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Рис. 1. Основні блоки моделі формування інноваційної стратегії
підприємства
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что жи�
лищно�коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из
наиболее значимых подсистем социально�экономической
системы города, оказывающей существенное влияние на все
стороны жизнедеятельности общества. Стоимость и каче�
ство услуг жилищно�коммунального комплекса являются
основополагающими и первостепенными факторами жиз�
необеспечения населения города в общей системе условий
их комфортного или по крайней мере достойного прожи�
вания. Доступность услуг жилищно�коммунального комп�
лекса на уровне минимальных социальных стандартов для
всех членов городского сообщества, наравне с такими ус�
ловиями, как обеспеченность продуктами питания, жильем
и др., является определяющим фактором в системе обеспе�
чения стабильности и устойчивого развития муниципаль�
ного образования.

Проблемами реформирования жилищно�коммунально�
го хозяйства, управления эффективностью жилищно�ком�
мунальных услуг, развития рыночных механизмов в данной
сфере занимались Багаев А.Н. [1], Воронин А.Г. [2], Жуков
Д.М. [3] и многие другие.

Значение жилищно�коммунального хозяйства в эконо�
мике страны невозможно переоценить. С вопросами, каса�
ющимися жилищно�коммунальной сферы, каждый гражда�
нин той или иной страны сталкивается ежедневно. Степень
развития и эффективность деятельности жилищно�комму�
нального хозяйства влияют на уровень и качество жизни
населения, санитарно�гигиенические условия его жизни, на
производительность труда и степень реальной свободы.

В настоящее время в жилищно�коммунальном хозяйстве
Украине существует множество проблем, которые обуслов�
лены неэффективной системой управления и неудовлетвори�
тельным финансовым положением, высокими затратами и, как
следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэф�
фективной работой предприятий, большими потерями воды,
энергии и других ресурсов. Отсюда следует, что управление
эффективностью жилищно�коммунального хозяйства являет�
ся важной и приоритетной задачей государства.

Целью данного исследования является разработка кри�
териев управления эффективностью жилищно�коммуналь�
ных услуг.

В науке управления развитие понятия "эффективность"
исторически начинается с эффективности производства
предприятия. Здесь следует отметить, что в течение долго�
го времени в нашей экономической науке не обращалось
внимания на развитие сферы услуг. Объяснение причин это�
го следует искать в господствующем в советский период
методологическом принципе, согласно которому труд в
сфере услуг не является трудом производительным и не
создает стоимость. Приоритет получало материальное про�
изводство, где труд признавался производительным. В 20�е
годы. ХХ в. в отечественной экономической литературе
были сделаны первые попытки оценки эффективности сфе�
ры услуг. Тогда особое внимание уделялось эффективнос�
ти затрат на народное образование.

Лишь в 70—80�е годы. постепенно стало меняться от�
ношение к сфере услуг, но решительных шагов в этом плане
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не было сделано, по�прежнему делался акцент на сферу
материального производства. В силу этих обстоятельств
также важные проблемы развития сферы услуг, как их вос�
производство, соотношение темпов роста сферы материаль�
ного производства и сферы стоимости услуги, ценообразо�
вание, рентабельность предприятий, оказывающих услуги,
рассматривались слабо.

Отметим, что в настоящий момент в экономике практи�
чески всех регионов Украины и др. стран резко возросло
значение сектора услуг. Особенно это заметно при рассмот�
рении структуры занятости населения в сфере услуг, кото�
рая существенно компенсировала снижение занятости в
обрабатывающей промышленности. Так, в Украине доля
работников, занятых в торговле, общественном питании,
материально�техническом снабжении, транспорте, связи,
здравоохранении, образовании, ЖКХ и бытовом обслужи�
вании, возросла с 35,6% в 1995 г. до 42,5% в 2010 г. Анало�
гичная тенденция наблюдается и в других регионах Украи�
ны, а также других странах мира.

Нарастающие в настоящее время в экономике Украины
противоречия осуществляемых реформ напрямую затраги�
вают интересы людей, отражаются на уровне их материаль�
ного благосостояния, уровне потребления, продолжитель�
ности, качестве и образе жизни, степени трудовой и соци�
альной активности. Вот почему сегодня изучение проблем
повышения эффективности функционирования отраслей
сферы услуг не просто актуально, а выдвигается в разряд
первоочередных в структуре научных исследований. При
этом особое внимание следует уделять экономическим ас�
пектам развития сферы услуг, так как эффективное исполь�
зование ее потенциала в трансформационной экономике
является условием социально�экономической стабильнос�
ти общества. Это предполагает проведение научных иссле�
дований данной проблемы, требует разработки практичес�
ких рекомендаций по повышению эффективности функци�
онирования сферы услуг [4].

Существуют различные методические подходы к про�
блеме определения эффективности сферы услуг, жилищ�
но�коммунальных в частности.

Некоторые считают, что сущность повышения эффек�
тивности сферы услуг состоит в том, чтобы при относитель�
но меньших затратах общественных средств и труда и ра�
циональном использовании имеющихся ресурсов обеспе�
чить наиболее полное удовлетворение потребностей насе�
ления при высоком качестве услуг и культуры обслужива�
ния.

Эффективность ЖКХ не только в увеличении финан�
сирования и вложений дополнительных средств в развитие
материально�технической базы, но и в экономии затрат с
сохранением или увеличением уровня качества производ�
ства жилищно�коммунальных услуг.

Одной из задач экономического анализа жилищно�ком�
мунального хозяйства является определение экономичес�
кой эффективности использования трудовых, материаль�
ных, технических и финансовых ресурсов, а затем выявле�
ние внутренних ресурсов повышения эффективности дея�
тельности и использования ресурсов организации [5].
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Итак, вполне обосновано общепринятым считается мне�
ние, что эффективность жилищно�коммунальных услуг ха�
рактеризуется соотношением между достигнутыми резуль�
татами и затратами различных ресурсов, которыми распо�
лагает общество.

На мой взгляд, эффективность предоставления жилищ�
но�коммунальных услуг определяется достижением в ин�
тересах общества максимальных результатов при минималь�
ных размерах средств производства и рабочей силы. Но при
этом нельзя связать эффективность ЖКУ только с ростом
оказываемых услуг и снижением затрат. При определении
эффективности важная роль принадлежит социальным по�
следствиям.

Во�первых, даже большой эффект использования ре�
сурсов не будет еще означать рост эффективности произ�
водства, если он будет сопровождаться ухудшением усло�
вий труда работников.

Во�вторых, рост количества оказанных жилищно�ком�
мунальных услуг, выполненных работ вследствие повыше�
ния эффективности использования ресурсов должен соот�
ветствовать существующим потребностям. Если он не бу�
дет соответствовать существующим потребностям, то для
общества практически никакого повышения эффективнос�
ти ЖКХ не произойдет, а возникнут лишь бесполезные зат�
раты.

Эффективность услуг достигается тогда, когда предель�
ное приращение результатов (прибыли — для частных и
объема — для общественных благ) равно или превышает
предельные издержки. В тех отраслях (образование, здра�
воохранение и др.), где сочетаются платные и бесплатные
услуги, показатель их рентабельности даже на уровне от�
расли не характеризует эффективность [6].

Таким образом, общественно значимые результаты де�
ятельности жилищно�коммунального хозяйства должны
состоять в удовлетворении всех потребностей общества —
материальных, духовных и экологических.

Исследуя проблему методологических основ анализа
состояния сферы жилищно�коммунального хозяйства в оте�
чественной экономической науке, можно сказать, что боль�
шинство экономистов основное внимание уделяют таким
аспектам анализа эффективности (критерии эффективно�
сти), как:

1) динамика изменения удельных затрат на предостав�
ление жилищно�коммунальных услуг;

2) финансирование услуг жилищно�коммунального
комплекса;

3) изменение кредиторской и дебиторской задолжен�
ности, а также убытков жилищно�коммунальных предпри�
ятий за текущий год (абсолютные и относительные величи�
ны);

4) анализ тарифов и ценообразования на жилищно�ком�
мунальные услуги;

5) доля платежей населения в оплате жилищно�комму�
нальных услуг;

6) число семей — получателей субсидий и объем бюд�
жетных средств, выделенных на их предоставление;

7) число граждан — получателей льгот и объем бюджет�
ных средств, выделенных на их предоставление из энерго�
сбережения;

8) отношение числа аварий за текущий год к преды�
дущему;

9) уровень износа систем инженерного обеспечения;
10) объемы капитально отремонтированного и рекон�

струированного жилищного фонда по отношению к преды�
дущему году и др.

Перечисленные показатели достаточно обосновано
могут считаться критериями эффективности функциониро�
вания жилищно�коммунального хозяйства. Именно эти по�
казатели позволяют оценить состояние сферы жилищно�
коммунального хозяйства и сделать вывод о его изменени�
ях. Но данные критерии необходимо дополнить следующи�
ми показателями:

1) степень удовлетворенности населения жилищно�ком�
мунальными услугами (количество жалоб и обращений на�
селения по вопросам ЖКХ, свободная возможность насе�
ления в реализации жилищных прав и свобод и т.п.);

2) показатели предпринимательской активности в дан�
ной сфере;

3) уровень инвестиционной активности в ЖКХ;
4) обеспечение соблюдения нормативов государствен�

ных социальных стандартов по обслуживанию населения в
области жилищно�коммунального хозяйства;

6) снижение затрат при оказании жилищно�коммуналь�
ных услуг населению в сопоставимых условиях;

7) снижение потребления топливно�энергетических ре�
сурсов (ресурсосбережение) в отрасли и др.

Ряд ученых выделяют экономическую и социальную
эффективность сферы услуг. Экономическая эффектив�
ность "характеризуется соотношением между достигнуты�
ми результатами и затратами различных ресурсов, которы�
ми располагает общество". Под социальной эффективнос�
тью имеется в виду полнота удовлетворения потребностей
населения в услугах.

Таким образом, жилищно�коммунальные услуги долж�
ны быть не просто экономными — они должны быть опти�
мальными.

Основными субъектами рынка жилищно�коммунальных
услуг являются, с одной стороны, потребители жилищно�
коммунальных услуг (население и хозяйствующие субъек�
ты), а с другой — производители ЖКУ (организации, уп�
равляющие жилищным фондом; водоканал, энергосети и
т.п.).

Каждый из субъектов рынка предъявляет свои требо�
вания к эффективности жилищно�коммунальных услуг. С
одной стороны, потребитель к основному показателю эф�
фективности потребляемых ЖКУ относит качество жилищ�
но�коммунальных услуг, т.е. социально�экономические по�
казатели. С другой стороны, производители к критерию
эффективности относят технико�экономические показате�
ли, т.е. трансформированное качество на основе исходящих
от потребителей социально�экономических показателей [7].

Следовательно, управление эффективностью жилищно�
коммунальных услуг, на наш взгляд, заключается в согла�
совании представленных сторон, достижении между ними
оптимального соотношения.

Тогда инструментами управления эффективностью
жилищно�коммунальных услуг являются, во�первых, утвер�
жденные показатели качества жилищно�коммунальных ус�
луг (совокупность социально�экономической и технико�
экономической эффективности затрат); во�вторых, норма�
тивы эффективности затрат.

В заключение отметим, что принцип рентабельности не
должен быть основным принципом и целью деятельности
предприятий жилищно�коммунальной сферы. Получение
прибыли допустимо, но не в условиях низкого уровня жиз�
ни основной массы населения, слабой технической оснащен�
ности и изношенности объектов ЖКХ, постоянных непла�
тежей потребителей услуг и низкого их качества, когда на
первый план выступает эффективность социальная, а не
экономическая. То есть рентабельность вряд ли будет выс�
тупать показателем эффективности функционирования
современного предприятия ЖКХ. Очевидно, что в этих ус�
ловиях и в ближайшем будущем показателем социальной
эффективности в данной сфере должно быть качество пре�
доставляемых услуг на основе разумных цен для потреби�
телей. При этом названный концептуальный критерий дол�
жен сохранить свое значение в Украине даже при устране�
нии большинства причин, мешающих развитию ЖКХ. К это�
му обязывает украинский менталитет социальной ориента�
ции всей рыночной экономики, а жилищно�коммунального
хозяйства, в особенности.
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ВСТУП
Світовий досвід доводить, що одним з найбільш

ефективних інструментів підвищення конкурентоспро&
можності не лише регіону, а й країни є спеціальні ре&
жими економічної діяльності, що передбачають надан&
ня податкових, митних та інших пільг суб'єктам госпо&
дарювання, які здійснюють діяльність на даній території.
До вказаних відносяться вільні економічні зони, оф&
шорні зони, технопарки, технополіси та інші утворен&
ня, що спрямовані на розвиток торгівлі, виробництва,
інновацій, метою яких є підвищення соціально&еконо&
мічного розвитку даного регіону та країни загалом.

Над проблематикою створення та функціонування
спеціальних режимів економічної діяльності працюва&
ли І.Ю. Сіваченко, О.С. Чмир, М. Дацишин, В. Керец&
ман, В.В. Борщевський, І.Р. Гавришкін та інші науковці.

Український досвід функціонування вільних еконо&
мічних зон неоднозначно сприймається науковцями —
існують як прихильники, так і противники доцільності
функціонування в умовах пільгових режимів, що вик&
ликано неоднозначністю результатів діяльності су&
б'єктів господарювання пільгових режимів. З одного
боку, вільні економічні зони сприяли залученню інвес&
тицій, розвитку виробництва та зростанню кількості
робочих місць, з іншого — створювались умови для
імпорту продукції без сплати мита, "деформації" кон&
курентного середовища на вітчизняному ринку тощо.
Вказані розбіжності вимагають здійснення аналізу
діяльності пільгових режимів в Україні, на основі ре&
зультатів якого необхідно розробити рекомендації, які
дозволили б мінімізувати негативні результати функці&
онування вільних економічних зон та максимізувати по&
зитивні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є формування напрямів удос&

коналення економіко&правового режиму функціонуван&
ня вільних економічних зон. При дослідженні викорис&
товувались методи логічного узагальнення, синтезу,
аналізу та порівняння.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно Закону України "Про загальні створення і

функціонування спеціальних (вільних) економічних
зон", спеціальна (вільна) економічна зона являє собою
частину території України, на якій встановлюються і
діють спеціальний правовий режим економічної діяль&
ності та порядок застосування і дії законодавства Ук&
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раїни. На території України можуть створюватись спец&
іальні (вільні) економічні зони різних функціональних
типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні
зони, митні склади, технологічні парки, технополіси,
комплексні виробничі зони, туристсько&рекреаційні,
страхові, банківські тощо [1]. Також поняття "спеціаль&
на (вільна) економічна зона" з майже ідентичним фор&
мулюванням визначається Господарським кодексом Ук&
раїни [2]. Близьким до ВЕЗ є поняття "територія пріо&
ритетного розвитку" (ТПР) — територія, на якій скла&
лися несприятливі соціально&економічні умови та на
якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної
діяльності для створення нових робочих місць [3].

Порядок створення і ліквідації та механізм функ&
ціонування ВЕЗ на території України, загальні пра&
вові і економічні основи їх статусу визначає Закон
України від "Про загальні засади створення і функц&
іонування спеціальних (вільних) економічних зон",
правові та економічні засади запровадження та фун&
кціонування спеціального режиму інноваційної діяль&
ності технологічних парків визначаються Законом
України "Про спеціальний режим інноваційної діяль&
ності технологічних парків", рамкового закону по
ТПР в Україні не існує.

ВЕЗ та ТПР створювались протягом 1998—2002 рр.
законами та указами Президента (які в подальшому
були замінені законами), що приймались окремо для
кожної ВЕЗ та для кожної області, на території якої
запроваджувався режим ТПР. Загалом в Україні ВЕЗ
та ТПР функціонують у дев'ятьох регіонах.

У більшості ВЕЗ та ТПР діяли пільги щодо наступ&
них податків:

— ввізне мито — звільнення на п'ять років ввезення
сировини, матеріалів та устаткування, що необхідні для
реалізації інвестиційних проектів;

— податок на додану вартість — звільнення на п'ять
років ввезення сировини, матеріалів та устаткування, що
необхідні для реалізації інвестиційних проектів;

— податок на прибуток — ставка 20% на весь термін
реалізації інвестиційного проекту або звільнення від
цього податку в перші три роки від дати отримання пер&
шого прибутку та обкладення податком на прибуток у
розмірі 50% від діючої ставки в наступні три роки;

— акцизний збір — у більшості ВЕЗ передбачалось
звільнення у разі експорту;

— збір до фонду зайнятості — у окремих ВЕЗ i ТПР
передбачалось звільнення від сплати на п'ять років;

— плата за землю — у окремих ВЕЗ i ТПР перед&
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бачалось звільнення на термін освоєння земельної
ділянки, але не більше трьох або п'яти років;

У 2005 р. пільговий режим у ВЕЗ та ТПР було скасо&
вано Законом України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України", приводом
стало недоотримання коштів державним бюджетом
внаслідок перевищення розміру наданих пільг над об&
сягом сплачених податків.

2 грудня 2010 р. Верховною Радою України був прий&
нятий Податковий кодекс, який запроваджує поняття
"спеціальний податковий режим" як систему заходів, що
визначає особливий порядок оподаткування окремих
категорій господарюючих суб'єктів [4]. Відповідно до
статті 11 Податкового кодексу України, "спеціальні по&
даткові режими установлюються та застосовуються у
випадках і порядку, визначеному виключно цим Кодек&
сом" та "не визнаються спеціальними режимами подат&
кові режими, що не визначені такими цим Кодексом" [4],
в тому числі ВЕЗ, ТПР та технопарки. Таким чином, По&
датковий кодекс унеможливлює використання податко&
вих пільг на територіях спеціальних режимів економіч&
ної діяльності.

Противники створення ВЕЗ та ТПР наводять аргу&
менти, спираючись на результати їх функціонування в
Україні, основні з яких наведено на рис. 1.

Основним недоліком функціонування ВЕЗ та ТПР в
Україні називають перевищення наданих пільг над над&
ходженнями в бюджет, що, на нашу думку, не є об'єктив&
ним показником ефективності чи доцільності функціо&
нування спеціальних режимів економічної діяльності, а
розгляд ВЕЗ та ТПР з податково&бюджетної точки зору
є не лише однобоким, але і некоректним.

По&перше, метою створення ВЕЗ є залучення інвес&
тицій, активізація, підприємницької діяльності, впрова&
дження нових технологій, розвиток інфраструктури
ринку [2], а не наповнення бюджету.

По&друге, для отримання результатів від інвести&
ційних проектів необхідний певний час, тому перевищен&
ня обсягу пільг (зокрема, митних, що використовують&
ся при ввезенні обладнання) за певний період не є нега&
тивним індикатором.

По&третє, необхідно враховувати всі результати
функціонування спеціальних режимів економічної
діяльності, а не лише сплату податків. Зокрема, станом
на 1.10.2011 р. у ВЕЗ та ТПР створено 19084 та збере&
жено 10401 робочих місць. Згідно нормативів вартості
створення одного робочого місця [5] вартість створен&
ня робочого місця коливається від 43 до 233 тис. грн.
залежно від виду економічної діяльності. Таким чином,
за час функціонування ВЕЗ та ТПР було створено ро&
бочих місць мінімум на 860 млн грн. та збережено на

суму 447 млн грн. (за умови, що всі робочі
місця створені у виді економічної діяльності
з найменшим нормативом — деревообробній).

По&четверте, якщо і розраховувати бюд&
жетну ефективність функціонування ВЕЗ та
ТПР, то необхідно порівнювати суму подат&
кових надходжень до та після їх створення, а
не суму нарахованих пільг та сплачених по&
датків. Розгляд нарахованих пільг як недоот&
риманих бюджетних надходжень є некорек&
тним, адже саме запровадження пільг дозво&
лило залучити інвестиції, що збільшили по&
даткову базу.

По&п'яте, пільги запроваджувались на
обмежений період, після закінчення якого
бюджетні надходження значно зросли б за
рахунок збільшеної бази оподаткування.

Наступними аргументами проти ВЕЗ та
ТПР є стимулювання імпорту та неефектив&
на галузева структура інвестування, що, на
нашу думку, є наслідком недосконалого за&
конодавства, а не недоліком спеціальних ре&

жимів інвестування як економічної категорії. Часто вве&
зення на територію ВЕЗ та ТПР імпортної продукції без
сплати мита називають "зловживанням". Виникає питан&
ня — чи можна називати зловживанням виконання ук&
раїнського законодавства, адже якщо певні пільги пе&
редбачені законом, то негативні результати їх викорис&
тання є наслідком недосконалого законодавства.

Те саме стосується галузевої структури інвестуван&
ня. Згідно ст. 15 Закону України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) еко&
номічних зон", суб'єкти економічної діяльності мають
право самостійно обирати види, форми і методи своєї
діяльності на території спеціальної (вільної) економіч&
ної зони [1]. Отже, неефективній галузевій структурі та
імпорту продукції у ВЕЗ та ТПР сприяє вказаний закон,
що поширює передбачені пільги на всі види та форми
економічної діяльності.

Серед недоліків функціонування ВЕЗ та ТПР мож&
на зустріти низьку частку іноземних інвестицій у загаль&
ному обсязі інвестування. Вважаємо, що пріоритетність
іноземних інвестицій над вітчизняними є дискусійним
питанням і не повинно подаватись так однозначно .

На нашу думку, іноземні інвестиції в загальному
розгляді мають єдину абсолютну перевагу над вітчиз&
няними — покращення платіжного балансу країни. Та&
кож іноземні інвестиції сприяють впровадженню зару&
біжного управлінського досвіду та прогресивних тех&
нологій. Останній аргумент стосується не всіх капіта&
ловкладень з&за кордону, тому не варто ототожнювати
іноземні інвестиції з інноваційним шляхом розвитку
економіки, а вітчизняні — із непродуктивністю та не&
ефективною галузевою структурою, адже інновація,
профінансована з вітчизняного джерела, нічим не гірша
за іноземну. Якщо проаналізувати галузеву структуру
іноземного інвестування, виявиться, що іноземні інвес&
тори не поспішають модернізовувати реальне виробниц&
тво, адже найбільша частка (33,7%) припадає на фінан&
сову діяльність, а загалом на види економічної діяль&
ності нематеріального виробництва (фінансова діяль&
ність, торгівля, операції з нерухомим майном тощо) —
55%.

Іноземні інвестори зацікавлені у переміщенні
шкідливих виробництв на територію країни, у якій мож&
на порівняно дешево забруднювати навколишнє сере&
довище. Ще одним вагомим недоліком іноземних інвес&
тицій є висока імовірність виведення отриманого при&
бутку за кордон або згортання виробництва у випадку
кризи як у країні розташування виробництва, так і реєст&
рації інвестора. Як зауважує Майкл Портер, іноземні
капіталовкладення, що поступають в країну, ніколи не
вирішать проблем забезпечення конкурентоспромож&
ності цієї країни [6, с. 731].
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Рис. 1. Аргументи проти пільгових режимів економічної діяльності
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Недосягнення прогнозних показників
діяльності ВЕЗ та ТПР є суб'єктивним резуль&
татом, адже значною мірою залежить від
якості прогнозування. Якщо позитивний ре&
зультат виявився не настільки позивним, ніж
планувалось, на це може бути багато причин,
які не залежать від господарської діяльності
— від непрофесіоналізму та надмірного оп&
тимізму осіб, що займаються прогнозуван&
ням, до недостатнього розвитку інфраструк&
тури чи вибору місця розташування ВЕЗ та
ТПР.

Найбільш вагомим аргументом проти
спеціальних режимів економічної діяльності
є деформація конкурентного середовища в
державі. Дійсно, суб'єкти господарювання,
що користуються пільгами на території ВЕЗ
чи ТПР, конкурують на національному ринку
з підприємствами інших регіонів, що працюють на за&
гальних засадах. Але знову ж таки причиною цього є
недосконале законодавство, що запроваджує пільги
лише за територіальним принципом, ігноруючи галузе&
вий. Адже якщо пільговий режим запровадити для виз&
начених пріоритетних видів економічної діяльності, що
слабо розвинуті в Україні, конкурентне середовище не
постраждає, для окремих видів економічної діяльності
можна встановити умову обов'язкового експорту про&
дукції на період дії пільг тощо. Як бачимо, варіанти ви&
рішення вказаних проблем існують, тому необхідно
удосконалювати законодавство.

Закон України "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
не передбачає існування такого інструменту забезпечен&
ня конкурентоспроможності регіонів, як ТПР, поняття
"спеціальна економічна зона" ототожнюється з вільною
економічною зоною, виникає питання про доцільність
використання двох термінів для одного об'єкта, а од&
ним з функціональних типів ВЕЗ визначаються техно&
парки. Хоча відповідно до Закону України "Про спец&
іальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків", технопарки є юридичними особами або групою
юридичних осіб, що не властиво для ВЕЗ.

Отже, основною причиною усіх вищевказаних не&
доліків функціонування ВЕЗ та ТПР є недосконале за&
конодавство, тому вважаємо, що об'єктивних причин
для скасування пільгового режиму господарювання на
їх території немає. Натомість, щоб отримати позитив&
ний ефект (рис. 2), необхідно удосконалювати норма&
тивно&правове забезпечення щодо визначення умов
створення та функціонування спеціальних режимів інве&
стиційної діяльності.

Аналіз функціонування спеціальних режимів еконо&
мічної діяльності в Україні продемонстрував, що
найбільш неефективною з економічної точки зору се&
ред українських ВЕЗ є "Донецьк", адже саме в цій зоні
одні з найменших показників інвестування та створен&
ня робочих місць, натомість найбільший розрив між су&
мою отриманих податкових пільг та надходженнями до
бюджетів, що підтверджує припущення про недо&
цільність встановлення пільгових режимів на економіч&
но розвинутих територіях. На нашу думку, спеціальні
режими економічної діяльності необхідно використо&
вувати як інструмент розвитку слаборозвинутих тери&
торій з метою скорочення асиметрій соціально&еконо&
мічного розвитку та стимулювання пріоритетних видів
економічної діяльності.

В умовах глобалізації ВЕЗ різних країн конкурують
між собою за залучення інвестицій, тому вважаємо не&
доцільним нехтувати таким дієвим інструментом, втра&
чаючи потенційні інвестиції. Використання територіаль&
но&галузевого підходу до створення спеціальних ре&
жимів економічної діяльності дозволяє залучати інвес&
тиційні ресурси на потрібні території та види економіч&
ної діяльності, що сприяє удосконаленню галузевої

структури національного господарства.
Світовий досвід функціонування спеціальних ре&

жимів економічної діяльності передбачає створення
наступних функціональних типів ВЕЗ:

— зони безмитної торгівлі — створюються для без&
митного імпорту та експорту товарів;

— вільні експортно&промислові зони — спрямовані
на розвиток експортоорієнтованого виробництва;

— зони розвитку інновацій (технопарки, технопо&
ліси тощо) — метою створення є розвиток наукової
діяльності та комерціалізація інновацій;

— зони розвитку певного виду економічної діяль&
ності (туристичні, сільськогосподарські тощо);

— комплексні зони, що поєднують особливості де&
кількох вищевказаних типів.

На нашу думку, ВЕЗ як інструмент регіонального
розвитку повинні відрізнятись від вищевказаних типів
та мати наступні особливості:

— метою створення ВЕЗ має бути розвиток реаль&
ного виробництва, використання ВЕЗ як зони для без&
митного імпорту недоцільне, що підтверджується ре&
зультатами діяльності ВЕЗ "Донецьк";

— іноземні інвестиції не повинні мати пріоритета над
вітчизняними, значення має не національна прина&
лежність інвестицій, а галузева спрямованість та інно&
ваційність;

— запровадження пільгового режиму не повинно
спричиняти значних державних витрат на розвиток
інфраструктури, адже наявність пільг автоматично
підвищує інвестиційну привабливість території та
імовірність залучення інвестицій;

— при якісному законодавстві створення ВЕЗ не
буде мати негативних наслідків, результатом їх функц&
іонування буде розвиток необхідних видів економічної
діяльності на певних територіях;

— виходячи з вищенаведеного, навіть незначне по&
жвавлення господарської діяльності на території ВЕЗ
буде позитивним результатом, адже витрати на їх ство&
рення мінімальні, а вплив на національну економіку за
умови якісного законодавства позитивний.

Вважаємо, що запровадження пільгового режиму
ВЕЗ повинно включати 3 основні елементи (рис. 3).

Пільговий режим ВЕЗ необхідно встановлювати
лише на територіях, що перебувають у скрутному еко&
номічному становищі, адже запровадження пільг у ви&
сокорозвинених регіонах призводить до зменшення над&
ходжень до бюджету та зростання асиметрій соціаль&
но&економічного розвитку регіонів.

Наступним елементом запропонованого механізму
впровадження ВЕЗ є визначення переліку пріоритетних
видів економічної діяльності, на які поширюються пільги
з метою збереження конкурентного середовища та фор&
мування ефективної галузевої структури у відповідних
регіонах. Пріоритетні види економічної діяльності до&
цільно визначати окремо для кожної ВЕЗ, причому пріо&
ритетними можуть бути визнані наступні види еконо&
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Рис. 2. Переваги спеціальних режимів економічної діяльності
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мічної діяльності:
— види економічної діяльності, що виготовляють

імпортозаміщувану продукцію;
— види економічної діяльності, що виготовляють

продукцію, якої недостатньо на вітчизняному ринку;
— високотехнологічні види економічної діяльності;
— екологічно нешкідливі види економічної діяль&

ності;
— інфраструктурні види економічної діяльності.
Заключним елементом механізму створення ВЕЗ є

перелік пільг та особливі умови господарювання для
кожного виду економічної діяльності, що необхідно для
забезпечення ефективності функціонування ВЕЗ та уне&
можливлення зловживань. Такими умовами може бути:

— безмитне ввезення обладнання, сировини, мате&
ріалів;

— обов'язковий експорт продукції, якою насичений
вітчизняний ринок, з метою збереження конкурентно&
го середовища;

— заборона на реалізацію імпортованої продукції
на вітчизняному ринку;

— заборона на використання імпортованої сирови&
ни поза межами ВЕЗ;

— соціальні зобов'язання для крупних проектів
тощо.

Також удосконалення потребує механізм управлі&
ння ВЕЗ. Основною відмінністю між ВЕЗ та ТПР є на&
явність у ВЕЗ паралельно з місцевими Радами народних
депутатів та місцевими державними адміністраціями
окремого органу господарського розвитку і управлін&
ня, що створюється за участю вітчизняних та іноземних
суб'єктів господарювання.

 Орган господарського розвитку і управління спе&
ціальної (вільної) економічної зони забезпечує загальні
умови її функціонування. До виключної компетенції
органу господарського розвитку в межах функціонуван&
ня спеціальної (вільної) економічної зони серед іншого
віднесено [1]:

— визначення перспективних напрямів розвитку
спеціальної (вільної) економічної зони;

— упорядкування та надання суб'єктам господарсь&
кої діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в
користування земельних ділянок, об'єктів інфраструк&
тури та передача їм у користування природних ресурсів;

— видача дозволів суб'єктам господарювання спе&
ціальної (вільної) економічної зони на будівництво но&
вих господарських об'єктів, реєстрація суб'єктів еко&
номічної діяльності та інвестицій, здійснюваних у спе&
ціальній (вільній) економічній зоні.

Вважаємо за недоцільне делегування вказаних по&
вноважень, що входять до компетенції органів держав&
ної влади та місцевого самоврядування, органу, що ство&

рюється за участю вітчизняних та іно&
земних суб'єктів господарювання. На
нашу думку, наявність кількох
суб'єктів управління ускладнює взає&
модію суб'єктів господарювання з
органами влади, призводить до зни&
ження ефективності управління внас&
лідок неузгодженості їх дій та можли&
вих зловживань органом господарсь&
кого розвитку і управління щодо на&
дання в користування земельних діля&
нок чи видачі певних дозволів, що ста&
вить під сумнів необхідність створен&
ня та функціонування вказаного орга&
ну. Тому, на нашу думку, орган госпо&
дарського розвитку і управління ВЕЗ
необхідно скасувати.

ВИСНОВКИ
Отже, для забезпечення ефектив&

ної діяльності спеціальних режимів
економічної діяльності з метою підви&

щення конкурентоспроможності регіонів пропонуємо
внести у законодавство України зміни щодо удоскона&
лення порядку створення пільгового режиму ВЕЗ:

— пільговий режим ВЕЗ повинен встановлюватися
лише на територіях, що перебувають у скрутному еко&
номічному становищі, для цього необхідно встановити
чіткі критерії визначення територій, на яких може ство&
рюватись ВЕЗ;

— визначення переліку пріоритетних видів еконо&
мічної діяльності, на які поширюються пільги;

— для підприємств окремих видів економічної діяль&
ності доцільно встановлювати особливі умови господа&
рювання (обов'язковий експорт, заборона реалізації
імпортованої продукції на вітчизняному ринку тощо).

Використання запропонованих рекомендацій щодо
формування елементів механізму створення спеціаль&
них режимів економічної діяльності (територія, вид еко&
номічної діяльності, умови) дозволить уникнути нега&
тивних наслідків функціонування пільгових режимів
економічної діяльності, спрямувати їх на удосконален&
ня галузевої структури та підвищення конкурентоспро&
можності регіонів України. Перспективою подальших
досліджень у даному напрямі є формування показників
соціально&економічного розвитку територій, на яких
може запроваджуватися спеціальний режим економіч&
ної діяльності.
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Рис. 3. Механізм запровадження спеціальних режимів економічної
діяльності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення і ефективне функціонування системи

соціального захисту в Україні залежить від багатьох
чинників, одним з яких є використання досвіду зарубі(
жних країн. Зважаючи на прагнення України увійти до
складу Європейського Союзу, значний інтерес пред(
ставляє історія формування системи соціального захи(
сту європейським співтовариством, надбання якого до(
цільно враховувати і використовувати вирішенні питань
соціального захисту населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Не дивлячись на великий інтерес і висвітлення пев(

них наукових доробок українських вчених, існує нагаль(
на необхідність у більш глибокому вивченні деяких ас(
пектів з приводу побудови і функціонування системи
соціального захисту населення.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — аналіз досвіду провідних світових

країн з приводу створення дієвої системи соціального
захисту населення, зокрема системи державних соціаль(
них гарантій, з обгрунтуванням можливостей його зас(
тосування в Україні.

ВИКЛАД ОСОНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вважається, що основним принципом при обгрунту(

ванні пріоритетних напрямів реалізації соціальних га(
рантій є розв'язання проблеми співвідношення економі(
чної ефективності та соціальної справедливості. Досвід
зарубіжних країн дозволяє дати відповідь на питання про
взаємодію ринкових і соціальних відносин. Напрацьовані
впродовж останнього десятиріччя підходи до розуміння
моделі економічної політики свідчать про те, що немає
потреби робити вибір між соціальною справедливістю і
економічним зростанням, оскільки перерозподіл матер(
іальних благ може сприяти розвитку економіки [1, с.114].
Саме тому соціальний розвиток в не можна протистав(
ляти утвердженню в економіці ринкових механізмів, ос(
кільки саме соціальні гарантії при їх розумному викори(
станні створюють матеріальну базу та певні важливі соц(
іальні умови для розширення виробництва ресурсів, що
спрямовуються на соціальні цілі.

У сучасних працях зарубіжних вчених спростовуєть(
ся теза про те, що розвиненість державних соціальних
гарантій зумовлена лише рівнем соціальних видатків у
країні (часткою соціальних видатків у ВВП) та еконо(
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мічним розвитком держави. Нові наукові висновки по(
лягають у тому, що насправді обсяг ресурсів, які спря(
мовуються на задоволення соціальних потреб, не є ви(
черпною та адекватною характеристикою ефективності
соціальної політики.

При дослідженнях рівня життя громадян останнім
часом збільшується кількість противників рангування
країн за величиною ВВП. Як відомо, величина ВВП на душу
населення характеризує середні доходи та витрати абст(
рактного жителя країни та служить мірилом суспільного
добробуту, але при цьому має низку недоліків. Наприк(
лад, ВВП не враховує певні важливі якісні складові рівня
життя, зокрема проблеми екології, потреби громадян.
Також при підрахунку ВВП використовуються ринкові
ціни товарів і не враховуються опосередковані ринком
результати праці. Очевидно, що країна з більш високим
ВВП може дозволити собі значні витрати на освіту та охо(
рону здоров'я, соціальну допомогу населенню та підтрим(
ку підприємництва. Однак рівень соціального благополуч(
чя людей перебуває в складному й опосередкованому
зв'язку з економічним рівнем розвитку країни.

Сучасні дослідники соціальної політики Б.Дікон,
М.Халс і П.Стабс у книзі "Глобальна соціальна політи(
ка" руйнують уявлення про механічний зв'язок між
рівнем економічного розвитку країни і добробутом на(
селення [2, с.346]. Наводиться як приклад США — краї(
на, яка, перебуваючи на високому рівні економічного
розвитку, відстає у створенні соціальної системи від ба(
гатьох інших країн, де інститути держави добробуту
значно розвиненіші. Такі висновки підтверджуються ре(
зультатами проведеного МОП дослідження взаємозв'(
язку між соціальними видатками країни (як відсоток від
ВВП) та показником ВВП на душу населення. Наприк(
лад, Китай і Коста(Ріка мають показник людського роз(
витку набагато вищий, ніж можна було вважати за
рівнем їхнього ВВП [3, с. 82].

Однак, віднайти єдині критерії для порівняння со(
ціального розвитку країн з різними культурними, релі(
гійними, історичними традиціями дуже важко. Існує
думка, що немає сенсу винаходити загальний показник
економічної та соціальної ефективності розвитку краї(
ни. Навіть показник ІЛР є достатньо умовним. Ця
умовність пояснюється тим, що показник ВВП на душу
населення з урахуванням паритету купівельної спро(
можності не враховує того, що в низці країн олігархи
мають значну частину ВВП, а більшість населення живе
за межею бідності [4, с. 8]. Цікаву думку з даного при(
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воду висловлюють деякі сучасні вчені [5, с.71]. Вони вва(
жають за необхідне відрізняти економіки з високим
рівнем життя та значними соціальними витратами від,
власне, соціальних ринкових економік. Перші — це заз(
вичай ліберальні суспільства, які досягли високого рівня
матеріального багатства, й тому можуть дозволити собі
виділення величезних коштів на допомогу бідним, на
фінансування охорони здоров'я, освіти та інші соціальні
цілі (США, Канада). Однак ці країни не мають достат(
ньо потужних вбудованих у ринкове господарство ме(
ханізмів узгодження інтересів між соціальними група(
ми. Навпаки, невеликі західноєвропейські країни (на(
приклад, Австрія, Бельгія, Швейцарія) можуть бути
віднесені до соціальних економік саме на тій підставі,
що їхні соціально(економічні й правові системи налаш(
товані на досягнення соціальної злагоди та високого
рівня життя основної маси населення, хоча за абсолют(
ними показниками доходу та якості життя вони посту(
паються провідним ринковим економікам.

Нині навіть у розвинутих країнах, де ідея соціаль(
ної держави реалізується десятиліттями на потужному
економічному підгрунті, вона ще далека від довершених,
оптимальних форм і потребує модернізації. Удоскона(
лення концепцій соціальної держави відбувається також
на основі формування та розвитку інтеграційних об'єд(
нань ряду країн, передусім ЄС.

У середині 70(х років в умовах економічного спаду
в країнах Заходу широко розгорнулась критика держав(
них систем соціальних гарантій. На думку багатьох дос(
лідників і політиків, екстенсивне забезпечення населен(
ня соціальними послугами ставало все більш непосиль(
ним тягарем для економіки. Саме тому більшість країн
почали реформувати соціальну політику, що проявилось
у реформах організації діяльності та фінансування га(
лузей соціальної сфери, пенсійних реформах і транс(
формації ролі державних структур у розв'язанні со(
ціальних проблем населення.

Дослідження теоретичних концепцій формування соц(
іальної держави має значну історію як у зарубіжній, так і
у вітчизняній науковій літературі. Однак при цьому
відсутнє чітке визначення поняття соціальної держави.
О.В.Скрипнюк виділяє два основних підходи щодо науко(
вих тлумачень соціальної держави: консервативно(догма(
тичний ("ідеалістичний") та реалістичний. Із консерватив(
них позицій основною метою соціальної держави є вста(
новлення миру й злагоди між державою і суспільством,
який має досягатися шляхом обов'язкового задоволення
державою всього спектра політичних, економічних і соц(
іальних потреб суспільства. Ця позиція, на думку автора,
має такі слабкі сторони як ідеалізація політичних цілей,
що стоять перед державою; абсолютизація однієї з мож(
ливих систем ціннісних орієнтацій у загальній структурі
державних та суспільних пріоритетів тощо.

Реалістичне тлумачення концепції соціальної держа(
ви передбачає не стільки повне розв'язання конфлікту
між державою та суспільством, скільки запровадження
механізмів пошуку компромісу, а також певних правил і
процедур узгодження інтересів між цими двома сторо(
нами при взаємному визнанні ними повної легітимності
[6, c. 43]. Однак, як зазначає Г.Я. Аніловська, попри
відсутність чіткого визначення поняття соціальної дер(
жави її зміст є очевидним: зобов'язання влади забезпе(
чити умови гідного людського існування для усіх, і особ(
ливо соціально уразливих верств населення [7, с. 198].

Спорідненою до концепції соціальної держави є
концепція держави добробуту, сформована західними
економістами та політиками. Державою загального доб(
робуту прийнято називати систему суспільних відносин,
що сформувалась у другій половині ХХ ст. в європейсь(
ких країнах, США і Канаді. В її основі лежить принцип
соціальної спрямованості державної політики на зрос(
тання добробуту усіх верств населення.

Основні принципи теорії суспільного добробуту були
сформовані ще на початку ХІХ ст. англійським філософом

Ієрамією Бентамом, який писав: "Найбільше щастя
найбільшій кількості членів суспільства — ось єдина мета,
до якої повинен прагнути уряд" [8, с.321]. Американський
економіст П.Конкін вважає, що політика "Нового курсу"
Ф. Рузвельта була першою послідовною реалізацією ідеї
добробуту. Головний зміст здійсненої реформи, яка ба(
зувалася на основі пропозицій Дж. Кейнса, полягав у пе(
реході до соціально орієнтованої та регульованої ринко(
вої економіки, що грунтується на системі державного ре(
гулювання. Вихід з кризи Дж.Кейнс пов'язував саме з адек(
ватною державною політикою, яку він визначив як "со(
ціалізацію інвестицій" підкреслюючи при цьому не(
обхідність делікатної поведінки держави, бо досягнута
ринкова рівновага може бути нестійкою [9, с.453].

На потребі продовження зусиль американського
уряду в соціальній сфері наголосив і Дж.Гелбрейт у
своїй книзі "Суспільство добробуту". На його думку,
досягнення товарного достатку привело до того, що
"бідність не є більше проблемою більшості, а тільки мен(
шості населення". Але проблема від цього не втрачає
гостроту [10].

Іншої думки дотримується нобелівський лауреат
американець Дж.Б'юкенен, який вважає, що реалізація
держави добробуту в США і світі зайшла занадто дале(
ко. Її наслідком стали надмірний податковий тягар і таке
ж зростання трансфертів, звикання населення до них.
А це загрожує падінням ефективності національної еко(
номіки [11, с. 52].

Найвідоміші моделі держави загального добробуту
отримали назви, наведені у [12, с. 21]. Прикладом реал(
ізації першої традиційно вважають США. Дві інші знай(
шли своє втілення в таких європейських країнах, як
Німеччина ("консервативна") і Швеція ("соціал(демок(
ратична").

Основою кожної політичної моделі є певні ідео(
логічні, правові, економічні принципи. Державна ідео(
логія містить ті головні цінності, що визначають базову
функцію держави, позначену в її конституції. Право(
вою основою стають певні пріоритети держави, які мо(
жуть бути сфокусовані на одному з трьох елементів, як
на першочерговому: політичних, громадянських або
соціальних правах. В економічній сфері моделі відрізня(
ються мірою втручання держави в економічні процеси.
Еспінг(Андерсен визначив такі основні характеристи(
ки трьох режимів держав (рис.1).

Ліберально(демократична модель. Ідеологія інди(
відуалізму утворює ціннісне ядро ліберальної демократії
і саме на неї спирається держава, формулюючи завдання
й механізми соціальної політики. Держава бере на себе
функцію стимулятора індивідуальної активності, заохо(
чуючи своїх громадян до пошуку роботи, соціального за(
хисту, підприємницької ініціативи. Свою головну місію
держава ліберального типу вбачає в охороні прав люди(
ни, тоді як забезпечення соціальних прав значною мірою
перекладається на громадські організації й саму особу.

Консервативна модель. Її основу становить ідея вип(
равдання соціальної диференціації в суспільстві. Май(
нова нерівність розцінюється як природне явище. Голов(
на місія держави полягає в тому, щоб через гнучку по(
даткову політику здійснювати перерозподіл доходів,
надаючи компенсацію за допомогою трансфертів тим
прошаркам населення, які її потребують [14, с. 58].

Соціал(демократична модель акцентує увагу на за(
побіганні різкій диференціації найвищого та найнижчо(
го рівня доходів. Серед управлінських важелів вагоми(
ми є самоврядні структури. Соціальні гарантії грунту(
ються як на державній, так і на недержавній підтримці.
Функціонально державна політика спрямована на забез(
печення всіх громадян роботою. Зайнятість і формаль(
на відсутність безробіття утворюють стабільну подат(
кову базу. Рівень оподаткування загалом значно вищий,
ніж в ліберальній моделі держави. Це і дає змогу дер(
жаві здійснювати перерозподіл бюджету, забезпечую(
чи громадян соціальною допомогою. Правові пріорите(
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ти північноєвропейської моделі зосереджені на соціаль(
них правах як на головній меті державної політики.

Таким чином, за існуючих відмінностей національ(
них моделей, всі вони передбачають, що держава не(
змінно гарантує громадянам гідний рівень життя, на(
дійний соціальний захист і соціальне забезпечення,
мінімізацію соціальних ризиків, умови для самореалі(
зації творчого потенціалу особистості.

Не випадково в 1989 р. державами(членами Євро(
пейського Союзу була прийнята "Соціальна Хартія" і
з'явився проект "Соціальної Європи". Тенденція до на(
ближення соціальних умов об'єктивно вимагає гармо(
нізації соціального законодавства держав(членів на ос(
нові загального законодавства ЄС. Поряд з існуючими
відмінностями в самій Європі, країни ЄС мають спільні
відмінності від інших країн ОЕСР, зокрема США: насам(
перед, це значно більша роль держави в суспільному
добробуті та якісно інші форми соціальних гарантій.

Деякі вчені виділяють ще й японську модель, яка
характеризується певним відставанням рівня життя на(
селення від зростання продуктивності праці. Завдяки
цьому досягається зниження собівартості продукції і
підвищення її конкурентоспроможності на світовому
ринку. Існування такої моделі можливе при високому
розвитку національної самосвідомості, пріоритеті інте(
ресів нації над інтересами конкретної людини, готов(
ності населення йти на певні матеріальні жертви заради
добробуту країни [15, c. 107].

Європейська модель добробуту характеризується ви(
соким рівнем соціальних видатків, соціальними програма(
ми, що базуються на страховій основі і відзначені солідар(
ністю між поколіннями, великим активним суспільним сек(
тором, тобто високим рівнем перерозподілу ресурсів, а
також незначним, проте зростаючим залученням приват(
ного сектора. В більшості країн така модель забезпечує
підтримку зайнятості, а інвестиції в людський капітал та
соціальну інфраструктуру зумовлюють низький рівень
бідності та відносно невелику суспільну нерівність.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на активне прагнення України увійти до

складу ЄС, необхідність вивчення європейського досві(
ду в ході формування вітчизняної системи державних
соціальних гарантій викликана наступними причинами.

1. Європа має відмінності від інших регіонів у бага(
тьох важливих аспектах. Зокрема, системи соціального
захисту на всьому американському континенті роблять
ставку на індивідуалізм (включаючи добровільну бла(
годійність), у той час як в Європі вони базуються на со(
ціальній солідарності.

2. Європа пропонує цілу низку прикладів формування
системи соціальних гарантій. Не існує так званої єдиної
"європейської моделі", натомість є багато різних прикладів,
які більш точно можна назвати європейським підходом.

3. За однакових масштабів систем соціального за(
хисту їхня структура може бути відмінною. Структура
стосується того, яким чином здійснюється політика
підвищення добробуту населення: фінансується та ви(
робляється державою чи значною мірою або в цілому
недержавними суб'єктами. Масштаби визначаються

рівнем державних витрат на со(
ціальні потреби.

4. Європейський тип держави
загального добробуту зберігся, не(
зважаючи на його економічну вит(
ратність. Нині європейська модель
залучена до динамічного процесу
адаптації у умовах нових реалій.
Крім того, посилення соціального
виміру західноєвропейської інтег(
рації означає, що ідеї "соціальної
Європи" міцно ввійшли в життя
Європейського Союзу й будуть по(
слідовно втілюватися на практиці.

Важливий урок європейського досвіду полягає в тому,
що держава добробуту повинна і може виконувати багато
функцій. Нині держави добробуту Європи є соціальними
стабілізаторами, що попереджують серйозну соціальну
напругу та поширення бідності. Поєднання структур де(
мократичного управління, регульованої капіталістичної
економіки, інститути соціального захисту успішно задо(
вольняють постійно змінювані соціальні потреби.

Отже, від вибору соціально(економічної моделі ус(
трою суспільства значною мірою залежать обсяг, спря(
мованість і методи державного регулювання соціальних
процесів, а відсутність ясності у цьому питанні прирікає
всю соціальну політику на непослідовність, робить її
непрозорою та неефективною.

Література:
1. Черенько Л.М. Нерівність у доходах: стан і мож(

ливі наслідки та шляхи подолання негативних тенденцій
// Демографія та соціальна економіка. — 2005. — № 1—
2. — С. 116—125.

2. Глобальна соціальна політика / Міжнар. орг. й май(
бутнє соц. добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс. Пер.
з англ. А. Олійник та інші. — К.: Основи, 1999. — 346 с.

3. Social security: A new consensus. — Geneva: Inter(
national labour office, 2001. Printed in Switzerland. — 114 р.

4. Социально(экономические концепции стран мира
на рубеже тысячелетий (власть, экономика, социальная
сфера). Международная энциклопедия / Под науч. ред.
проф. М.А. Севрука. — М.: Междунар. ун(т "Содруже(
ство", 2000. — 192 с.

5. Нестеренко А. Социальная рыночная экономика: кон(
цептуальные основы, исторический опыт, уроки для Рос(
сии // Вопросы экономики. — 1998. — № 8. — С. 71—84.

6. Скрипнюк О. Соціальна держава і проблеми за(
безпечення соціальної безпеки // Вісн. Конституційно(
го Суду України. — 2002. — № 2. — С. 42—49.

7. Аніловська Г.Я. Державний фактор трансформа(
ційних перетворень в економіках перехідного типу. —
Львів: Видавництво ЛКА, 2002. — 324 с.

8. Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. для екон.
спец. вузів. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.

9. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и
денег. — М.: Прогресс, 1978. — 494 с.

10. Гелбрейт Д.К. Суспільство блага: Пора гуман(
ності / Д.К. Гелбрейт. — К.: Скарби, 2003. — 160 с.

11. Бьюкенен Дж. Политическая экономия государ(
ства благосостояния // Мировая экономика и между(
народные отношения. — 1996. — № 5. — С. 46—52.

12. Alcock P. The Comparative Context // International
Social Policy: Welfare Regimes in the Developed World, ed.
by Alcock P., Graig G. — Hampshire and New York:
Palgrave, 2001. — P. 16—34.

13. Esping(Andersen G. The three worlds of welfare
capitalism. — Princeton (N.J.): Princeton univ. рress, 1994.
— 248 p.

14. Aidukaite Jolanta. The Emergence of the Post(Socialist
Welfare State. — Sodertorns hogskola, 2004. — 206 p.

15. Плотніков О.В. Ultima ratio економічних реформ.
— К.: Кондор, 2003. — 240 с.
Стаття надійшла до редакції 22.05.2012 р.

  
-

 
 

 
 

-
 

 
   

      
      

    
     

 

    
,  

  

 
  

,    
   

 
  ’ ,   

Рис. 1. Основні характеристики держав соціального добробуту
[13; 14, с.57].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Податковому кодексі України, який прийнятий Вер�

ховною Радою України 2 грудня 2010 року (далі — ПК
України), вперше на законодавчому рівні безпосередньо
застосована широко вживана в сучасній економічній науці
термінологія "адміністрування податків, зборів (обов'яз�
кових платежів)" (пункт 1.1 статті 1, Розділ II) і митні орга�
ни, поряд з органами податкової служби, визначені суб�
'єктами здійснення зазначеної діяльності у сфері оподат�
кування (підпункт 41.1.2 пункту 41.1 статті 41) [1]. Крім
того, в статті 9 ПК України мито включено до системи за�
гальнодержавних податків і зборів, а в пункті 14.1.113
статті 14 дано визначення митних платежів як податків,
що відповідно до цього Кодексу або митного законодав�
ства справляються під час переміщення або у зв'язку з пе�
реміщенням товарів через митний кордон України та кон�
троль за справлянням яких покладено на митні органи.
Таким чином, в національному податковому законодавстві
реалізовано найбільш прогресивну і перспективну з точки
зору модернізації публічних фінансів на сучасній науко�
во�методологічній основі концепцію принципу єдності си�
стеми адміністрування державних доходів.

Вищезазначене зумовлює допустимість введення в
обіг економічної науки категорії "митно�податкове ад�
міністрування" і висуває як особливо нагальне завдан�
ня проведення комплексного дослідження суті й особ�
ливостей практичних проявів цієї публічно�владної ро�
боти національних митних органів на основі нового по�
даткового і митного законодавства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням змісту поняття податкового адмі�

ністрування в Україні займалися В.Л. Андрущенко,
П.К. Бечко, О.Д. Василик, В.П. Вишневський, Т.О. Дулік,
І.П. Житня, Т.І. Єфименко, А.І. Крисоватий, В.Б. Мар�
ченко, В.М. Мельник, Л.Я. Новосад, С.П. Позняков,
В.В. Попова, Т.О. Проценко, А.О. Селіванов та ряд
інших вчених. Разом з тим, і до теперішнього часу в чис�
ленних публікаціях не сформовано єдиних поглядів
відносно зазначеної категорії теорії і практики оподат�
кування, а стосовно галузі митної справи вона є прак�
тично недослідженою.

Метою статті є опрацювання теоретичних питань
митно�податкового адміністрування в Україні як осно�
ви для ефективного використання національними мит�
ними органами бюджетоформуючих завдань на сучасній
науково�методологічній базі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з положень чинного податкового і мит�

ного законодавства, "митно�податкове адмініструван�
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ня" можливо і необхідно розглядати складовою части�
ною податкового адміністрування та одночасно підсис�
темою (елементом) митної справи, сукупністю норм
(правил), методів, прийомів і засобів, за допомогою яких
митні органи здійснюють управлінську діяльність в
митній сфері, направлену на контроль за дотриманням
митно�податкових норм, за правильністю нарахування,
повнотою і своєчасністю сплати мита та інших податків,
а також інших платежів, стягнення яких передбачено у
разі переміщення товарів та транспортних засобів че�
рез митний кордон України. Через митно�податкове ад�
міністрування здійснюється реалізація податкової і мит�
ної політики Української держави.

Категорійні узагальнення складових системи мит�
но�податкового адміністрування наведено в табл. 1.

Система митно�податкового адміністрування не є
застиглим явищем. Спрямовуючись на виконання зав�
дань із забезпечення наповнення Державного бюджету
України податками і зборами з переміщуваних через
митний кордон України товарів й транспортних засобів,
вона є фіскальним механізмом, який практично функц�
іонує, перебуваючи при цьому в постійному розвитку та
удосконаленні. Динамічних характеристик цій системі
надає виконання посадовими особами митних органів
сукупності дій з реалізації цієї державно�управлінської
діяльності, яка базується на функціях, таких як плану�
вання, регулювання, управління ризиками, митного кон�
тролю тощо. Останні безпосередньо впливають на реа�
лізацію процесу митно�податкового адміністрування та
полягають в запровадженні відповідних визначених за�
конодавством засобів (інструментів) даної фіскальної
роботи.

Механізм митно�податкового адміністрування мож�
на представити у вигляді модальної композиції (рис. 1).
При цьому виділяється п'ять основних модулів:

1) організаційно�інституційний;
2)  контрольний;
3)  функціональний;
4)  правовий;
5)  координаційної взаємодії між митними органа�

ми та іншими органами держави, на яких покладено ре�
алізацію функції справляння податків і зборів (зокре�
ма, органами податкової служби), а також митними ад�
міністраціями інших країн.

Зміст організаційно�інституційного модуля забез�
печує умови для налагодження ефективної та ціле�
спрямованої діяльності системи національних митних
органів щодо здійснення митно�податкового адмініст�
рування, узгодження і координації між відповідними за�
лученими у цей процес митними органами (спеціалізо�
ваними митними органами, митницями та митними по�
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стами), окремими організаційними
структурами Держмитслужби. У
рамках контрольного модуля виді�
ляються і реалізуються функції
контролю за правильністю нараху�
вання, повнотою і своєчасністю
сплати митних платежів та умови й
порядок їх реалізації. Значимість
функціонального модуля визна�
чається інструментами і процедура�
ми організації стягнення митних
податків і зборів, а також виконан�
ням завдань, які опосередковано
впливають на гарантування дотри�
мання фіскальних інтересів держа�
ви. Зміст правового модуля визна�
чає нормативно�правова основа для
митно�податкового адмініструван�
ня. Його складають ПК України і
МК України, інші закони та міжна�
родні договори в галузі митної
справи, згоду на обов'язковість
яких надає Верховна Рада України,
укази Президента та постанови Ка�
бінету Міністрів України, накази
Мінфіну України, накази Держмит�
служби України, в тому числі видані
сумісно з Державною податковою
адміністрацією України.

У сучасних умовах існування
єдиної правової основи для адміні�
стрування як "внутрішніх", так і
"прикордонних" податків і зборів в
Україні, єдиних правил та засад
фіскальної контрольної діяльності,
особливу роль відіграє п'ятий мо�
дуль механізму митно�податкового
адміністрування — організації взає�
модії між митними і податковими
органами. Він передбачає розробку
і впровадження оперативних авто�
матизованих процедур обміну по�
трібною для нарахування і справлян�
ня митних платежів інформацією,
яка, зокрема, включає в себе як
відповідні дані про платників по�
датків, випадки ухилення ними від
виконання фінансових обов'язків
перед бюджетом, так і відомості про
проваджувані ними виробничі та торговельні операції,
проведені щодо них перевірочні заходи тощо. В аспекті
здійснення митними органами України заходів щодо ви�
явлення фактів заниження митної вартості імпортованих
товарів чи здійснення "псевдо�експорту" важливе значен�
ня має також налагодження постійної співпраці з метою
отримання необхідної для нарахування митних платежів
інформації від митних адміністрацій інших держав. За�
сади для такого обміну складають угоди, які укладають�
ся митною службою України в рамках участі в роботі Все�
світньої митної організації (далі — ВМО), а також на
двосторонній (обопільній) основі з митними адміністра�
ціями тих країн, з якими існує найбільший товаропотік.

Серед основних функцій митно�податкового адмі�
ністрування провідне значення має планування. Під ним
в економічній науці загалом розуміють конкретні спо�
соби, технічні прийоми, за допомогою яких розрахову�
ються значення показників стратегічних програм і
планів відповідної фіскальної діяльності [2]. Об'єктом
митно�податкового планування є митні платежі (мито,
ПДВ, акцизний податок та інші податки, митні збори),
які мають надходити відповідно до законодавства до
державного бюджету у зв'язку з проведенням операцій
переміщення товарів або транспортних засобів через
митний кордон, в рамках реалізації митними органами

митної справи. Правила оподаткування товарів, що пе�
реміщуються через митний кордон України, іншими
(крім мита) митними платежами встановлюються ПК
України з урахуванням особливостей, що визначають�
ся МК України.

Система планування надходжень від митних пла�
тежів в Україні, як і в цілому загальнодержавного по�
даткового планування, як слушно зауважує А.В. Шев�
ченко, сьогодні перебуває на етапі становлення [3]. Тому
потрібно зробити чимало як у теоретичному, так і в
практичному аспектах для того, щоб планувальна фун�
кція застосовувалась на належному рівні, в тому числі в
процесі митно�податкового адміністрування.

Потреби включення національної економіки в світо�
вий ринок праці та послуг, поглиблення співробітницт�
ва в межах СОТ потребують перегляду підходів до
організації роботи вітчизняних органів митно�податко�
вого адміністрування шляхом відмови від формально�
бюрократичних засад прогнозування очікуваних обсягів
та валової вартості зовнішньоекономічних операцій (як
бази оподаткування) та кількості суб'єктів ЗЕД, які їх
здійснюватимуть. Крім того, на наш погляд, в процесі
загальнодержавного митно�податкового планування
мають обов'язково враховуватися й загальні макроеко�
номічні тенденції в Україні та країнах — найбільших

Таблиця 1. Визначення понятійного апарату
системи митно0податкового адміністрування
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торговельних партнерах, а також поточні й передбачу�
вані рівні фіскального навантаження на учасників зов�
нішньоекономічних операцій.

У зазначеному аспекті чималого значення має вирі�
шення завдання надання системі митно�податкового
адміністрування провідної ролі в процесах реформуван�
ня (модернізації) апарату митної служби (взамін допо�
міжної, обслуговуючої) та його переорієнтація на до�
сягнення ефективних кінцевих фінансових результатів.
А звідси особливістю митного бюджетоформування у
наш час виступає доцільність висунення у ньому на пер�
ше місце планування і контролю не витрат, а кінцевих
показників діяльності митних органів, що повинно
здійснюватися шляхом аналізу ефективності виконан�
ня ними тих чи інших бюджетних програм.

Необхідною передумовою для впровадження
прийомів програмно�цільового прогнозування надхо�
джень до бюджету від митних платежів варто визнати
середньострокове фінансове планування, засноване на
перспективних макроекономічних прогнозах. На дум�
ку Т.В. Жибер та багатьох інших сучасних вітчизняних
й зарубіжних фінансистів, саме такий тип планування
бюджетних доходів дозволяє підвищувати ефективність
їх адміністрування [4]. За допомогою середньостроко�
вого планування, на наш погляд, можна формувати
транспарентну систему перспективного митного бюд�
жетного наповнення, управління митними доходами,
виходячи із стратегічних цілей та пріоритетів національ�
ної митної політики, зокрема на період від одного до
трьох річних бюджетних періоди.

Митне регулювання як функція митно�
податкового адміністрування реалізуєть�
ся через комплекс заходів цілеспрямова�
ного владного впливу в різних формах на
учасників ЗЕД, метою якого є забезпечен�
ня дотримання рівноваги між приватними
інтересами та інтересами держави при
формуванні доходів бюджету від митних
податків і зборів, створення умов для
вільного переміщення товарів і транспор�
тних засобів через митний кордон у межах
чинних міжнародних договорів України, а
також сприяння розвитку національної
економіки [5]. Митне регулювання поля�
гає в застосуванні уповноваженими орга�
нами держави інструментів тарифного та
нетарифного (адміністративного або квот�
ного) характеру [6].

На сучасному етапі митне регулюван�
ня повинно мати метою створення умов
для залучення інвестицій у національну
економіку, достатніх надходжень митних
податків і зборів до державного бюдже�
ту, захисту вітчизняних товаровироб�
ників, збалансування обсягів експортних
та імпортних операцій з метою підтриман�
ня стабільного курсу гривні, охорони прав
на об'єкти інтелектуальної власності та
забезпечення надходження на українсь�
кий ринок споживання високоякісних,
технологічних та безпечних для життя і
здоров'я громадян товарів.

Ефективне досягнення митними орга�
нами завдань митно�податкового адміні�
стрування не є можливим і без запровад�
ження в державно�управлінську роботу
функції роз'яснення чинного митного та
податкового законодавства для суб'єктів
ЗЕД. Такий спосіб забезпечення повної і
вчасної сплати митних платежів дозволяє
економити контрольні та примусові ре�
сурси держави, надані митним та іншим
правоохоронним органам з метою забез�
печення правового порядку зовнішньо�

економічних операцій. Це пояснюється тим, що він пе�
редбачає формування у платників податків настанов
щодо необхідності свідомого (добровільного) виконан�
ня своїх обов'язків перед бюджетом у вигляді митних
платежів у випадках, передбачених законодавством.

Так, у статті 52 ПК України [1] передбачено, що за
зверненням платників податків контролюючі органи, до
яких належать, зокрема, і митні, мають безоплатно про�
консультувати їх з питань практичного застосування
норм податкового законодавства. При цьому надання
таких роз'яснень (консультацій) є обов'язком митного
органу, в якому суб'єкт ЗЕД безпосередньо здійснює
митне оформлення, а також спеціально уповноважено�
го центрального органу виконавчої влади в галузі мит�
ної справи (в разі надходження до нього звернень від
платників податків з цього приводу).

У триваючому процесі інтеграції національної еко�
номіки у світовий ринок праці і капіталу, що передба�
чає необхідність відмови від адміністративно�командних
методів регулювання ЗЕД, зниження контрольних і фор�
мально�бюрократичних процедур на митних кордонах
держави, на перший план в процесі митно�податкового
адміністрування виходить також нагальність застосу�
вання національними митними органами функції управ�
ління ризиками. Зазначена функція передбачає запро�
вадження суб'єктами реалізації митної справи комплек�
су заходів, спрямованих на зниження рівня невизначе�
ності відносно вартісних показників переміщуваних че�
рез митний кордон товарів як бази оподаткування, у
результаті впливу факторів як об'єктивного, так і су�
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* Фіскальна діяльність органів державної податкової служби на схемі не роз�
глядається.

Рис. 1. Механізм митно0податкового адміністрування і його основні
складові елементи
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б'єктивного плану [7]. Так, ризики бюджетних втрат від
неповноти надходжень митних податків та зборів мо�
жуть зумовлюватися відсутністю достатньої економіч�
ної інформації (про тенденції розвитку міжнародної
торгівлі; коливання курсів валют, в яких провадяться
розрахунки по зовнішньоекономічним контрактам;
світові та регіональні ціни на переміщувані товари;
вартість послуг митних перевізників, інших складових
бази митного оподаткування тощо), необхідної для
прийняття митними органами рішень з питань нараху�
вання митних платежів, а також протиправними навмис�
ними діями експортерів чи імпортерів (приховування їх
посадовими особами дійсної митної вартості товарів;
свідомим декларуванням останніх за іншими позиціями
УКТНЗЕД чи в неповному обсязі; використання для
митних переміщень фіктивних фірм або підприємств —
"одноднівок" та ін.).

Застосування системи управління ризиками зумов�
лює важливість існування в галузі митної справи одно�
часно й дієвої функції контролю за правомірністю мит�
них переміщень і повнотою сплати при цьому митних
платежів. Реалізація функції контролю логічно завер�
шує процес митно�податкового адміністрування, є за�
собом виявлення та усунення допущених у такій уп�
равлінській діяльності прогалин і помилок, фактів про�
типравних вчинків та, поряд із цим, також й удоскона�
лення (оптимізації) цієї фіскальної роботи в подальшо�
му [8]. Під контролем у царині митно�податкового ад�
міністрування допустимо, на наш погляд, розуміти про�
ваджувану із застосуванням спеціальних інструментів,
заходів роботу митних органів, спрямовану на з'ясуван�
ня обставин повноти і своєчасності сплати суб'єктами
ЗЕД митних платежів при переміщенні ними товарів або
транспортних засобів через митний кордон України, а
також достовірності проведених цими суб'єктами
фінансових операцій після випуску зазначених об'єктів
митного оформлення у заявлений митний режим (пост�
аудит), виявлення резервів для збільшення надходжень
від цих податків і зборів до державного бюджету в май�
бутньому.

Провідною формою реалізації митними органами
контролюючої функції в цілях адміністрування митних
платежів виступає перевірка відомостей, які заявляють�
ся в митних деклараціях суб'єктами переміщення через
митний кордон товарів або транспортних засобів або
уповноваженими ними особами в процесі здійснення
роботи з їх митного оформлення, та порівняння цих
відомостей з фактичними обсягами, класифікаційними
й іншими властивостями зазначених об'єктів зовнішньо�
економічних операцій. Така діяльність спрямовується
на забезпечення сплати в процесі ЗЕД податків та зборів
в точній відповідності з чинними податковими та мит�
ними нормами для відповідних груп товару і митного ре�
жиму, виключення випадків ухилення від виконання суб�
'єктами господарювання фіскальних обов'язків перед
бюджетом у конкретних відносинах зовнішньої торгівлі.

Вищенаведені основні функції митно�податкового
адміністрування в практиці фіскальної роботи митних
органів реалізуються за допомогою набору інструментів
справляння митних платежів [9].

До них, зокрема, відносяться:
— ставки митних податків (ПДВ, акцизного подат�

ку, мита, єдиного збору, інших податків, тощо) та зборів;
— заходи нетарифного регулювання зовнішньоеко�

номічної діяльності (заборони та/або обмеження, спря�
мовані на захист внутрішнього ринку);

— акредитація (постановка на облік) суб'єктів ЗЕД;
— надання податкових консультацій;
— сукупність заходів, що здійснюються митними

органами в межах своєї компетенції до товарів і транс�
портних засобів, які переміщуються через митний кор�
дон України;

— методи визначення митної вартості товарів, що
використовується для митних цілей;

— тарифні пільги ( преференції) зі сплати митних
платежів;

— контроль трансферного ціноутворення;
— облік коштів передоплати (доплати) та стягнутих

(сплачених) митних платежів;
— контролінг (як комплекс передових засобів уп�

равління реалізацією фіскальних завдань в системі
органів митної служби) [10].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, можна відмітити, що

проблематика митно�податкового адміністрування є
достатньо складною й комплексною. Реалізація цієї
функції є одним з найбільш пріоритетних завдань діяль�
ності митних органів на сучасному етапі. Сьогодні гос�
тро стоїть питання побудови ефективної системи мит�
но�податкового адміністрування. Вона має забезпечу�
вати повне та своєчасне надходження митних платежів
до державного бюджету, оскільки без цього є немож�
ливим виконання Українською державою своїх функцій
в соціальній, освітній, науковій та інших сферах. У зв'яз�
ку з цим особливо нагального значення має детальна
наукова розробка окремих складових (модулів) меха�
нізму митно�податкового адміністрування.
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ВСТУП
Підтримка агропромислового сектора здійснюється, як

правило, за рахунок бюджетних коштів, тому стратегічним
завданням державного управління має бути їх раціональне
використання, запровадження ефективних механізмів та
інструментів надання підтримки й моніторингу їхньої ре-
зультативності.

Роботи П. Саблука [5], М. Дем'яненка, Т. Осташко, І.
Кушнір [2], О. Бородіної [1] та інших присвячені досліджен-
ню розвитку державної політики підтрим-
ки аграрного сектора в умовах глобалізації.
Але потребує подальшого дослідження
питання щодо ефективності видатків бюд-
жету на підтримку агропромислового ком-
плексу України та її регіонів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення

ефективності видатків бюджету на
підтримку агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим. Для цього
необхідно проаналізувати політику дер-
жавної підтримки агропромислового ком-
плексу АР Крим та визначити ефективність
видатків бюджету на підтримку комплек-
су.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо етапи розвитку політики

державної підтримки аграрного сектора
незалежної України: І — 1991—1999 роки
— адміністративне регулювання, II —
2000—2007 роки — податково-бюджет-
не регулювання, III — з 2008 року —
інституційно-бюджетне регулювання [1;
2].

Характерними ознаками першого
етапу були: по-перше, відсутність нау-
ково обгрунтованої та законодавчо зак-
ріпленої стратегії розвитку та часткові
реформи, які не могли забезпечити
ефективного розвитку сільського госпо-
дарства; по-друге, збереження практи-
ки прямого регулювання аграрного сек-
тора на основі адміністративних прин-
ципів; по-третє, підтримка функціону-
вання великих сільськогосподарських
підприємств,  яка консервувала техно-
логічну відсталість і гальмувала підви-
щення ефективності аграрного виробни-
цтва.

УДК 338.436.33 (477)
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У статті проаналізовано політику державної підтримки агропромислового комплексу АР Крим і виз/
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На другому етапі відбувалося становлення сучасної си-
стеми державної підтримки аграрного сектора, якісний
зміст якої найповніше відображає період 2002—2008 років.
Протягом даного періоду бюджетна підтримка АПК зрос-
ла в 7,6 разів, а частка у видатках державного бюджету
збільшилася з 3,3 до 4,8 % (рис. 1).

Варто зазначити, що на цьому етапі було збережено
пріоритет великих форм господарювання, тоді як особис-
тим селянським господарствам надавалися лише галузеві
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Рис. 1. Динаміка бюджетної підтримки АПК в АР Крим

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  23162,2 19941,1 18365,0 15569,5 90302,4 33442,7 31756,9 

 
 61,5 250,0 590,3 84,8 0 54,0 0 
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 23100,7 19691,1 17774,7 15484,7 90302,4 33442,7 31756,9 

 . .:        
  4348,6 4913,9 7276,5 8710,0 8348,1 8007,1 9397,0 

 
  

 
154,8 202,2 344,2 421,9 396,2 422,4 525,4 

Таблиця 1. Економічна структура видатків бюджету АР Крим на АПК* тис. грн.

* за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі АР Крим.
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податкові пільги. Третій етап розпочато зі вступом України
до СОТ та відзначається різким скороченням державної
бюджетної підтримки відповідно до прийнятих Україною
зобов'язань.

В економічній структурі видатків
бюджету АР Крим на АПК 2006—2012
років (табл. 1) лише у 2011 році були ви-
датки на розвиток — 200 тис. грн., також
у 2011 році знову різко зросла частка ви-
датків на споживання, що зумовлено ско-
роченням загальної суми фінансування
АПК за рахунок коштів державного бюд-
жету.

Економічна структура видатків бюд-
жету АР Крим на агропромисловий ком-
плекс представлена у табл. 1.

Переважання видатків споживання в
структурі бюджетних видатків (табл. 2)
не дає можливості ефективно розв'яза-
ти накопичені проблеми в АПК (табли-

ця. 2) [64, с. 41; 4, с. 22].
Фінансова підтримка з державного бюд-

жету сільськогосподарських товаровироб-
ників здійснюється за 16-ма основними бюд-
жетними програмами, які охоплюють усі на-
прями діяльності аграрних підприємств,
включаючи надання безвідсоткових кредитів
фермерським господарствам, здешевлення
банківських кредитів і страхових премій, на-
дання допомоги в придбанні складної сільсь-
когосподарської техніки вітчизняного ви-
робництва.

Значну суму становить підтримка сільгос-
птоваровиробників на вирощування про-
дукції рослинництва і тваринництва, зокре-
ма найбільшу питому вагу у видатках загаль-
ного фонду державного бюджету мають тва-
ринницька дотація й підтримка виробництва
продукції рослинництва (табл. 3).

Обсяг і результативність тваринницької
дотації та державної підтримки виробниц-
тва продукції рослинництва не вирізняють-
ся кореляційним зв'язком.

Коливання виробництва в рослинництві
традиційно зумовлене природно-кліматич-
ними факторами. Зростання виробництва
м'яса в 2006 році з початком тваринницької
дотації не зупинилося в 2009 році при різко-

му скороченні державної підтримки. Виробництво молока
у регіоні скоротилося протягом періоду дослідження, не-
зважаючи ні на які бюджетні підтримки. Поголів'я корів в
АР Крим на кінець 2010 року (143,3 тис.  гол.) становило лише

49,3% від рівня 2000 року.
Аналіз засвідчує, що Мініс-

терство аграрної політики та
продовольства АР Крим, одер-
жавши в 2010—2011 роках знач-
ні обсяги державної фінансової
підтримки для розвитку сіль-
ського господарства та витра-
тивши більше її половини на роз-
виток тваринництва, очікувано-
го результату не досягло.

Основною метою розвитку
агропромислового комплексу
Автономії в 2012 році є збере-
ження темпів зростання вироб-
ництва в галузі шляхом техніч-
ного переозброєння і впровад-
ження інноваційних технологій
(табл. 4).

Продовження роботи над
пріоритетами і задачами, виз-
наченими Стратегією економі-
чного і соціального розвитку
АРК на 1 етапі (2011—2013
роки) у рамках Програми роз-
витку аграрного сектора Ав-
тономної Республіки Крим на
2012—2013 роки передбачене
фінансування заходів у за-
гальній сумі — 1441,0 млн грн.,
у тому числі за рахунок коштів
Державного бюджету України
— 801,1 млн грн., бюджету Ав-
тономної Республіки Крим —

Таблиця 2. Обсяги видатків бюджету АР Крим на розвиток АПК та їхня
результативність [3, с. 41; 4, с. 22]

* за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі АР Крим.

Рис. 2. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції сільського
господарства в АР Крим за 2005—2010 рр.

Таблиця 3. Розподіл видатків бюджету АР Крим по АПК на головного розпорядника —
Міністерства аграрної політики та продовольства АР Крим, тис. грн.*

* за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі АР Крим.
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483,6 млн грн., інших коштів  — 156,4 млн
грн.

Зі зведеного бюджету АР Крим на
фінансування галузі через Міністерство
аграрної політики та продовольства перед-
бачені кошти в розмірі 27,8 млн грн., що
складає 23,0 % від загальної суми фінансо-
вої підтримки 2010 року (120,4 млн грн.).

Станом на 01.01.12 року фактично
сільськогосподарськими товаровиробни-
кам АР Крим виділено 25,4 млн грн., чи
91,4 % від плану.

Основні програми, що профінансо-
вані з бюджету АР Крим:

— на заходи, спрямовані на навчан-
ня і післядипломну освіту робочих кадрів
на селі, — 5,99 млн грн.;

— на часткову компенсацію вартості
сировини, освоєння нових видів продукції,
впровадження ресурсозберігаючих тех-
нологій підприємствам-виробникам
підакцизних товарів — 17,9 млн грн.;

— на фінансову підтримку КРП
"Кримський зерновий елеватор" — 0,4
млн грн.;

— надання пільгових кредитів індив-
ідуальним сільським забудовникам за
Республіканською програмою "Власний
будинок" — 1,1 млн грн.

У 2011 році не працювали програми,
які були спрямовані на:

— протиградові заходи;
— охорону і раціональне використання земель (гіпсу-

вання);
— через міністерство частково припинена дія програ-

ми, яка спрямована на підтримку підприємств виробляючих
підакцизну групу товарів.

З Державного бюджету України фінансова підтримка
підприємств агропромислового комплексу АР Крим у 2011
році склала 67,5 млн грн., що складає 64,4 % від загальної
суми фінансової підтримки 2010 року (104,7 млн грн.).

Фінансова підтримка виділялася на такі заходи:
— підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації

робочих кадрів агропромислового комплексу — 0,758 млн грн.;
— оздоровлення і відпочинок дітей працівників агропро-

мислового комплексу — 18,125 тис. грн.;
— закладку і догляд за молодими садами, виноградни-

ками і ягідниками — 40,3 млн грн.;
— фінансову підтримку підприємств АПК через ме-

ханізм здешевлення кредитів — 26,5 млн грн.
Але основними невирішеними проблемами в аграрному

секторі залишаються:
— кризова ситуація в галузі молочного скотарства;
— відновлення меліоративних систем;
— розвиток галузі овочівництва.
Тому основною метою розвитку агропромислового ком-

плексу автономії в 2012 році є збереження темпів зростан-
ня виробництва в галузі шляхом технічного переозброєння
і впровадження інноваційних технологій у рослинництві,
тваринництві, у сфері переробки.

Таким чином, для формування узагальнюючого висновку
щодо ефективності державної підтримки агропромислового
комплексу АР Крим здійснені розрахунки та проведено аналіз
кількісних показників рівня підтримки сільського господар-
ства, що дають підстави стверджувати про його зростання у
2011 році на 44,4 % порівняно з 2006 роком і суттєве зниження
у 2009 році, що пов'язано з вступом України до СОТ.

Після вступу до Світової організації торгівлі аграрна
політика підтримки має бути більше сфокусована на питанні
ефективності бюджетних програм підтримки, чіткому виз-
наченні індикаторів для оцінки результативності кожної бюд-
жетної програми, ніж на збільшенні фінансування галузі.

Розробка та впровадження нових програм "зеленої
скриньки" має стати визначальним напрямом державної
політики підтримки сільського господарства після вступу
України до СОТ.

Необхідна зміна підходів до фінансування програм за-
гальних послуг. В основу нового підходу до надання держав-
ної підтримки через загальні послуги "зеленої скриньки" не-
обхідно покласти принцип: збільшення безкоштовних дер-
жавних послуг для вітчизняних сільськогосподарських ви-
робників.

ВИСНОВКИ
Державна фінансова політика у сфері агропромислово-

го комплексу в умовах обмеженості ресурсами має бути зо-
рієнтована на побудову самодостатнього фінансово неза-
лежного агропромислового комплексу економіки. Відсутній
кореляційний зв'язок між бюджетним фінансуванням АПК
та показниками його діяльності, а тому потребує системно-
го вивчення досвід провідних сільськогосподарських
підприємств у всіх регіонах України, які за сучасних умов
демонструють показники стабільного розвитку, з метою по-
ширення цього досвіду в усій галузі, в тому числі й за допо-
могою дорадницьких служб.

Бюджетне фінансування варто зосередити на заходах
"зеленої скриньки", насамперед, з охорони навколишнього
природного середовища та створенні державних резервів
для забезпечення продовольчої безпеки (на поворотній ос-
нові). А також необхідне бюджетне фінансування держав-
них програм інноваційного розвитку та впровадження інно-
ваційного механізму управління розвитком агропромисло-
вого комплексу регіону.

Теоретична і практична цінність результатів досліджен-
ня полягає у визначенні ефективності видатків бюджету на
підтримку агропромислового комплексу АР Крим. В тому
числі доведено, що бюджетне фінансування АПК АР Крим
не сприяє розвитку та діяльності підприємств комплексу.
Тому в подальших дослідженнях буде проаналізовано всі
програми розвитку агропромислового комплексу і визна-
чено їх вплив на розвиток діяльності підприємств галузі.
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Агропромисловий комплекс України на сьогодні
характеризується значним експортним потенціалом, що
актуалізує проблему пошуку напрямів його ефективно*
го використання в умовах загострення конкурентної бо*
ротьби на ринках сільськогосподарської продукції.
Одним з найбільш дієвих напрямів реалізації експорт*
ного потенціалу є використання інструментів стратегі*
чного управління при здійсненні експортних операцій.
У практичній діяльності вітчизняних агропромислових
компаній процес розробки та реалізації експортних
стратегій не набув значного поширення, проте досвід
зарубіжних підприємств свідчить про доцільність вико*
ристання можливостей стратегічного управління для
підвищення ефективності експортних операцій.

Проблема розробки та запровадження експортних
стратегій сьогодні активно вивчається як вітчизняними,
так і зарубіжними вченими. Значення стратегічного пла*
нування у ЗЕД у своїх роботах досліджували З.Н. Бо*
чаєва, І.В. Бураковський, А.І. Кредісова, А.А. Мазаракі,
Т.М. Циганкової, Т.М. Мельник, Яковець Ю.В. Вивчен*
ню сутності експортної стратегії як економічної ка*
тегорії приділено увагу у доробках В.Г. Андрійчука,
Б. Оліна, В.Р. Сіденка, А.С. Філіпенка, Д.В. Шевельова.

Значна увага приділена і оцінці проблем та перспек*
тив розвитку агропромислового комплексу України.
Подібні дослідження знаходимо у роботах В.І. Власо*
вої, Рокочі В.В., В.І. Губенка, С.М. Кваші, І.В., П.Т. Саб*
лука, О.А. Фесини. Проте особливостям формування
експортної стратегії підприємств АПК на сьогодні не
приділено значної уваги, що зумовило звернення до
даної теми.

 Метою статті є дослідження інструментів стратегі*
чного управління експортною діяльністю, а також ви*
явлення та аналіз особливостей розробки та реалізації
експортних стратегій на підприємствах агропромисло*
вого комплексу.

Експортна стратегія підприємства — складна еко*
номічна категорія, єдиного тлумачення сутності якої на
сьогодні не існує. Так, на думку Рокочі В.В., експортна
стратегія — довгостроковий курс експортної діяльності,
що містить комплекс завдань з розвитку не лише комер*
ційної, а також інвестиційної, науково*технічної, вироб*
ничої та сервісної діяльності з зарубіжними партнера*
ми та систему заходів, направлених на вирішення по*
ставлених завдань [1, c. 37]. Можна констатувати, що
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при дослідженні сутності експортної стратегії автор ви*
користовує системний підхід, оскільки розглядає усю
сукупність дій підприємства на зовнішньому ринку як
систему операцій, що впливають одна на одну. У ціло*
му, можна вважати такий підхід обгрунтованим, оскіль*
ки активна інтеграція підприємств у зовнішню торгівлю
може врешті*решт стати фактором інтенсифікації інве*
стиційної та науково*виробничої складових ЗЕД. Про*
те такий взаємозв'язок простежується зазвичай за умо*
ви здійснення підприємством регулярного експорту на
більше ніж один ринок [2, с. 183], що можна вважати
недоліком запропонованого автором визначення.

Б. Олінc визначає експортну стратегію як осново*
положну програму дій, у якій визначаються пріоритетні
напрями діяльності підприємства на зовнішньому рин*
ку з врахуванням наявних у нього ресурсів та вимог за*
рубіжного ринку [3, с. 76]. Автора можна вважати при*
хильником цільового підходу у визначення експортної
стратегії, оскільки у запропонованому визначенні ува*
га акцентується саме на цілях експортної діяльності, а
не на інструментах, що можуть сприяти їх реалізації.

У роботі Шевельова Д.В. стратегію експорту під*
приємства визначено як комплекс дій, спрямований на
поглиблення та розширення експортної діяльності з
метою більш повного задоволення економічних та со*
ціальних потреб даного бізнесу поряд з додержанням
загальнодержавних інтересів [4, c. 43]. Дане визначен*
ня є, на наш погляд, одним з найзмістовніших, оскільки
підкреслює виключну роль обгрунтованої експортної
діяльності у забезпеченні загальнодержавного добро*
буту.

На думку Бочаєвої З.Н., експортна стратегія — про*
цес розгляду альтернативних варіантів у сфері експор*
ту, що належать до довгострокових цілей, та їх обгрун*
тування для прийняття рішень [5, с. 101, 103]. Дане тлу*
мачення більшою мірою підходить для визначення стра*
тегічного планування, проте наголошує на доцільності
безперервності даного процесу, що є його безперечною
перевагою.

Визначення експортної стратегії як управлінського
процесу зі створення та підтримки стратегічної відпо*
відності між цілями підприємства у сфері експорту та
його потенційними можливостями знаходимо також у
роботі Кредісова А. та Дерев'яненко О. [6, с. 55]. Дані
автори є прибічниками процесного підходу, що знахо*
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дить своє відображення у їх тлумаченні експортної стра*
тегії як безперервного комплексу дій. У той самий час
дослідниками не визначено інструменти, що можуть
використовуватися для досягнення балансу цілей та
можливостей, що, на нашу думку, значною мірою зни*
жує практичну цінність запропонованого визначення.

Д. Денієлс та Х. Радеб визначають експортну стра*
тегію як сукупність дій з оцінки експортного потенціа*
лу підприємства шляхом зіставлення її можливостей та
ресурсів, отримання консультацій експертів, вибору
ринку та визначення цілей експорту задля доступу про*
дукції фірми на зовнішні ринки. Дані дослідники, оче*
видно, є прихильниками процесного підходу до страте*
гічного управління, оскільки запропоноване ними виз*
начення базується на перерахунку етапів процесу роз*
робки та реалізації експортної стратегії [7, с. 541].

Попов С.В. визначає експортну стратегію як довго*
строковий план діяльності фірми, пов'язаний з вивозом
товарів, послуг, робіт, капіталу за кордон іноземному
контрагенту, що включає у себе набір засобів та методів,
які будуть використовуватися підприємством для досяг*
нення поставлених цілей. При цьому автор визначає 5
складових експортної стратегії: аналіз виробничо*збу*
тових можливостей підприємства, визначення товарної
політики, визначення цінової політики та визначення
комунікаційної політики компанії [8, с. 112]. Дане виз*
начення, на нашу думку, є найбільш грунтовним, оск*
ільки являє собою синтез цільового, системного та про*
цесного підходів (табл. 1).

На наша думку, сутність експортної стратегії
підприємства доцільно розглядати з позицій системно*
цільового підходу, тобто ключовим аспектом визначен*
ня вважати мету експортної діяльності, а обов'язкови*
ми умовами її досягнення називати взаємодію усіх
підрозділів підприємства. Поєднуючи наведені вище
трактування, пропонуємо визначати експортну страте*
гію як довгостроковий план використання сукупності
інструментів виробничого, маркетингового, правового
та сервісного характеру з метою виходу на зовнішні
ринки та (або) закріплення на них власних позицій. Така
комбінація елементів існуючих визначень, на наш по*
гляд, дозволяє найбільш точно висвітлити суть експор*
тної стратегії компанії.

Розглядаючи сутність експортної стратегії, не мож*
на абстрагуватися від її маркетингової складової. Низ*
ка вчених, серед яких Г.Д. Крилов та Ж.Ж. Ламбен,
схильні ототожнювати поняття експортної та маркетин*
гової стратегії, що, на наш погляд, є неправомірним.

Експортна стратегія знахо*
диться ієрархічно вище за
маркетингову та підпорядко*
вує останню, впливаючи на її
цілі та завдання. Втім, не мож*
на заперечувати і наявність
зворотного зв'язку — мож*
ливість реалізації експортної
стратегії значною мірою виз*
начається обгрунтованістю
вибору інструментів міжна*
родного маркетингу. Зважаю*
чи на виключну роль марке*
тингової складової у форму*
ванні експортної стратегії,
доцільно розглянути основні
підходи до формування мар*
кетингової стратегії.

Вибір маркетингової
стратегії для зовнішніх ринків
будується на тезі, що, у випад*
ку наявності у підприємства
експортних амбіцій для по*
дальшого розширення обсягів
збуту, можливими є три сце*
нарії розвитку подій: інтен*

сивного зростання, тобто інтенсифікації існуючих мож*
ливостей та ресурсів фірми, інтегративного зростання,
що передбачає об'єднання зусиль з іншими підприєм*
ствами, та диверсифікаційного зростання, пов'язаного
з виходом в сфери бізнесу, непов'язані з основною діяль*
ністю підприємства.

Стратегія інтенсивного росту має кілька субстра*
тегій, кожна з яких може бути обрана за наявності
зовнішніх та внутрішніх можливостей у підприємства.
Так, стратегія глибокого проникнення може бути ви*
користана при недостатньому насиченні ринку певним
продуктом та за умови наявності на підприємстві ре*
сурсів для розширення виробництва. Фактично викори*
стання даної маркетингової стратегії передбачає
збільшення обсягів збуту та ринкової частки підприєм*
ства без зміни його товарно*ринкових позицій за раху*
нок існуючих товарів на існуючих ринках.

Стратегія глибокого проникнення на ринок харак*
теризується низьким комерційним ризиком та реалі*
зується за допомогою таких засобів, як активізація рек*
ламної діяльності, застосування засобів стимулювання
збуту, підвищення рівня сервісного обслуговування спо*
живачів та розвиток збутової мережі. На нашу думку,
подібна маркетингова стратегія може використовува*
тися при експорті споживчих товарів за наявності у ви*
робника коштів для проведення масштабних рекламних
заходів. У протилежному випадку вибір стратегії гли*
бокого проникнення можна вважати невиправданим,
оскільки недофінансування маркетингових не дасть очі*
куваних результатів, призведе до необгрунтованого
зростання витрат та не дозволить досягти цілей експор*
тної стратегії.

Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існу*
ючих товарів підприємства до нових ринків збуту. Дана
стратегія передбачає модифікацію товару до потреб та
уподобань споживачів. Вона характеризується значни*
ми строками реалізації, високим рівнем ризику та знач*
ними витратами на розробку та виробництво нових то*
варів. На наш погляд, вибір маркетингової стратегії роз*
витку ринку є доцільним для транснаціональних корпо*
рацій, продукція яких характеризується високим сту*
пенем обробки, а обсяги збуту є значними. Натомість
для підприємств, які спеціалізуються на експорті си*
ровини або ж лише починають експортний розвиток, ви*
користання даної стратегії може призвести до значних
збитків.

Альтернативою маркетингових стратегій інтенси*
фікації є стратегії інтегрованого росту, застосування яких
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Таблиця 1. Класифікація підходів до визначення сутності експортної стратегії
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характеризується втратою підприємством*експортером
автономії у прийнятті управлінських рішень та об'єднан*
ня зусиль з іншими суб'єктами ринку. Залежно від того,
з ким об'єднується підприємство, виділяють наступні
види маркетингових стратегій: пряма інтеграція, зворот*
на інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна
інтеграція.

Стратегія прямої інтеграції передбачає об'єднання
виробника з торговельним посередником, який обізна*
ний з умовами ведення бізнесу на визначеному ринку,
що дозволяє обом сторонам досягти оптимальних ре*
зультатів господарської діяльності. Стратегія зворот*
ної інтеграції, навпаки, передбачає об'єднання вироб*
ника готової продукції з постачальником сировини та
ресурсів. Реалізація даної стратегії дозволяє виробни*
чим підприємствам вирішити проблему сировинного за*
безпечення, постачальникам гарантує збут їх продукції.

Стратегію вертикальної інтеграції можна вважати
симбіозом маркетингових стратегій прямої та зворот*
ної інтеграції, оскільки у даному випадку для підвищен*
ня ефективності функціонування об'єднуються зусил*
ля постачальників, виробника та посередника.

Найбільш цікавою з точки зору механізму реалізації
нам видається стратегія горизонтальної інтеграції, яка
передбачає збільшення обсягів експорту підприємства
за рахунок об'єднання його зусиль з конкурентним
підприємством [7, с. 58—62]. Таке об'єднання може мати
як селективний, так і глобальних характер. Зокрема, у
випадку проведення спільної маркетингової чи збуто*
вої кампанії без інтегрування решти господарських
функцій, мова йде про часткову інтеграцію. Повна інтег*
рація має місце у тих випадках, коли підприємства*кон*
куренти повністю узгоджують та спільно проводять гос*
подарську діяльність: випадку, коли таке об'єднання є
добровільним, мова де про утворення кластера, у про*
тилежному випадку горизонтальна інтеграція пов'я*
зується з угодами злиття та поглинання у міжнародно*
му бізнесі.

Останнім типом маркетингових стратегій, що мо*
жуть використовуватися підприємствами для досягнен*
ня цілей їх експортної діяльності, є стратегія диферен*
ціації. Її застосування передбачає зміну структури
бізнесу підприємства, що вимагає значного часу та
фінансових ресурсів. На застосування даної маркетин*
гової стратегії наважуються зазвичай підприємства,
експортний потенціал яких у традиційній сфері вичер*
пується і альтернативою застосування стратегії дифе*
ренціації є скорочення та вихід з ринку.

Вибір однієї з альтернативних маркетингових стра*
тегій здійснюється підприємством на основі аналізу його
виробничих та фінансових можливостей з урахуванням
цілей експортної діяльності. Це свідчить на користь
того, що маркетингова стратегія, попри свою змістов*
ність, є складовою експортної стратегії підприємства.

В умовах української економіки підприємства*су*
б'єкти ЗЕД зазвичай здійснюють експортну діяльність
стихійно, що не дозволяє Україні повною мірою реалі*
зувати експортний потенціал несировинних галузей гос*
подарства. Проблема також поглиблюється низькою
конкурентоспроможністю більшості українських то*
варів, зумовленою відставанням технологічного рівня
вітчизняних підприємств від зарубіжних. Лише окремі
компанії, а не галузі господарства є сьогодні конкурен*
тоспроможними на зарубіжних ринках, що вказує на
відсутність інтересу держави до розвитку експортоорі*
єнтованої економіки.

Необхідно зауважити, що достатньо конкуренто*
спроможною на зарубіжних ринках є продукція агро*
промислового комплексу. Агропромисловий комплекс
є найбільш вагомим міжгалузевим комплексом, що по*
єднує у собі усі галузі сільського господарства, галузі,
що забезпечують його функціонування (сільськогоспо*
дарське машинобудування, виробництво хімічних доб*
рив тощо), галузі з переробки сільськогосподарської

сировини (харчова промисловість, галузі з первинної пе*
реробки сировини для легкої промисловості) та інфра*
структурний блок — компанії, що займаються складу*
ванням, транспортуванням та торгівлею продукції
сільського господарства, підготовкою кадрів тощо.
Успіх продукції АПК пояснюється, на нашу думку, на*
явністю в Україні значних сільськогосподарських ре*
сурсів, а також існуванням традицій, що дозволяють
забезпечувати стабільну якість продукції в умовах тех*
нологічного регресу у галузі.

На нашу думку, особливістю формування експорт*
ної стратегії вітчизняних підприємств агропромислово*
го сектора є періодичне встановлення державою обме*
жень на експорт сільськогосподарської сировини, а та*
кож значно вищий за середній ступінь залежності екс*
портних цін від стану зовнішніх ринків та зовнішньотор*
говельних угод України.

У економічній літературі не зустрічається визначен*
ня поняття експортна стратегія підприємств агропро*
мислового комплексу", оскільки "експортна стратегія"
як економічна категорія є поняттям, що не має галузе*
вих особливостей. Виявити специфіку експортної стра*
тегії певної галузі або міжгалузевого комплексу мож*
ливо лише на основі дослідження практичних аспектів
ведення міжнародного бізнесу у визначеній сфері. Це
дає підстави для дослідження умов та особливостей
міжнародної торгівлі аграрною продукцією для визна*
чення сутності поняття "експортна стратегія
підприємств АПК".

Особливість стратегічного планування експортної
діяльності підприємств АПК полягає у необхідності
роботи з поправкою на численні угоди, підписані під
егідою СОТ. На сьогодні сільське господарство, що ви*
ступає ядром агропромислового комплексу, у першу
чергу, через його виняткову роль у економіко*політич*
ному розвитку держав, знаходиться під пильною ува*
гою наднаціональних організацій. Виключне значення
галузі у забезпеченні продовольчої безпеки зумовлює
застосування більшістю країн заходів нетарифного ре*
гулювання ринків сільськогосподарської продукції —
надання виробникам дотацій та субсидій, посилення
державних закупівель, розширення соціальних програм
з забезпечення продовольчими товарами населення
тощо (табл.2).

Результатом переговорів у рамках Уругвайського
раунду СОТ стало прийняття рішення про перехід від
нетарифних інструментів регулювання експортно*
імпортних потоків сільськогосподарської продукції до
застосування зв'язаних тарифів. Ключовим аспектом
такої фундаментальної зміни стала необхідність стиму*
лювання інвестицій, виробництва та торгівлі шляхом
застосування більш прозорих правил доступу на ринок
усіх країн світу, необхідністю посилення зв'язку між на*
ціональними та міжнародним ринками сільськогоспо*
дарської продукції.

Тим не менш, у межах Уругвайського раунду було
прийнято рішення не перешкоджати використанню не*
тарифних обмежень імпорту, що застосовуються як для
сільськогосподарської, так і іншої продукції з метою
вирівнювання сальдо платіжного балансу (стаття XII та
XVIII ГАТТ), у межах спеціальних захисних заходів
(стаття ХІХ ГАТТ), загальних винятків (стаття ХХ
ГАТТ), угоди про застосування санітарних та фітоса*
нітарних заходів та угоди про технічні бар'єри торгівлі
тощо.

Застосування спеціальних захисних заходів дозво*
ляє країнам*членам СОТ підвищувати рівень тарифно*
го захисту визначених товарів у випадку значного зро*
стання обсягу імпорту або падіння імпортної ціни ниж*
че встановленого рівня для даної товарної групи. Пра*
во на використання СЗЗ на сьогодні мають 38 країн (се*
ред яких поміж інших Канада, США, країни ЄС, Ізраїль,
Молдова). У період з 1995 року використання захисних
заходів використовувалося країнами*членами СОТ до*
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сить активно, у тому числі і сфері сільського господар*
ства. В середньому більше 20% захисних заходів припа*
дає на продукцію сільського господарства, що дає краї*
нам достатні можливості захисту власних ринків від
зовнішньоторговельної експансії.

Держави*учасники міжнародної торгівлі продук*
цією сільського господарства можуть також застосо*
вувати інструменти "зеленої скриньки" для захисту
внутрішніх ринків від зовнішньої експансії. До таких
методів належать пряма грошова допомога виробникам
сільськогосподарської продукції при подорожчанні ре*
сурсів чи у випадках стихійних лих, що не може призве*
сти до збільшення обсягів виробництва чи зниження
вартості продукції; заходи спрямовані на розвиток, що
являють собою інвестиційні субсидії, субсидування ви*
робництва у найбідніших країнах.

Попри ключову орієнтацію Уругвайського раунду на
зниження рівня внутрішньої підтримки сільського гос*
подарства, урядам держав*членів організації було за*
лишено значний спектр інструментів формування
сільськогосподарської політики відповідно до індивіду*
альних вимог.

Необхідність врахування значної кількості прихо*
ваних бар'єрів є, на нашу думку, визначальною особ*
ливістю формування експортної стратегії підпри*
ємств агропромислового комплексу. Перед прийнят*
тям рішення щодо виходу на зовнішній ринок, необ*
хідно ретельно проаналізувати рівень його захище*
ності не лише на предмет тарифних обмежень, а й з
метою оцінки вірогідності застосування нетарифних
методів безпосередньо у процесі здійснення експор*
тної операції.

Таким чином, експортну страте*
гію підприємств АПК можна визна*
чити як сукупність дій аграрних
підприємств, спрямовану на реаліза*
цію їх експортного потенціалу, що
визначається ресурсними можливо*
стями підприємства та формується
під випливом умов міжнародної
торгівлі агропромисловою продук*
цією.

 На наш погляд, здійснений ана*
ліз засвідчив, що на сьогодні існує
об'єктивна необхідність використан*
ня елементів стратегічного управлі*
ння при здійсненні експорту сіль*
ськогосподарської продукції, оскі*
льки динамічність ринкових про*
цесів, що спостерігаються у сфері
сільського господарства, а також
посилення ролі наддержавних утво*
рень у регулюванні міжнародної
торгівлі продукцією АПК зумовлю*
ють необхідність формування аль*
тернативних сценаріїв розвитку під*
приємства на довгострокову перс*
пективу з метою вибору оптималь*
них напрямів діяльності.

На наш погляд, реалізація екс*
портного потенціалу АПК є одним з
напрямів посилення позицій Украї*
ни у світовому економічному про*
сторі, і використання інструментів
стратегічного управління при
здійсненні експортних операцій
вітчизняними аграрними компаніями
є, у свою чергу, одним з основних
напрямів реалізації експортних праг*
нень українських підприємств.
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www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm
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ВСТУП
Процес і причини збільшення державного боргу в

кожному окремому випадку мають свою специфіку.
Спільною та найбільш поширеною причиною зростан*
ня державного боргу є нераціональний розподіл дохід*
ної частини бюджету та неефективне використання
коштів з бюджету. З досвіду економічного розвитку
держав відомо, що в період кризи та розвитку величина
боргу могла становити більше, ніж величина ВВП. Про*
те розумне управління державним боргом та ефектив*
ний розподіл дохідної частини бюджету — запорука
урегулювання державного боргу. В цьому аспекті, по*
ряд з вивченням суті, аналізом спектра фінансово*ана*
літичної інформації щодо внутрішнього державного
боргу, доцільно здійснювати прогнозування показників
на майбутнє та провести вивчення причин виникнення
такої ситуації.

УДК 336.276

І. І. Плець,
аспірант, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ТА ДИНАМІКИ

ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Проведено прогнозування величини внутрішнього державного боргу України на 2012—2014 рр. шля6

хом застосування експоненціальної трендової моделі та розроблено процес побудови та дослідження

прогнозної моделі внутрішнього державного боргу.

A prediction of the value of the state debt of Ukraine for 2012—2014 years by applying the exponential trend

model and developed the process of building a research and forecasting model of internal public debt.

Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, дефіцит бюджету.
Key words: public debt, domestic public debt, budget deficit.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аспекти становлення та розвитку державного бор*

гу досліджували у своїх роботах такі вітчизняні вчені:
Т. Вахненко, В. Глущенко, Г. Калач, В. Козюк, В. Кор*
нєєв, Г. Кучер, І. Лютий, М. Макаренко, К. Швабій. Ос*
новні складові управління державним боргом у кон*
тексті зарубіжного досвіду розглянуті у роботах
О. Будякова, В. Вавілова, Є. Гасанова, М. Карліна, Г. Ри*
балко, В. Тіткова, І. Хакамади. Однак на сьогодні у
вітчизняній теорії та практиці майже відсутні дослі*
дження з проблем прогнозування величини внутрішнь*
ого державного боргу в умовах ринкової економіки.
Саме актуальність, науково*практична важливість про*
блеми, її недостатня дослідженість в Україні склали пе*
редумови для вибору теми даного дослідження.

З метою дослідження теоретико*змістової сутності
поняття внутрішнього державного боргу, проведеного
аналізу його величини та окремих структурних еле*

ментів, необхідно за допомогою вико*
ристання різних методів моделювання
процесу формування внутрішнього
державного боргу здійснити прогнозу*
вання його величини.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для описання процесів розвитку

економічного явища, які характеризу*
ються динамічністю та інертністю, серед
них і досліджуваний об'єкт внутрішньо*
го державного боргу, використовують
економіко*статистичні моделі динаміки.
Динамічність проявляється у зміні рівнів
і варіації внутрішнього державного бор*
гу, а інертність — у відносній стабіль*
ності механізму формування внутрішнь*
ого державного боргу, напрямі та інтен*
сивності динаміки протягом певного не*
великого періоду часу.

Економіко*статистичні моделі
внутрішнього державного боргу умов*
но можна поділити на 3 групи:
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Рис. 1. Динаміка внутрішнього державного боргу України протягом
1995—2011 років, млн грн.
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1) моделі структури внутрішнього
державного боргу;

2) моделі взаємозв'язку внутрішньо*
го державного боргу з іншими факто*
рами, що впливають на його величину;

3) моделі динаміки внутрішнього
державного боргу.

Таким чином, із застосуванням ек*
споненціальної трендової моделі та на
основі проведеного дослідження дина*
міки величини внутрішнього державно*
го боргу України за 1995—2011 рр.,
представленої на рис.1, проведено про*
гнозування величини внутрішнього дер*
жавного боргу України на 2012—2014
рр. шляхом застосування експоненці*
альної трендової моделі (рис. 2) [1].

Отже, прогнозована величина внут*
рішнього державного боргу на наступні
періоди може бути розрахована з вико*
ристанням рівняння у = 5396,4е0,1631х з
рівнем довіри 72,61%.

Водночас, всі трендові моделі внут*
рішнього державного боргу містять суттєвий недолік:
причинний механізм формування показника внутрішнь*
ого державного боргу у явному вигляді не враховуєть*
ся, а сам процес його формування розглядається як фун*
кція лише від однієї змінної — часу. Це пояснюється тим,
що в основу побудови трендової кривої закладено при*
пущення про збереження закономірності
формування прогнозованої величини внут*
рішнього державного боргу, яка відзначе*
на спостереженням протягом певного пе*
ріоду часу в минулому і відповідно буде
прогнозована на майбутній період. Якщо
виникає ситуація зміни параметрів та виду
закономірності, то така модель є неефек*
тивною.

Зауважимо, що необхідною умовою
здійснення будь*яких статистичних дослі*
джень є утворення однорідних статистич*
них сукупностей: відносна однорідність,
яка забезпечує достатню для дослідження
надійність статистичних висновків. Ство*
рення найбільш ефективних моделей про*
гнозування стану та динаміки внутрішньо*
го державного боргу в Україні потребує
врахування ряду особливостей, притаман*
них виключно нашій державі. Ці особли*
вості полягають в специфіці взаємозв'язків
між причинно*наслідковими факторами,
що впливають на формування показника
внутрішнього державного боргу та його ди*
наміку. Загалом процес побудови моделі
формування внутрішнього державного
боргу поєднує три етапи: розробку, діагно*
стування та коригування моделі [2].

Побудова динамічної моделі включає в
себе процес специфікації кожного окремо*
го рівняння. В динамічних моделях пере*
віряється стабільність рівняння. Якщо рів*
няння є нестабільним, то показник, в дано*
му — випадку внутрішній державний борг,
не є стабільним або рівняння довгостроко*
вого зв'язку неправильно специфіковане.
Такий випадок вимагає проведення додат*
кового аналізу, нової специфікації рівнянь
як довгострокового, так і короткостроко*
вого зв'язку.

Перевіривши специфікації та отримав*
ши оцінку кожного рівняння окремо, всі
рівняння об'єднують в одну систему і оці*
нюють як одне ціле, а потім проводять по*
рівняльний аналіз результатів різних моде*

лей та на основі його результатів обгрунтовують стра*
тегію управління внутрішнім державним боргом (рис. 3).

Серед низки факторів, що впливають на величину
державного боргу, окреме місце займає дефіцит дер*
жавного бюджету. За висновками Рахункової палати
України, "за останні роки динаміка державного боргу

Рис. 2. Прогнозування величини внутрішнього державного боргу України на
2012—2014 рр. із застосуванням експоненціальної трендової моделі

Рис. 3. Узагальнена блок:схема розробки та реалізації моделей
прогнозування величини внутрішнього державного боргу
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набула загрозливих темпів. У світовому рейтингу країн
з найбільшим приростом запозичень Україна посіла 13*
те місце, — повідомила установа. — В умовах падіння
ВВП в 2009 р. та незначного його зростання у 2010 р. це
призводить до збільшення боргового навантаження на
державні фінанси і створює загрозу стабільності еко*
номічної ситуації та фінансово*економічної безпеки
країни" [3].

Тому саме на покриття дефіциту спрямовується
фінансування з запозичень держави (розрахункові ве*
личини абсолютних змін та ланцюгові темпи росту да*
ного показника наведені в табл. 1).

З розрахункових даних табл. 1 видно, що в період
2005—2006 р. дефіцит державного бюджету знижу*

вався до показника 3,78 млрд
грн. проте, починаючи з 2007 р.
абсолютна зміна цього показни*
ка відтворює ріст показника з
року в рік з незначним зменшен*
ням в 2008—2009 рр. та суттєвим
у 2011 р. до рівня 23,55 млрд грн.

Динаміка показників внутрі*
шнього державного боргу та де*

фіциту бюджету України за період 2003—
2011 р. (рис. 4) свідчить про пряму за*
лежність величини державного боргу від
величини дефіциту державного бюджету.
Проте темпи росту цих двох величин
різні, що особливо видно протягом 2008—
2010 рр.

Для характеристики динаміки цих ве*
личин використаємо систему показників
та розрахунків запропоновану доцентом
І.Ю. Кондрат [4].

Поряд з постановкою задачі аналізу
основних тенденцій динаміки показників
державного боргу, дефіциту державного
бюджету та ВВП, необхідно визначити ще
кілька задач. Проведення аналітичних
розрахунків за допомогою статистичних
методів не дають чіткої та правдивої кар*
тини щодо можливих значень досліджу*
ваних показників в майбутньому. Це
відбувається через виключення з розра*

хунків вагомих факторів, які значною мірою впли*
вають на досліджувані показники. Серед таких
факторів є показник інфляції.

Для наочності проведемо розрахунки на основі
запропонованої методики.

Як видно з рис. 4, нерівномірна динаміка тем*
пів зростання дефіциту Державного бюджету
України характеризує нелінійну залежність,
для її прогнозу застосуємо рівняння регре*
сії: y=a*t2+b*t+c, де y — величина дефіциту; t —
фактор часу; a, b , с — параметри. Розв'язок сис*
теми рівнянь (1) дозволить провести опис залеж*
ності дефіциту державного бюджету від часу.

(1).

Дані та розрахункові величини системи рівнянь
відобразимо у вигляді таблиці (табл. 2).

Отже, зазначена залежність описується рівнян*
ням y = 4,2789t2 — 24,484t + 46,255. Коефіцієнт де*
термінації R2 = 0,9681 свідчить про щільний зв'язок
між факторами. Саме тому вищенаведене рівняння
можна використовувати для прогнозування показни*
ка дефіциту державного бюджету на майбутні періо*
ди (табл. 3).

Водночас, залежність величини державного боргу від
дефіциту державного бюджету є прямолінійною, оскільки
створення державного боргу є наслідком виникнення та
фактичним джерелом погашення дефіциту державного
бюджету. Отже, щоб описати взаємозв'язок дефіциту бюд*
жету та державного боргу використаємо лінійне рівняння
регресії. Для цього використаємо систему рівнянь:

(2).

Процес розрахунку необхідних величин відображе*
но в табл. 4.

Залежність величини державного боргу України від
обсягу дефіциту державного бюджету відображено на
рис. 5.

Таблиця 1. Розрахунок абсолютної зміни та темпів росту дефіциту
державного бюджету протягом 2003—2011 рр.

Рис. 4. Динаміка показників дефіциту державного бюджету
та внутрішнього державного боргу України

Таблиця 2. Дані та розрахункові значення величини дефіциту
державного бюджету під впливом зміни показника дефіциту

державного бюджету за 2003—2011 рр.

Таблиця 3. Прогнозовані значення дефіциту державного
бюджету на 2012—2015 рр.,

млрд грн.
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Таким чином, для опису прогнозу використаємо
наступне рівняння: y = 4,0432x — 4,3869. Коефіцієнт де*
термінації R2 = 0,5264 свідчить, що величина державно*
го боргу на 52,64% перебуває в залежності від величин
дефіциту державного бюджету і тільки на 47,36 % — від
інших факторів.

Серед таких першочергових показників, що розра*
ховуються для аналізу та прогнозування величини дер*
жавного боргу та для оцінки економічної безпеки дер*
жави, є показник відношення державного боргу до ве*
личини ВВП (табл. 5).

Як бачимо, розрахунки наведені в таблиці, показу*
ють, що відношення внутрішнього державного боргу
до ВВП за період 2003—2011 рр. не перевищує межу
15%, для загального боргу — 27% (не перевищує межі
вимог Маастрихтської угоди). Така тенденція є пози*
тивною для характеристики економічної безпеки Ук*
раїни.

Проте, проведені розрахунки є до*
сить наближеними. Вони не дають мож*
ливості відобразити реальний борговий
стан та спрогнозувати правдиві величи*
ни досліджуваних показників. Така не*
достовірність спричинена, перш за все,
виключенням з розрахунків факторів,
що мають вагомий вплив на формуван*
ня, зокрема бюджетного дефіциту та
державного боргу.

ВИСНОВКИ
Аналіз та моделювання факторів та

динаміки внутрішнього державного бор*
гу дозволили одержати наступні виснов*
ки:

1. На основі проведеного досліджен*
ня динаміки величини внутрішнього дер*
жавного боргу України за
1995—2011 рр. проведено
прогнозування величини
внутрішнього державно*
го боргу України на
2012—2014 рр. шляхом
застосування експоненц*
іальної трендової моделі.
Водночас доведено, що
всі трендові моделі внут*
рішнього державного
боргу містять суттєвий
недолік: причинний ме*
ханізм формування по*
казника внутрішнього
державного боргу у явному вигляді не враховується, а
сам процес його формування розглядається як функ*
ція лише від однієї змінної — часу.

2. Розроблено процес побудови та дослідження
прогнозної моделі внутрішнього державного боргу.

3. Розроблено процес побудови та оцінювання ди*
намічної макромоделі внутрішнього державного боргу,
яка включає в себе процес специфікації кожного окре*
мого рівняння. Якщо рівняння є нестабільним, то показ*
ник, в даному випадку внутрішній державний борг, не є
стабільним або рівняння довгострокового зв'язку непра*
вильно специфіковане. Отже, розроблено процес спе*
цифікації окремого рівняння.

4. Розроблена узагальнена блок*схема розробки та
реалізації моделей пронозу величини внутрішнього дер*
жавного боргу на основі загальної симулятивної сис*
теми рівнянь.

5. Доведено, що серед низки факторів, що вплива*
ють на величину формування державного боргу, окре*
ме місце займає дефіцит державного бюджету. Саме на
покриття дефіциту спрямовується фінансування з за*
позичень держави. Проведено розрахунок абсолютної
зміни та темпів росту дефіциту державного бюджету

протягом 2003—2011 рр. Розраховано та відображено
залежність дефіциту державного бюджету від часу, тен*
денція зміни державного боргу в залежності від зміни
дефіциту державного бюджету.
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Таблиця 4.  Дані та розрахункові значення величини
внутрішнього державного боргу під впливом зміни

показника дефіциту державного бюджету
за 2003—2011 рр.

Рис. 5. Тенденція зміни державного боргу в залежності від зміни
дефіциту державного бюджету

Таблиця 5. Відношення державного боргу до ВВП протягом 2003—2011рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У цілому, кожна гірничо�металургійна корпорація

виробляє одночасно товари чи послуги та споживає
певні товари та/або послуги. В умовах членства в СОТ,
як споживач, від розширення асортименту послуг та
товарів на ринку корпорація виграє, збільшення конку�
ренції слугуватиме зменшенню цін і покращенню серві�
су. Зазначена ситуація спричиняє розвиток найбільш
ефективних корпорацій. Це, відповідно, з позитивною
динамікою впливатиме на підйом і розвиток конкурен�
тоспроможності національної економіки, створювати�
ме нормальний інвестиційний клімат у державі.

Українські корпорації побоюються дешевого імпор�
ту гірничо�металургійної продукції, який, на жаль, вже
обертається на українському ринку. Велика кількість
імпортної продукції з'являється на ринку за допомогою
контрабанди, мито не стягується з них взагалі (тому що
контрабанда порушує митні правила, які спрямовані на
реалізацію митної політики України).

З моменту вступу до кола країн�учасників СОТ Ук�
раїна вживає додаткових заходів для боротьби з тіньо�
вою імпортною продукцією, тому що процес здійснен�
ня контрабанди загрожуватиме вже не лише національ�
ному ринку, а також сегментам ринків зовнішньоеко�
номічних партнерів України.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧО�

МЕТАЛУРГІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ

ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ

Для реформування вітчизняної гірничо�металургійної промисловості запропоновано заходи, спря�

мовані на збільшення попиту на внутрішньому ринку на вітчизняну продукцію металургійної галузі, сти�

мулювання експорту, забезпечення конкурентоспроможності металургійної продукції. Розкрито недо�

сконалість механізму державного регулювання експортної діяльності гірничо�металургійної галузі на

ринку Європейського Союзу. Обгрунтовано перспективи співробітництва гірничо�металургійних

підприємств України у найбільш прибуткових сегментах ринку металопродукції країн�членів СОТ.

The author has offered activities, aimed at the increase of the demand on domestic products of Ukrainian

mining and metallurgical industry, stimulation of exports, support of the competitiveness of the metallurgical

products to reform domestic mining and metallurgical industry. It is pointed at the imperfection of the mechanism

of governmental control of exports at the EU�market. The author has given reasons for perspectives of the

cooperation between Ukrainian mining and metallurgical enterprises to work at the most profitable segments of

the metallurgical production market of the WTO�members.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує,
що проблема функціонування гірничо�металургійних
корпорацій в умовах членства України в СОТ є актуаль�
ною в працях сучасних науковців. Зокрема, це питання
зазнало значної теоретичної розробки в працях таких
вчених: В.Н. Амітана, О.І. Амоші, С.С. Аптекаря,
М.Г. Білопольського, М.В. Верескуна, С.С. Герасимен�
ка, В.М. Гейця, А.В. Ільченка, В.М. Колосюка, К.Ф. Ко�
вальчука, В.І. Матвійчука, Ю.В. Макогона, В.С. Подо�
лянця, Ф.Ю. Поклонського, О.Й. Пасхавера.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Набуття членства в СОТ не спричинило припи�
нення підтримки вітчизняних виробників державою.
На сьогодні більшість металургійних та гірничо�зба�
гачувальних комбінатів, вугільних шахт, коксохімі�
чних підприємств, трубних заводів розпорошені се�
ред окремих власників і не мають тісних виробничих
зв'язків.

В Україні відсутня цілісна система підтримки екс�
порту, недостатнім є захист інтересів експортерів на
зовнішніх ринках, нерозвиненим є механізм експортно�
го кредитування, зберігаються суттєві проблеми з від�
шкодуванням ПДВ.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

89www.economy.in.ua

На перспективи експорту металургійної продукції
впливає становище в країнах — торговельних партне�
рах: витіснення національних експортерів зі світових
ринків через запровадження іншими країнами дискри�
мінаційних квот по відношенню до України; можливий
перерозподіл сфер політичного впливу, що призведе до
скорочення експорту українських поставок металопро�
дукції. Мова йде про корпорації гірничо�металургійно�
го комплексу, який може опинитися у прірві глибокої
кризи, у разі якщо влада у найближчому часі буде вжи�
вати заходів стосовно його збереження.

 Метою статті є аналіз стану гірничо�металургійної
галузі України, розкриття проблем функціонування гір�
ничо�металургійних корпорацій у рамках Світової
організації торгівлі та пошук шляхів їх вирішення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

Металургійний комплекс України складається із
понад 400 підприємств, переважну частину галузі ста�
новить безпосередньо чорна металургія. Вона включає
в себе близько 350 українських підприємств: гірничо�
збагачувальні комбінати, заводи з виробництва чорних
металів, коксохімічні і трубні заводи [13].

Чорна металургія займає лідируюче місце з�поміж
промислових галузей економіки країни за обсягами ви�
робництва. Обсяг вироблюваної нею продукції досягає
третини від загальної кількості виробництва, вона дає
більш ніж 40 % валютних надходжень; у галузі зайнято
майже 10 % працюючих, саме тому чорна металургія ви�
конує України одну з найважливіших економічних й
соціально�політичних функцій [14].

Унаслідок інтеграційних процесів майже всі великі
підприємства ГМК України ввійшли до складу холдингів
і груп. На сьогодні до складу корпоративних інтегрова�
них структур входять 12 із 12 заводів та комбінатів чор�
ної металургії, 7 із 7 — трубних, 12 із 20 — кольорової
металургії, 12 із 16 — коксохімічних підприємств. Су�
часний профіль металургійної промисловості України
визначають уже не окремі комбінати, а великі концент�
ровані структури, які володіють гірничо�металургійни�
ми підприємствами, такі як "Систем Капітал Менедж�
мент" ("СКМ"), "Evraz Group SA", "Приват", "Індустрі�
альний союз Донбасу". Окрім активів в Україні, зазна�
чені структури володіють активами в США, Росії, Єв�
ропі.

У сучасних умовах домінуючою формою організації
гірничо�металургійного бізнесу стає холдингова компа�
нія, а головною структурою управління — дивізіональ�
на. Як уже вказувалося вище, кожен з українських
гірничо�металургійних холдингів (груп) організовано як
вертикально інтегрований за принципом єдності техно�
логічного ланцюжка, наприклад, у чорній металургії це
"залізорудна сировина (ЗРС) — кокс — метал". Тобто
активи, якими володіє група, належать різним галузям
гірничо�металургійного бізнесу. Слід також підкресли�
ти, що до складу холдингу входять як українські, так і
зарубіжні активи групи. Приміром, до складу холдингу
МЕТІНВЕСТ входять 32 активи, у т.ч. 24 українських
та 8 закордонних. Із них 7 гірничорудних та збагачу�
вальних підприємств, 1 трубний завод, 4 коксохімічні
заводи; 1 завод із виробництва вогнетривів, 2 вугільних
активи; 12 металургійних активів; 4 обслуговуючі (тор�
говельні) компанії [14].

Зазвичай закордонними активами холдингу, крім
виробничих, є компанії та підприємства, що займають�
ся закупівлею ресурсів, обладнання та реалізацією про�
дукції холдингу кінцевому споживачеві. Описані зміни
в структурі власності та організації ГМК України
обумовлюють розвиток методів та інструментів еконо�
міки та управління підприємством. Визначення та
аналіз ефективності діяльності залишаються актуаль�
ними аспектами економічного управління також у ви�
падку інтегрованої організації бізнесу. Оцінка та

аналіз ефективності діяльності підприємств ГМК ма�
ють здійснюватись як для цілей внутрішнього викори�
стання керуючими структурами груп та холдингів, так
і зовнішнього — для власників, конкурентів, інвесторів,
суспільства, держави, міжнародної спільноти [19, c.
117].

16 травня 2012 р. минуло чотири роки, як Україна
на офіційному рівні набула членства в Світовій органі�
зації торгівлі. Аналіз наслідків приєднання до органі�
зації виявився непростою задачею, тому що практично
усі економічні тренди в країні через кілька місяців після
моменту приєднання до СОТ відчули зміни в результаті
світових фінансових і економічних кризових явищ. Вра�
ховуючи викладене, в певних випадках було необхідно
відділити наслідки кризових хвиль від наслідків отри�
мання права та безпосереднього членства у СОТ. У
відповідних умовах доцільною буде надання оцінки на�
слідками членства нашої держави у СОТ для гірничо�
металургійних корпорацій.

Проаналізувавши спеціальну літературу, зарубіж�
ну практику роботи промислових, наприклад, гірничо�
металургійних корпорацій держав�членів СОТ, сучас�
ну економічну ситуацію в Україні, можна виділити на�
ступні головні результати України, як члена СОТ, для
гірничо�металургійних корпорацій, в першу чергу — це
посилення конкуренції [16, c. 47]. Тепер Україна вже
не зможе закривати свій внутрішній ринок для вироб�
ників імпортної продукції. Спрощення правил торгівлі
в результаті відміни тарифних та кількісних квот на по�
ставки металопродукції в держави�члени Європейсь�
кого Союзу, а також вільний транзит через території
держав�членів СОТ, що збільшить валютні надходжен�
ня від проведення експортних операцій для вітчизня�
ного виробника, дозволить розширити географічні
межі експортних процесів українських гірничо�мета�
лургійних корпорацій у результаті спрощеного досту�
пу до сегментів ринків держав�членів СОТ (їх доля
складає понад дев'яносто п'ять відсотків світової
торгівлі). Згідно з оцінками експертів, якщо відмінити
кількісні обмеження та проваджувати подальшу лібе�
ралізацію тарифних обмежень для експорту, то
кількість української металопродукції, яка реалізо�
вується у Євросоюзі, збільшиться в 1,4 рази; розши�
рення експортних потужностей спричинить в Україні
щороку приріст ВВП на 1,5—1,7 %, а загальне зростан�
ня благополуччя від вступу в СОТ підвищиться на де�
сять відсотків від обсягу загальнонаціонального спо�
живання [6, c. 187].

Зменшення рівня ввізних мит майже на усі категорії
продукції, що імпортуються до України, виявляється
вигідною пропозицією для гірничо�металургійних кор�
порацій, які за умови проведення модернізації змушені
використовувати імпортні складові частини і устатку�
вання. Отримання у відповідності до чинних норм і пра�
вил СОТ: а) нормативно�правового врегулювання спро�
щеного доступу до сегментів світових ринків, де реалі�
зовуються товари, послуги, технології і капітали; отри�
мання прав, за допомогою яких можна захистити націо�
нальні економічні інтереси на зазначених ринках. Відпо�
відна перевага може бути забезпечена за допомогою
безумовної реалізації режиму сприяння в торгівлі то�
варами та технологіями, а також в даних умовах у на�
ціональних металургів з'явиться можливість знизити
ціну пропозиції на зазначених ринкових майданчиках,
тому що стабільніший режим торгівлі створить підгрун�
тя для зменшення комерційних ризиків, які певним спо�
собом розміщуються в ціні (у вигляді комерційної при�
плати, надбавки); б) міжнародно�визнаного права зас�
тосування комплексу обгрунтованих способів захисту
внутрішнього ринку, окремих галузей економіки відпо�
відно до угод СОТ: щодо платіжного балансу, про за�
хисні заходи, про субсидії і компенсаційні заходи, ста�
тей ГАТТ щодо антидемпінгових і компенсаційних за�
ходів.
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Відповідно до оцінок деяких спеціалістів, в умовах
СОТ національні корпорації ефективніше відстоювати�
муть свої позиції під час антидемпінгових та компенса�
ційних розслідувань [5, c. 132]. Процес членства Украї�
ни у СОТ дозволяє залучати механізми для торгових
спорів, передбачені нормами зазначеної організації,
торгові відносини з іноземними державами підпадуть під
дію міжнародних правил і норм, які діють в рамках СОТ.
При професійному використанні цієї переваги забезпе�
чується зростання позицій українських виробників у
антидемпінгових і спеціальних розслідуваннях, що доз�
воляє зменшити витрати українських виробників екс�
портної продукції від дискримінаційних дій, забезпечу�
ючи сприятливіші умови в аспекті антидемпінгових ме�
ханізмів. Окрім того, країнам�членам СОТ набагато
складніше застосовувати нові обмежувальні заходи
один проти одного, тому що для порушення розсліду�
вань потрібні дуже вагомі підстави. Деякі антидемпін�
гові заходи будуть скасовані автоматично, тому що дія�
ли на підставі того, що Україна не була членом СОТ.
Паралельно за умови, що український ринок відчувати�
ме значний наплив імпортної металопродукції, членство
в СОТ унормовує систему захисту внутрішнього ринку
від недобросовісної конкуренції. Але при цьому по�
трібно відмітити, що хоча членство у СОТ потенційно
покращує позиції країни, проти якої вони ініціюються,
але повністю від загрози антидемпінгових розслідувань
не позбавляє. Отже, нині в Україні контроль над цінами
та обсягами поставок сировини (металургійне лобі) і
готового прокату створює пріоритети державного впли�
ву на ринок металопродукції.

Обов'язковість участі держави в формуванні ціно�
утворення на продукцію ГМК зумовлене потребою по�
долати недоліки процесів ринкового саморегулювання
на металургійному ринку та необхідністю виконання
своїх функцій в межах реалізації мети економічної по�
літики держави в умовах членства України у СОТ [7, c.
136].

Але при цьому варто зазначити, що державне ре�
гулювання у секторі ціноутворення в сфері ГМК по�
винне здійснюватися не за рахунок підтримки лобістсь�
ких інтересів власників гірничо�металургійних чи си�
ровинних корпорацій. Відповідні механізми регулюван�
ня потрібно базувати на професійних розрахунках, що
грунтуються, перш за все, на детальному моніторингу
та процесі прогнозування динаміки світових цін та
організації на зазначеній основі різних аспектів ба�
лансів внутрішнього та зовнішнього споживання сиро�
вини.

Також найважливішою умовою при вчиненні різних
способів впливу держави на формування ціни гірничо�
металургійних корпорацій на продукцію повинна бути
їх відповідність встановленим вимогам до країн�учас�
ниць СОТ, а також забезпечення привабливих умов для
здійснення інвестицій у діяльність українських гірничо�
металургійних корпорацій, причому і для внутрішніх, і
для зовнішніх інвесторів.

Нині металопродукція — це найважливіший товар
у торгівлі між Україною та ЄС. 2004 р. Україна екс�
портувала 2,6 млн т металопрокату (на 1,9 млрд до�
ларів США) до ЄС, що робить Україну одним із го�
ловних експортерів сталі до країн ЄС. Україна заці�
кавлена в розширенні своєї присутності на європейсь�
ких ринках, щоб зменшити свою поточну велику за�
лежність від азійських ринків. Низький рівень дода�
ної вартості національного експорту сталі компен�
сується міцним зовнішнім попитом на заготовки зі
сталі, враховуючи домінуючу роль міні�заводів у світі
і спроби розвинених країн вивести потужності ви�
робництва, які шкідливі для довкілля, за кордон. Так,
металургійні заводи у країнах, що приєдналися до ЄС
2004 р., традиційно залежали від українських поста�
вок залізної руди, коксу та стальних заготовок. Тому
різні структури виробництва в Україні та ЄС зумов�

люватимуть розвиток міжгалузевої торгівлі. Очевид�
но, майбутнє української металургії галузі передусім
залежатиме від того, чи зможе вона адаптуватися до
світових тенденцій підвищення цін на енергоносії та
перевиробництва [8, c. 214 ].

Найближчим часом у зовнішній торгівлі ЄС з Украї�
ною збережуться такі тенденції:

— Україна залишатиметься нетто�експортером у
торгівлі металопродукцією з ЄС;

— частка стальних заготовок і надалі відігравати�
ме важливу роль в обсягах експорту України, зважа�
ючи на наявну структуру українських потужностей і
очікуваний потужний попит ЄС саме на цю продук�
цію.

Чітко прослідковуються основні позитивні резуль�
тати від вступу України до СОТ для національних гірни�
чо�металургійних корпорацій, що проявляються у:

— збільшенні обсягу іноземного капіталу у виг�
ляді інвестицій в гірничо�металургійну галузь Украї�
ни, необхідність яких засвідчує рівень зношеності об�
ладнання металургійних комбінатів, що дорівнює 60—
70 %;

— можливості скасування експортних квот для то�
варів, які виробляють українські металурги для потреб
Європейського Союзу. Можливість збільшення обсягів
експорту існує винятково завдяки усуненню кількісних
обмежень вказаної продукції до держав Європейсько�
го Союзу на суму біля 70—90 млн дол. США. Наступ�
ний процес лібералізації тарифних обмежень для про�
дукції чорної металургії, що спрямовується на експорт
до держав�членів Європейського Союзу, в результаті
вступу України до СОТ дозволить збільшити кількісний
рівень експорту відповідних товарів принаймні на 150—
180 млн дол США, тобто підвищити шкалу загального
обсягу експорту продукції чорної металургії до ЄС май�
же в 1,4 рази;

— вітчизняні виробники отримали право застосо�
вувати механізм для забезпечення вирішення торго�
вельних суперечок, який врегульовано нормативними
документами СОТ, що дозволяє значно покращити їх
позиції в антидемпінгових та спеціальних розслідуван�
нях. Станом на сьогоднішній день під загрозою прове�
дення розслідувань чи застосування антидемпінгових
обмежувальних заходів з боку держав�членів СОТ зна�
ходиться експорт продукції України в обсязі майже 1
млрд дол. США. При цьому левова частка цієї про�
дукції припадає на результат діяльності гірничо�мета�
лургійних корпорацій України, що є соціальноутворю�
вальним у південно�східних регіонах України. Отже, є
реальна загроза скорочення обсягів експорту основ�
ної для України продукції, тобто металопрокату та
феросплавів;

— національні гірничо�металургійні корпорації от�
римали від вступу держави до СОТ одночасне спрощен�
ня способів доступу до ринків 145 країн�членів Світо�
вої організації торгівлі, частка яких складає більш як
95 % обсягу світової торгівлі [ 2, c. 61].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Здійснений аналіз та отримані результати свідчать

про значні складнощі, які виникають у гірничо�мета�
лургійній галузі України. Для реформування галузі по�
трібно створити умови, які дозволятимуть ефективно
використовувати науковий потенціал та підвищити роль
держави у реалізації інвестиційно інноваційної моделі
розвитку галузі.

Першочерговими реформами мають бути наступні:
зменшення енергоємності процесу виробництва,
збільшення попиту на внутрішньому ринку на товари
металургійної галузі, які вироблені вітчизняними вироб�
никами, стимулювання експорту, підтримка конкурен�
тоспроможності гірничо�металургійної продукції.
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Зменшенню енергоємності металургійного виробницт�
ва сприятиме:

— розроблення державних цільових програм фінан�
сування науково�технічних робіт, що спрямовані на
впровадження у металургії матеріало�, енерго� та ре�
сурсозберігаючого устаткування;

— актуалізація Програми енергоефективності та
енергозбереження на період до 2017 року, спрямованої
на модернізацію виробництва гірничо�металопродукції
за допомогою використання енергозберігаючих техно�
логій;

— використання податкових пільг при закупівлі су�
часного енергозберігаючого обладнання.

Підвищення конкурентоспроможності гірничо�ме�
талургійної галузі потребує технологічного оновлення
і оптимізації структури продукції за рахунок наступних
кроків:

— розробки та використаня ефективного механі�
зму контролю за виконанням інвестиційних та соц�
іальних зобов'язань на приватизованих об'єктах, в
тому числі завдань щодо структурної модернізації,
забезпечення конкурентоспроможності продукції,
соціальних гарантій, підвищення продуктивності
праці; відпрацювання способу повернення майна до
державної власності у випадку невиконання привати�
заційної угоди;

— розроблення із подальшим затвердженням "Про�
грами інвестиційно інноваційної діяльності на 2012 р. і
на період до 2015 р.", проект якої передбачатиме шляхи
проведення реконструкції товариств, які входять до
складу гірничо�металургійних корпорацій, зокрема
Відкритих акціонерних товариств "Азовсталь", "Маріу�
польський металургійний комбінат ім. Ілліча" та "Запо�
ріжсталь", на суму близько 1 млрд дол. США у 2012—
2013 рр. за рахунок власних коштів суб'єктів господа�
рювання, залучених коштів, у т. ч. коштів міжнародних
фінансових організацій та державних і недержавних
банків;

— прийняття Закону України "Про підвищення кон�
курентоспроможності підприємств гірничо�металургій�
ного та хімічного комплексів" (проект Закону України
від 7.06.2010 р., реєстр. № 6492), яким, зокрема перед�
бачено, що підприємства гірничо�металургійного і
хімічного комплексів будуть мати право залучати кре�
дитні ресурси під державні гарантії;

— створення реальних умов для залучення інозем�
ного капіталу, зокрема за рахунок інформування бізне�
сових кіл країн�партнерів про сприятливий інвестицій�
ний клімат і можливість інвестування в промисловість
України, забезпечення прозорості подакової системи,
спрощення реєстраційних процедур та ін.;

— поширення на діяльність гірничо�металургійних
корпорацій режиму автоматичного відшкодування по�
датку на додану вартість за умов приведення показників
гірничо�металургійних підприємств, які входять до їх
складу, у відповідність до критеріїв, які визначені процеду�
рою режиму автоматичного відшкодування (дотриман�
ня стабільного рівня заробітної плати і рівня заборго�
ваності по податках);

— забезпечення активізації механізмів вертикаль�
ної інтеграції у гірничо�металургійному комплексі за
допомогою організаційного кооперування (використан�
ня практичних навиків Метінвест Холдингу, "Індустрі�
ального союзу Донбасу").
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ВСТУП
Безробіття є однією з форм прояву макроекономічної

нестабільності в умовах циклічного розвитку економіки.
Вирішенню цієї та інших соціальних проблем шляхом ви+
користання інструментів бюджетно+податкової політики
присвячено праці таких видатних вчених, як: А. Пігу,
Дж. М. Кейнс, Дж. Стігліц, Р. Масгрейв, П. Масгрейв,
П. Самуельсон, В. Нордхауз, та ін. Серед українських вче+
них проблемам реалізації соціальних пріоритетів бюджет+
но+податкової політики свої праці присвятили О.Д. Васи+
лик, Я.Я. Дьяченко, Е.М. Лібанова, Л.В. Лисяк, І.О. Луніна,
І.О. Лютий, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко, Д.О. Полозенко,
В.Б. Тропіна, В.М. Федосов, І.Я. Чугунов, С.І. Юрій та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Динаміка зростання безробіття, особливо серед молоді,

у світі та в Україні свідчить, що проблема безробіття може
стати загрозливою для України, у разі неприйняття термі+
нових заходів. Метою статті є надання пропозицій щодо
стимулювання зайнятості населення в Україні на основі вив+
чення зарубіжного досвіду та наукових підходів бюджет+
но+податкового стимулювання зайнятості населення в умо+
вах кризи, з урахуванням особливостей та соціально+еко+
номічного розвитку України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблемі зростання безробіття досить тривалий час

протиставлялась проблема зростання інфляції, а наданню
переваги активній участі держави у процесах відтворення
— повна відмова від втручання держави в економіку.
М. Фрідман, на противагу Дж. М. Кейнсу та його послідов+
никам, стверджував, що використання держави у ролі "ба+
лансиру" економічних циклів призводить до постійного роз+
ширення діапазону державного втручання в економіку. Го+
ворячи про бюджетно+податкову політику, як і про моне+
тарну, він наголошував, що "Нам потрібен не майстерний
монетарний водій економічного автомобілю, що постійно
крутить кермо, аби повторювати всі несподівані вигини до+
роги. Нам потрібен якийсь засіб, щоб не дати монетарному
пасажирові, який баластом сидить на задньому сидінні, пе+
ріодично нахилятися вперед і шарпати кермо, загрожуючи
скинути машину з траси" [1, с. 133—134]. Незважаючи на
прогресивність більшості ідей, запропонованих М. Фрід+
маном, з цим висловлюванням можна погоджуватися і не
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погоджуватися, оскільки в умовах нестабільності однаково
важливими є як майстерність "водія економічного автомо+
білю." (ефективність державного регулювання), так і ефек+
тивне застосування ринкових важелів.

П. Самуельсон, наприклад, стверджував, що до ме+
ханізмів вільного ринку можна звертатися лише у випадку
відновлення економіки до рівня повної зайнятості. Як заз+
начає Дж. Стігліц: "Консерватори, переконавшись у неспро+
можності ринків самостійно забезпечити повну зайнятість,
намагалися звузити можливості для державного втручан+
ня. З метою стримування центральних банків, використо+
вуючи теорію М. Фрідмана, вони спробували звести їх
діяльність до виконання одного механічного правила —
збільшувати грошову пропозицію із заданою швидкістю.
Коли цей план не спрацював, консерватори вдалися до іншо+
го методу, що передбачав встановлення цільової величини
інфляції. Але нинішня криза показала, що збої ринку мо+
жуть бути складними та всеохоплюючими, їх не так легко
виправити, а механічне застосування встановлених правил
іноді може призвести до погіршення стану справ. Серед про+
блем, що сприяли розгортанню сьогоднішньої кризи, була
й недооцінка ризиків. Цілком ймовірно, що уряд не може
змусити ринки правильно оцінювати ризики, але може роз+
робити правила регулювання, що зменшуватимуть втрати
внаслідок помилок ринку при оцінці ризиків." [2, с.248].

Річард А. Масгрейв та Петті Б. Масгрейв серед функцій
бюджетно+податкової політики окремо виділяють стабілі+
заційну функцію, що передбачає забезпечення високого
рівня зайнятості, розумного рівня стабільності цін та відпо+
відного рівня економічного росту з урахуванням впливу на
торговельний та платіжний баланси. На думку вчених, до+
сягнення вищезазначених цілей неможливе без державно+
го регулювання, оскільки без нього економіка наражати+
меться на ризик значних коливань, знову і знову пережива+
ючи періоди безробіття та інфляції. Крім того, "сумний
досвід 1970+х років свідчив, що інфляція та безробіття мо+
жуть співіснувати разом. Ще більше ускладнює проблему й
те, що, враховуючи зростання міжнародної взаємозалеж+
ності, сьогодні економічний спад може поширюватися з
однієї країни в іншу". Вчені наголошують, що економічна
політика, спрямована на вирішення вище наведених про+
блем, включає в себе як монетарні, так і фіскальні засоби, а
їх спільне застосування відіграє важливу роль [3, с. 21—28].

Таку точку зору підтримують і П. Самуельсон та В.
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Нордхауз, зазначаючи що: "ос+
новним засобом уряду для конт+
ролю циклічних коливань і забез+
печення економічного зростання
є монетарна і фіскальна політика"
[4, с. 413].

Підтвердження необхідності
державного регулювання поряд з
дією ринкового механізму, а та+
кож використання бюджетно+по+
даткових інструментів у реалі+
зації антикризової політики дер+
жави знаходимо і у працях украї+
нських вчених. Так, на думку
В.Б. Тропіної, "тільки діалектич+
на єдність державного регулю+
вання та ринкових важелів на+
дасть можливість ефективно за+
безпечити прогресивний розви+
ток інфраструктури соціального
сектора України" [5, с. 282]. Як
показує досвід, дане правило є
дієвим не тільки для соціального
сектора, а й для економіки Украї+
ни вцілому. Л.В. Лисяк зазначає,
що "саме бюджет є стрижнем ре+
алізації антициклічної політики.
Антициклічні заходи бюджетної
політики здійснюються з метою
м'якого виведення економіки з
кризового стану (рівно як і стри+
мування її економічного пере+
гріву)" [6, с. 472].

Сьогодні вже не викликає сумнівів твердження про те,
що деструктивний вплив безробіття на економіку проявляєть+
ся у зменшенні рівня доходів населення, посиленні тиску на
державний бюджет, поширенні негативних психологічних
тенденцій у суспільстві, порушенні суспільного спокою. Крім
того, кожен процент перевищення фактичного рівня безро+
біття над природним зменшує обсяг ВВП на 2,5% [7, с. 465].

Проблема зростання безробіття знову стала найболю+
чішою під час розгортання світової фінансово+економічної
кризи та у посткризовий період. З початку світової фінан+
сово+економічної кризи рівень безробіття у світі зріс на 15
%, абсолютний приріст безробітних становив 27 млн чол.
Крім того, сьогодні країни переживають безпрецедентну
кризу молодіжної зайнятості (табл. 1).

За останніми оцінками, в 2012 році у світі вже нарахо+
вується 200 млн безробітних, серед яких 75 млн — молодь
[9, с. 1—2]. З труднощами у працевлаштуванні молодь світу
зіткнулася ще до початку світової рецесії. У 2007 році рівень
безробіття серед працівників у віці від 15 до 24 років у краї+
нах з розвиненою економікою становив у середньому 13%,
тоді як серед старших працівників — 5%. В середньому у
світі рівень молодіжного безробіття зріс з 11,6% у 2007 році
до 12,6% у 2011 році та прогнозується його зростання у 2012
році до 12,7%. (рис. 1).

Найбільше зростання молодіжного безробіття спосте+
рігалося у країнах Близького Сходу, Північної Африки,
країнах Центральної, Південно+Східної Європи та СНД,
країнах з розвиненою економікою та країнах ЄС (табл. 2).

При цьому під час кризи рівень безробіття серед молоді
зростав у різних країнах з неоднаковою швидкістю: у США
— з 10% до 18%, в Італії — з 20% до 25%, в
Іспанії — з 20% до 40%, тощо.

Для вирішення вищенаведених про+
блем деякі країни вже застосували широ+
кий спектр заходів, серед яких важливе
місце належить заходам бюджетно+по+
даткової політики.

Зокрема, Німеччині вдалося знизи+
ти рівень безробіття завдяки впровад+
женню дієвих програм навчання на ро+
бочому місці та програм скороченого
робочого часу, субсидуванню компаній,
які замість звільнення працівників у пе+
ріод зниження ділової активності змен+
шували робочий час. Разом з тим, рівень
безробіття серед німецької молоді поки
що перевищує рівень безробіття серед
старшого покоління у півтора рази [10,
с. 15—16].

До антикризових заходів Німеччини з підтримки зай+
нятості населення можна віднести наступні.

1. Збереження заробітної плати при скороченні робо+
чого часу (загальною вартістю в 3,4 млрд євро):

— збільшення тривалості отримування заробітної пла+
ти від 12 до 24 місяців.

— сплата Федеральною агенцією праці (ВА) 60% зарп+
лати нетто, яка втрачається через скорочення робочого часу,
особам з дітьми — 67%.

— відшкодування працедавцям внесків до соціального
страхування у перші 6 місяців на 50%, починаючи з 7+го міся+
ця — на 100 % (додатково було витрачено 1,7 млрд євро).

2. Підвищення чи зміна кваліфікації населення.
3. Агенції з працевлаштування отримали 50 тис. додат+

кових робочих місць для працевлаштування безробітних [11].
У Німеччині завдяки заходам, спрямованим на забезпе+

чення зайнятості населення, рівень безробіття зріс менше,
ніж під час минулих спадів, а завдяки уникненню масових
звільнень працівників, ноу+хау залишилися у фірмах краї+
ни. Витрати на реалізацію політики на ринку праці Німеч+
чини склали всього 7% від загального обсягу кон'юнктур+
них заходів, вартість яких становила майже 90 млрд євро
(3,6 річного ВВП країни).

Антикризові заходи Франції, спрямовані на забезпечен+
ня зайнятості населення, полягали у наступному.

1. Стимулювання найму у дрібні підприємства (до 10
робітників).

2. Проведення активної політики у сфері зайнятості:
— протягом 2009 року підприємства були звільнені від

сплати внесків у систему соціального забезпечення при
створенні нових робочих місць (700 млрд євро);

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
 
. %  

. %  
. %  

. %  
. %  

. % 

 
 (  

 15 – 24 
) 

70,3 11,6 70,8 11,7 75,4 12,6 74,8 12,7 74,5 12,6 74,6 12,7

 
  

 
(  25 

) 

99,7 4,0 104,6 4,1 121,2 4,7 121,1 4,6 121,5 4,5 127,9 4,7 

 
  

 
 (  15 

) 

169,9 5,4 175,3 5,5 196,6 6,2 195,9 6,1 196,0 6,0 202,4 6,1 

 
  
   
  
  

, %  

 2,9  2,9  2,7  2,8  2,8  2,7 

Таблиця 1. Динаміка зростання рівня безробіття у світі за віковими групами,
2007—2012 рр.

* прогнозні дані.
Джерело: [8, P.43].
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Рис. 1. Чисельність безробітного населення серед молоді та рівень
молодіжного безробіття у світі, 1991—2012 рр. [8, р. 14]
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— здійснювались заходи з підтримки безробітних в рам+
ках підписаного у грудні 2008 року загальнонаціонального
колективного договору (500 млрд євро);

— необхідну річну кількість відпрацьованих годин для
категорії "частково зайнятих" громадян було знижено з
1200 до 800 годин, відпрацювавши які вони можуть отриму+
вати допомогу по безробіттю;

— розмір такої допомоги по безробіттю було підвище+
но з 50% до 60% заробітної плати до оподаткування. [12, с.
61—62].

Водночас слід зазначити, що причинами зростання рівня
безробіття можуть бути як наслідки кризи, так і структурні
диспропорції в економіці або їх поєднання. Ті країни, які
завчасно провели реформи на ринку праці, менше постраж+
дали від зростання безробіття під час кризи та надмірного
навантаження бюджет.

Канада, наприклад, реформу ринку праці провела ще у
1995 році в рамках реалізації глибоких структурних реформ.
Наслідком реформи став перегляд політики на ринку праці,
системи пільг та їх фінансування, що сприяло збільшенню
стимулів до праці та скороченню надмірних витрат на про+
граму страхування на випадок безробіття [13, с. 32]. Рівень
безробіття населення в Канаді у 2010 році становив 8%, тоді
як у США — 9,6%, в країнах Європи з розвиненою еконо+
мікою — 9,4%.

На думку фахівців Міжнародної організації праці, по+
долання кризи молодіжної зайнятості має стати пріорите+
том більшості країн та має включати такі напрями держав+
ної політики, як: 1) макроекономічна та структурна політи+
ка; 2) активна політика на ринку праці та реалізація відпо+
відних програм; 3) забезпечення належних умов праці та со+
ціального захисту молодих працівників; 4) соціальний діалог
та партнерство у сфері молодіжної зайнятості; 5) підтримка
інформаційної та аналітичної системи ринку праці.

На їх думку, макроекономічна та бюджетно+податкова
політика мають передбачати запровадження чи активізацію
заходів, що сприятимуть створенню нових робочих місць,
стійкому відновленню зайнятості, а також фінансування
відповідних програм з підтримки зайнятості. Активна по+
літика на ринку праці та реалізація програм сприяння зай+
нятості мають відповідати конкретним потребам молоді та
передбачати: 1) сприяння розвитку малих підприємств, ко+
оперативів, субсидування виплати заробітної плати, реалі+
зація суспільних робіт, схем гарантування роботи тощо; 2)
полегшення знаходження молоддю перших робочих місць
на ринку праці через біржі праці чи служби зайнятості (на+
приклад, робота брокерських та консультаційних пунктів,
що зв'язують роботодавців з навчальними закладами); 3)
запровадження програм з підвищення кваліфікації молоді
[8, с. 35—37].

В Україні загальний рівень безробіття у 2010 році ста+
новив 8,1%, що є найбільшим серед країн СНД, хоча й мен+
шим, ніж у Грузії (16,3%), Киргизькій республіці (9,3%) та
деяких європейських країнах (в середньому 9,4%) [14, с. 79—
88]. Наслідки фінансово+економічної кризи, разом із нако+
пиченими структурними диспропорціями в економіці Украї+

ни, спричинили загострення таких
проблем:

— високий рівень економічно не+
активного населення працездатного
віку, частка якого у загальній кіль+
кості населення працездатного віку
становить 27,3%. При цьому найбіль+
ша питома вага у складі економічно
неактивного населення, крім пенсіо+
нерів за віком чи по інвалідності
(49,3%), припадає на учнів та сту+
дентів (25%), а також осіб, що зайняті
у домогосподарстві чи перебувають на
утриманні (20,8%);

— значний рівень тіньової зайня+
тості населення. Майже 40% від усіх
працюючих громадян (чверть працез+
датних українців) працюють без офі+
ційного оформлення, тобто знахо+
дяться в тіні. Із 20 млн працездатних
громадян офіційно працюють лише 13
млн, а близько 5 млн людей знахо+
диться поза легальним ринком праці
[15];

— небезпечною є тенденція
стрімкого зростання рівня безробіт+

тя в Україні, особливо серед молоді віком від 15 до 24 років
(рис.2). Так, якщо у 2008 році рівень безробіття міського
населення вказаного віку складав 14,9 %, а сільського насе+
лення — 10,3 %, то в 2011 році 20,2 % та 16,1% відповідно.

Серед населення вікової групи з 15 до 24 років рівень
безробіття збільшився на 6,1 в. п. (з 12,5% у 2007 році до
18,6% у 2011 році); у віковій групі з 25 до 29 років — на 2,3 в.
п. (з 6,9% у 2007 році до 9,2% у 2011 році), трохи знизив+
шись, порівняно з 2009 роком (10,4%); у віковій групі з 30 до
39 років — на 1,5 в. п. (з 5,8% у 2007 році до 7,3% у 2011
році), найвище значення спостерігалось у 2009 році (8,2%)
[16].

ВИСНОВКИ
За таких умов першорядним завданням для України є

реалізація наступних заходів.
1. Стимулювання самозайнятості населення та створен+

ня нових робочих місць, у т.ч. й суб'єктами малого підприє+
мництва. Інструментами реалізації такої політики можуть
бути податкові пільги (компенсація частини витрат на сплату
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль+
не страхування тощо) та/або надання гарантій за кредита+
ми життєздатним малим та середнім підприємствам, що зай+
маються трудомісткою діяльністю, полегшення процесу от+
римання кредитів такими підприємствами.

У даному контексті виникає велике питання щодо доц+
ільності змін у видатках, внесених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" №10317 від
09.04.2012 р., якими пропонується зменшити видатки за
бюджетними програмами "Заходи по реалізації Національ+
ної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні" на 3563,8 тис. грн. та "Мікрокредитування суб'єктів
малого підприємництва" на 10300,0 тис. грн.

2. Усунення невідповідності між досвідом, отриманим
студентами під час навчання, та потребами роботодавців.
Посилення захисту осіб, які шукають роботу вперше, впро+
вадження оплачуваного стажування молоді із записом до
трудової книжки. Стимулом прийняття працівника на пер+
ше місце роботи на постійній основі може бути компенса+
ція роботодавцю частини витрат на сплату єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
протягом 3+х років з дати працевлаштування особи на нове
робоче місце. З цією метою, приймаючи Закон України "Про
зайнятість населення", необхідно врахувати у статті 29 "Роз+
ширення можливостей для підвищення конкурентоспро+
можності молоді" проекту Закону також: "Під час проход+
ження стажування на умовах строкового трудового дого+
вору осіб, визначених частиною першою цієї статті, оплата
праці таких осіб здійснюється за фактично виконану робо+
ту в розмірі не менше мінімальної заробітної плати.

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче
місце громадян, зазначених у частині першій цієї статті,
строком не менше ніж на три роки, після успішного про+
ходження ними стажування, щомісячно зменшують фак+
тичні витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'+
язкове державне соціальне страхування, у розмірі, що не

   
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

   
  13,5 12,5 13,3 17,3 18,1 18,0 18,0 17,7 17,2 

  
-  

 (   ) 
   

20,0 17,5 17,0 20,5 19,4 17,6 17,5 17,6 17,5 

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

  
  

13,2 14,9 14,2 13,9 13,6 13,5 13,7 14,0 14,2 

  10,1 9,0 8,6 9,1 10,2 9,8 9,8 9,7 9,7 
   
  15,8 14,1 13,7 15,6 14,5 14,3 14,3 14,4 14,5 

  24,0 24,8 25,7 25,2 25,4 26,5 26,9 27,5 28,0 
   28,7 23,8 23,0 23,6 23,1 27,9 27,8 27,6 27,3
   12,9 11,5 11,5 11,5 11,4 11,5 11,5 11,5 11,4 

   12,7 11,6 11,7 12,6 12,7 12,6 12,7 12,7 12,7 

Таблиця 2. Рівень молодіжного безробіття у 2000 році та 2007—2014 роках,
за регіонами (%)

* прогнозні дані.
Джерело: [8, с. 43].
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перевищує розміру мінімального страхового внеску на за+
гальнообов'язкове державне соціальне страхування за
відповідну особу за місяць, за який він сплачується.

У разі звільнення працівника, за якого проводилась ком+
пенсація фактичних витрат на сплату єдиного внеску на за+
гальнообов'язкове державне соціальне страхування відпо+
відно до вимог цієї статті, з ініціативи роботодавця до закі+
нчення вищезазначеного терміну, сума наданих коштів по+
вертається до бюджету Фонду загальнообов'язкового дер+
жавного соціального страхування на випадок безробіття в
повному обсязі."

Прийняття такої норми буде заохочувати роботодавця
працевлаштовувати здібного працівника після проходжен+
ня ним стажування, оскільки у цьому випадку він три роки
отримуватиме компенсацію сплаченого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за
такого працівника. Молодий фахівець, отримавши стаж ро+
боти у 3,5 роки (плюс 6 місяців стажування), стає більш кон+
курентоспроможним на ринку праці, та й першому робото+
давцю вже не буде сенсу відмовлятися від такого працівни+
ка.

3. Особливої уваги потребує сприяння підвищенню чи
зміні кваліфікації безробітного населення працездатного
віку.

4. Важливим також є посилення захисту робітників, що
працюють на умовах тимчасового контракту; встановлення
штрафних санкцій для роботодавців, які працевлаштовують
робітників не по трудовій книжці.

5. Забезпечення відповідності рівня професійної квалі+
фікації працездатних осіб потребам ринку праці, стимулю+
вання роботодавців підвищувати кваліфікацію власного пер+
соналу в умовах змін (удосконалення) технологічного цик+
лу. Досягти вказаної мети можливо двома шляхами: завдя+
ки фінансуванню таких витрат з бюджету або через їх відне+
сення на витрати, що зменшує оподатковуваний прибуток.

Так, пунктом 1 Статті 24 розділу IV проекту Закону
України "Про зайнятість населення" передбачено заходи
щодо сприяння зайнятості населення, а саме: "забезпечен+
ня відповідності рівня професійної кваліфікації працездат+
них осіб потребам ринку праці". Навчання працівників при
удосконаленні технологічного циклу частково підпадає під
дію даного пункту. Але, пункт 2 статті 34 розділу V проекту
Закону України "Про зайнятість населення" необхідно до+
повнити підпунктом 4 такого змісту: "працівників, які про+
ходять перепідготовку та підвищення кваліфікації впродовж
трудової діяльності внаслідок удосконалення трудового
процесу".Тоді система професійного навчання охоплюва+
тиме і цю категорію працівників.

Можливо, має сенс застосувати такий інструмент, як
підвищення кваліфікації працівників підприємства за раху+
нок (за сприяння) Служби зайнятості України при удоско+
наленні технологічного циклу підприємства. Це, з одного
боку, сприятиме лояльності роботодавця до навчання пра+
цівника, через відсутність фінансових витрат на таке навчан+
ня, та дозволить сформувати категорію робітників різних
спеціальностей, що будуть мати високу кваліфікацію в рам+
ках застосування новітніх технологій та відповідати вимо+
гам до працівників при застосуванні складних технологіч+
них процесів. З іншого боку, такий інструмент не створює
додаткових податкових пільг.

У разі неприйняття вищезгаданого інструменту, при
підготовці / перепідготовці, підвищенні кваліфікації своїх
працівників за рахунок підприємства, необхідно передба+
чити альтернативний захід, а саме: зменшення оподаткову+
ваного прибутку на суму таких витрат підприємства.

Для цього необхідно передбачити в Податковому ко+
дексі України у п.140.1.3 статті 140 можливість включення
до витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток, не
лише працівникам робітничих професій, а й витрати на на+
вчання усіх працівників такого підприємства (організації)
за умови, що таке навчання відповідатиме їх прямим про+
фесійним обов'язкам.

Звісно, наведені вище заходи принесуть віддачу не од+
разу, але допоможуть побороти проблему хронічного без+
робіття в Україні, що є особливо загрозливим, якщо мова
йде про молодь. Щоб не допустити появи "втраченого по+
коління", необхідно зрозуміти, що зайнятість, особливо се+
ред молоді, є пріоритетним напрямом соціально+економіч+
ної політики держави. Вкрай необхідною є розробка стра+
тегії зайнятості населення на основі Державних програм
зайнятості, нормативних та законодавчих актів України,
Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки. Стра+

тегія зайнятості населення є важливою складовою антикри+
зової політики держави та має передбачати довгострокові,
узгоджені дії, спрямовані на сприяння зайнятості населен+
ня, у тому числі серед молоді.
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Рис. 2. Рівень безробіття населення України за віковими
групами у 2011 році, % до кількості економічно активного

населення відповідної вікової групи [16]
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Фінансове прогнозування розвитку економіки є достат�

ньо усталеним вектором розвитку економічної науки. Його
результати широко використовуються у державному уп�
равлінні, при плануванні параметрів розвитку державних
фінансів, розробці монетарної політики, у бюджетному
процесі тощо. Однак нормативний підхід при прогнозуванні
окремих фінансових потоків має суттєві недосконалості в
умовах швидкої змінності сучасних реалій. Зокрема ре�
цесійні процеси у сучасній економіці України та відповідні
глобальні впливи надають непрогнозованого характеру
більшості фінансових процесів. Достовірність прогнозів
стає дедалі меншою.

Переважна більшість сучасних праць стосовно особли�
востей прогнозування розвитку макроекономіки має роз�
рахунково�аналітичний чи аспектний характер, стосується
особливостей застосування методичного апарату прогно�
зування чи виконання прогнозу для окремих параметрів.
Причому більшість дослідників зазначає, що період прий�
нятної адекватності прогнозів значно скоротився у зв'язку
зі зростанням невизначеності у розвитку економіки. Вод�
ночас методологічно фінансове прогнозування у зв'язку із
зростанням рівня невизначеності еволюціонує незначним
чином.

Таким чином, важливим і актуальним напрямом фінан�
сової науки стає адаптація фінансового прогнозування до
умов невизначеності. Така адаптація, перш за все, повинна
стосуватися змістового наповнення та особливостей ціле�
покладання прогнозування в умовах невизначеності.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасним напрямам трансформації фінансового про�

гнозування присвячена велика кількість праць зарубіжних
і вітчизняних науковців, таких як А.А. Барлибаєв, В. Ва�
сильєв, А. Воронін, І. Горіциної, М. Грасині, Д.Г. Єгоров,
О.В. Зварич, В.Е. Зуєв, Т.М. Ісаєва, І.В. Крючкова, С. Кюн�
тцель, І.Г. Лукьяненко, Н. К. Максишко, А.А. Мясников,
Л.Н. Сергєєва, І.В. Шкодіна тощо. Результати прогнозуван�
ня розвитку економіки України постійно висвітлюються у
працях Я.В. Белінської, В.М. Гейця, Я.А. Жаліло, С.А. Єро�
хіна, Б.Є. Кваснюка, В.В. Корнєєва, О.О. Молдован, М.І. Ма�
каренка, В.Ю. Попова, Д.С. Покришки, А.В. Ставицького
та ін. В свою чергу, окремим аспектам впливу невизначе�
ності на розвиток економіки присвячено доробки О.Г. Бод�
рова, І. Гілбоа, В.Ф. Капустіна, К. Павлова, І. Розмаїнсько�
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го, В.В. Целіщева. Однак системне поєднання аналізу впли�
ву невизначеності на розвиток економіки на макрорівні та
процедур і методів фінансового прогнозування зустрічаєть�
ся достатньо рідко та, як правило, носить аспектний при�
кладний характер.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з актуальності дослідження та існуючого до�

робку сучасних науковців стосовно розуміння невизначе�
ності розвитку економіки, сутності та методології фінан�
сового прогнозування, метою дослідження стало визначи�
ти змістове наповнення фінансового прогнозування розвит�
ку економіки в умовах невизначеності та відповідну специф�
іку його виконання. Об'єктом дослідження є фінансові
відносини, що виникають в процесі розвитку економіки
країни як цілісного системного утворення в умовах невиз�
наченості. Предметом дослідження є теоретико�методо�
логічні засади фінансового прогнозування розвитку еко�
номіки України в умовах невизначеності. Методологічне
підгрунтя дослідження представлене методами абстрагу�
вання, формалізації, конструювання, аналізу і синтезу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В межах синергетичного підходу фінансове прогнозу�

вання має свої специфічні особливості [1, с. 59—60]:
— по�перше, як правило, кількісні залежності посту�

люють на основі міркувань загального характеру, що при�
зводить до феноменологічної наповнюваності отриманих
залежностей;

— по�друге, прогнозування у межах синергетичного
підходу має більш якісний, ніж кількісний характер, що при�
зводить до більшої топологічної стійкості результатів;

— по�третє, результати прогнозування в межах синер�
гетичного підходу є складними для інтерпретації та при�
кладного застосування.

Зупинимось, перш за все, на звичному розумінні
функцій прогнозування і особливостей їх реалізації в умо�
вах невизначеності. Зазвичай виокремлюють наступні
функції фінансового прогнозування розвитку економіки
країни [2, с. 46—47]:

— інформаційно�аналітична функція, яка передбачає
збір та первинну обробку інформації з різних джерел (як
офіційних, так і опосередкованих) щодо рівня різноманіт�
них макрофінансових показників, які відображають стан і
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тенденції рівня соціально�економічного розвитку країни
протягом певного визначеного періоду часу. При цьому суть
первинної обробки полягає у перевірці достовірної інфор�
мації про макрофінансові показники, а також її системати�
зація, порівняння та структуризація;

— ідентифікаційно�попереджувальна функція — має
на меті виявлення можливих прихованих загроз для мак�
рофінансової стабільності й розробку певних заходів щодо
усунення їх негативного впливу на фінансову систему дер�
жави;

— регулююча функція, що полягає в розробці заходів,
які, по�перше, дають можливість оцінити небезпеки у фінан�
совій системі держави, по�друге, має на меті усунення цих
недоліків і розробку заходів, спрямованих на покращення
показників макрофінансової стабільності;

— дорадча функція — полягає у можливості розгляду
альтернативних і багатоваріантних заходів, які розробля�
ються в результаті виявлення загроз розвитку економіки з
метою їх попередження чи мінімізації їх наслідків.

Кожна з цих функцій в умовах невизначеності буде ево�
люціонувати у напрямі отримання нечіткості результатів.
Відповідно і саме фінансове прогнозування буде більшою
чи меншою мірою набувати нових форм. Так, прогнози
прийнято поділяти на два типи: пошукові та нормативні [5,
с. 120—121]. Для пошукових властиве досліджувати май�
бутнє на основі припущення, що події розвиваються без
втручання суб'єкта управління, для нормативних — перед�
бачати втручання суб'єкта управління та визначати межі
цього втручання. У практичній діяльності, як правило, дом�
інували нормативні прогнози, для наукової — більш влас�
тивими є прогнози пошукові. В умовах невизначеності нор�
мативні прогнози стають набагато меш достовірними, ніж
пошукові, відповідно, будуть застосовуватись меншою
мірою.

Прогнози також можуть бути точкові (такі, що перед�
бачають єдине прогнозне значення шуканого показника) та
інтервальні (такі, що надають інтервал значень показника).
Зростання нечіткості прогнозування більшість з них пере�
водить у царину інтервальності.

Ще однин напрям розвитку методології фінансового
прогнозування в умовах невизначеності полягає в оцінці
взаємодій структурних змінних шляхом виявлення об'єктив�
них казуальних зв'язків між ними. Для цього правомірним
був, користуючись методологією загальної теорії систем,
поділ, хоча й умовний, всіх структурних змінних на "вхідні"
та "вихідні" [3, с. 13—14]. До перших належали змінні, які
виступали з точки зору дослідника вихідними чинниками
структурних перетворень, до других — змінні, що відобра�
жали наслідки цих перетворень. В умовах невизначеності,
при розумінні макроекономічних систем як синергетичних
утворень, в межах яких панують відносини гетерархії, а не
ієрархії, подібний поділ втрачає сенс. Взаємна співпоряд�
кованість більшості змінних перетворює вектор причинно�
наслідкових відносин на обернений.

Об'єкт прогнозування обирається залежно від цілей та
завдань та рівня прогнозування. Як правило, в соціально�
економічному прогнозуванні об'єктом є сукупність харак�
теристик економічної системи. Залежно від підходу така
сукупність характеристик може бути закритою, відкритою,
бути більш�менш пов'язаною тощо. Об'єкт прогнозування
може бути статичним (коли характеризується стан систе�
ми) чи динамічним (коли характеризується її розвиток). У
фінансовому прогнозуванні об'єктом стає сукупність фінан�
сових характеристик розвитку економіки. З урахуванням
індетерміністської парадигми наукового мислення об'єктом
фінансового прогнозування є сукупність фінансових харак�
теристик економіки як синергетичної економічної систе�
ми, що зумовлюватиме специфічні риси фінансового про�
гнозування в умовах невизначеності та їх зв'язок із сукуп�
ністю основних завдань прогнозування (рис. 1).

По�перше, зазначена сукупність фінансових характе�
ристик є пов'язаною за суттю і змістом, навіть якщо не
враховувати взаємозв'язки між елементами синергетичної
системи (наприклад, обсяг доходів державного бюджету і
обсяг одного з видів доходів бюджету). Отже, першим зав�
данням фінансового прогнозування розвитку економіки в

умовах невизначеності є формування сукупності непов'я�
заних за суттю фінансових характеристик однакового рівня
деталізації, причому чим вищим є такий рівень деталізації,
тим більш достовірним буде отриманий прогноз. Отримана
сукупність фінансових характеристик є основою для фор�
мування слоту конструкта системи.

По�друге, оскільки в межах системи існують відносини
гетерархії, то окремі з непов'язаних фінансових характе�
ристик контингентно можуть утворювати взаємозв'язки та
створювати взаємовпливи. Другим завданням фінансового
прогнозування стає виявлення контингентних взаємо�
зв'язків у межах отриманої сукупності фінансових харак�
теристик. Такі контингентні взаємозв'язки можуть вини�
кати внаслідок існування певних субструктурних утворень
у межах системи чи/та їх узгодженого розвитку. Оскільки
передбачається, що прогнозування здійснюється в умовах
невизначеності, то контингентні взаємозв'язки мають сто�
хастичний характер. Результатом виконання зазначеного
завдання є фільтрація отриманої раніше сукупності фінан�
сових характеристик та отримання якісного складу слоту.

Оскільки економіці як синергетичній системі властиви�
ми є самоорганізація та саморефлексія, то зазначена су�
купність фінансових характеристик також є організованою,
структурованою. Третім завданням фінансового прогнозу�
вання виступатиме, відповідно, виявлення структурної
організованості фінансових характеристик. Результатом
реалізації даного завдання стає утворення фрейму, в яко�
му субструктурні утворення представлені або синтетичним
утворенням з кількох показників або вкладеною залежні�
стю (що є більш достовірним та більш адекватним), яка пред�
ставляє зазначене субструктурне утворення в цілому.

Оскільки економіка як синергетична система є відкри�
тою, то при виконанні прогнозування необхідно врахову�
вати її взаємозв'язок з економічним простором в цілому,
що призводить до необхідності враховувати топологічну
розмірність обраних фінансових характеристик та вектори
зовнішніх впливів на них.

Оскільки економіці як синергетичній системі властивий
динамізм, то зазначені фінансові характеристики сприйма�
ються як змінні та відповідно оцінюються. При цьому їх
змінність є релятивіствістською, тобто існування певної
закономірності змін характеристик у минулому не означає
її продовження в майбутньому, що зумовлює виникнення
емерджених змін. Виходячи з даної властивості об'єкта про�
гнозування, необхідними завданнями стають визначення
поточного вектора змін (що призводить до утворення
скрипта системи) та можливого моменту трансформації
системи (що призводить до необхідності визначення момен�
ту біфуркації системи на основі її скрипта). Останнє також
визначає практичну неможливість існування довгостроко�
вих прогнозів, принаймні для періодів часу, що передують
безпосередньо трансформації структурної організації еко�
номіки. До того ж прийнято вважати, що прогноз на ко�
роткий проміжок часу є більш точним, ніж прогноз для три�
валого інтервалу [6, с. 122].

Взаємна дегресійність/егресійність розвитку субструк�
турних утворень у межах економіки як синергетичної сис�
теми при їх гетерархії означає існування тимчасового ком�
пенсаторного ефекту у напрямі протидії емерджентним
змінам та підтримує певну сталість системи. Однак при до�
мінуванні певного напряму еволюції системи відбуваються
суттєві зміни у її структурній організації, тому важливим
завданням фінансового прогнозування є визначення напря�
му еволюції системи з тим, щоб прогнозувати суть емер�
джентних змін. Однак визначення спрямованості еволюції
системи, на нашу думку, означає одночасне розуміння її
розвитку як визначеного та як невизначеного, що виклю�
чає цей напрям дослідження з меж даної праці.

Зазначена сукупність завдань фінансового прогнозу�
вання розвитку економіки в умовах невизначеності пред�
ставлена ієрархічно. Однак насправді між основними зав�
даннями існують відносини гетерархії, оскільки вони реа�
лізуються не стільки послідовно, скільки паралельно і цик�
лічно.

Основними цілями фінансового прогнозування вважа�
ють: прогнозування фінансових макропоказників; аналіз і
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прогнозування впливу економічної політики на фінансові
макропоказники, діяльності секторів економіки, проведен�
ня фінансової експертизи документів; аналіз і прогнозуван�
ня економічних і фінансових зв'язків на макрорівні, моні�
торинг та аналіз окремих показників фінансової стабіль�
ності; аналіз рекомендацій, що надаються міжнародними
фінансовими організаціями, провідними центральними бан�
ками, неурядовими установами щодо економічної політи�
ки, прогнозування наслідків їх застосування; аналіз і про�
гнозування фінансових параметрів основних видів еконо�
мічної діяльності та окремих фінансових ринків; аналіз і про�
гнозування основних тенденцій міжнародного економічно�
го та монетарного розвитку, стану світових фінансових
ринків та оцінка їхнього впливу на економічний стан Ук�
раїни на макроекономічному рівні  [6, с. 41.

Процеси фінансового прогнозування розвитку еконо�
міки України значно ускладнюються наступними фактора�
ми: великим обсягом тіньової економіки; дуальним впли�
вом інфляційних процесів на параметри розвитку економі�
ки; нестабільністю правового поля та неузгодженістю за�
конодавчих норм [2, с. 67—70]. Високий рівень волатиль�
ності фінансових характеристик розвитку економіки Ук�
раїни зумовлює специфічність їх прогнозування. Не звер�
таючись наразі до факторів та проблем розвитку економі�
ки України, зазначимо, що волатильність фінансових ха�
рактеристик її розвитку є явищем, через яке реалізується
більшість груп проблем та на яке впливає абсолютна
більшість факторів. Зокрема, зовнішньо індуковані риси
(зростання швидкості руху капіталу, волатильність фінан�
сових ринків, лібералізація торгівлі) та пов'язана з ними во�
латильність фінансових потоків зумовлюють загальне зро�
стання волатильності фінансових характеристик, так би мо�

вити, фоновий вплив. При високому рівні
фінансової інфраструктури фонове зрос�
тання змінності фінансових характеристик
зазвичай компенсується взаємною їх ди�
версифікацією. Однак в умовах фінансової
рецесії така компенсація не відбувається,
що призводить до виникнення значних
флуктуацій окремих характеристик і,
відповідно, зменшення рівня їх прогнозо�
ваності.

Структурні дисбаланси, регресійні
структурні зміни в реальному секторі,
зменшення рівня диверсифікації, роз�
біжність тенденцій динаміки цін на експор�
товану та імпортовану продукцію є на�
слідком історично зумовлених тенденцій
розвитку економіки та водночас призво�
дять до системних змін у динаміці фінан�
сових характеристик. За рахунок яскраво�
го прояву розбіжностей тенденцій дина�
міки відбувається постійне зростання рівня
волатильності фінансових характеристик.
Якщо фонове зростання волатильності
може бути компенсоване за рахунок ди�
версифікації, то їх системні зміни не підля�
гають корекції до подолання зазначених
суперечностей, застосування довгостро�
кових фінансових стратегій чи проходжен�
ня системи через структурну кризу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, змістове наповнення

фінансового прогнозування розвитку еко�
номіки в умовах невизначеності трансфор�
мується від передбачення значень окремих
фінансових характеристик до передбачен�
ня міри флуктуацій цих характеристик, що
може бути пов'язано з прогнозуванням
моментів деструкції. Прогнози трансфор�
муються від чітких точкових до нечітких
інтервальних, що зумовлює потребу вико�
ристання оновленого методичного забез�
печення. Оскільки економіка України є
специфічною стосовно волатильності

більшості фінансових характеристик, то доцільність фінан�
сового прогнозування її розвитку з урахуванням невизна�
ченості стає особливо значною.
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Рис. 1. Взаємозв'язок властивостей економіки як синергетичної системи
та завдань фінансового прогнозування її розвитку
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтереси є найважливішою рушійною силою як для со#

ціально#економічного та духовного розвитку суспільства,
так і для творчого розвитку особистостей, що у своїй су#
купності становлять це суспільство та, відповідно, держа#
ву. Особливості сучасного розвитку України, яка повільно,
але наполегливо шукає своє місце в світі, що стрімко глоба#
лізується, актуалізують необхідність формування та усві#
домлення перш за все національних інтересів як базових
засад послідовної, цілеспрямованої та ефективної політи#
ки. Це пов'язано з тим, що національні інтереси є своєрід#
ною квінтесенцією комплексу інтересів всіх українців, як
відкритої поліетнічної спільноти, що історично склалася на
території України. Відповідно, формування національних
інтересів повинно відбуватися з врахуванням історичних,
соціально#політичних та економіко#географічних чинників
та відповідати очікуванням переважної більшості громадян,
що є ознакою зрілої демократії.

На жаль, за добу незалежності проблемою формуван#
ня національних інтересів опікувалися не стільки представ#
ники творчої та наукової інтелігенції, громадського секто#
ру, державні управлінці, скільки вітчизняний політичний
істеблішмент, для якого це питання завжди знаходилося
переважно у сфері політичних технологій та власних вузь#
кокорпоративних інтересів. Таким чином, до сьогодні в Ук#
раїні відсутній загальнонаціональний консенсус щодо виз#
начення національних інтересів, що вкрай негативно позна#
чається на соціально#економічному та політичному розвит#
ку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам визначення національних інтересів приділя#

ли увагу у своїх наукових дослідженнях такі вітчизняні дос#
лідники, як О. Андрєєва, О. Бєлов, О. Бєльков, В. Богдано#
вич, О. Бодрук, В. Білоус, І. Бінько, М. Вавринчук, О. Вла#
сюк, А. Гальчинський, М. Головатий, В. Горбулін, О. Гон#
чаренко, В. Грубов, Я. Дашкевич, О. Данілян, М. Дмитрен#
ко, А. Качинський, О. Корнієвський, В. Косевцов, Є. Кра#
вець, Т. Кузьо, О. Литвиненко, Н. Нижник, В. Олуйко,
М. Панов, Г. Перепелиця, Г. Почепцов, Г. Ситник, О. Соснін,
С. Телешун, С. Толстов, В. Цимбалюк та інші.
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ЯК

РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано специфіку визначення національних інтересів у внутрішньополітичному та

зовнішньополітичному вимірах, запропоноване авторське бачення формування національних інтересів

України на сучасному етапі.

The article concerns the specificity of national interests' definition in internal and foreign policy dimensions,

the author's view of national interest's formation at the present stage in Ukraine.
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Серед зарубіжних авторів, у фокусі наукових інтересів
яких перебуває означена проблематика, передусім слід
відзначити Г. Моргентау Т. Рузвельта, В. Мадіссона, М.
Рюле, М. Вільямса, Е. Позднякова, А. Соловьєва, Дж. Уіллі,
П. Шермана, Ф. Фукуяму та інших.

Разом з тим, значна частина питань, пов'язаних з виз#
наченням національних інтересів, залишається поза увагою
дослідників, що пов'язано як з новітніми глобалізаційними
викликами, які впливають на національні інтереси, посту#
пово трансформуючи їх, так і зі зміною зовнішньополітич#
ного та внутрішньополітичного позиціювання багатьох
країн, пов'язаного з пошуком оптимальної парадигми роз#
витку.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. На#
ціональні інтереси як правило розглядаються частиною
науковців, а також переважною більшістю державних
діячів та політиків через призму зовнішньополітичного
позиціювання країни. У той час питання, пов'язані з виз#
наченням внутрішньополітичних імперативів, без яких
адекватне формування національних інтересів апріорі
неможливе (зокрема, мова йде про врахування особли#
востей національної ідеї, національної ментальності, на#
ціональної системи державного управління тощо), часто
залишаються без належної уваги, що, у свою чергу, від
самого початку суттєво знижує можливість реального
захисту або відстоювання національних інтересів на прак#
тиці.

МЕТА І ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є визначення національних інтересів Ук#

раїни як рушійної сили суспільного розвитку. Для досяг#
нення зазначеної мети було поставлено наступні цілі:

1. Дати визначення поняття "національний інтерес", вра#
ховуючи останні зміни у світовій соціально#економічній та
політико#гуманітарній системі координат.

2. Розглянути специфіку формування національних
інтересів України протягом періоду незалежності у внутрі#
шньополітичному та зовнішньополітичному вимірах.

3. Представити авторське бачення стратегічних на#
прямків формування національних інтересів України на су#
часному етапі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Категорія "інтерес", що лежить в основі поняття "на#

ціональні інтереси", використовується в багатьох науках —
політології, філософії, економіці, юриспруденції тощо, тоб#
то є загальнонауковою категорією [1, с. 86]. В контексті пол#
ітичної та державно#управлінської науки "інтерес" — це
ключова категорія політики, що позначає рушійну силу
історії, внутрішній визначник будь#якої політики.

Що стосується терміну "національний інтерес", то
вперше він з'явився у XVIII столітті у працях французь#
ких буржуазних публіцистів, які критикували абсолютизм
за те, що монарх обстоює приватні інтереси, ігноруючи
потреби широких верств населення. В цілому ідеологи
Просвітництва протиставили міжнародним відносинам як
взаєминам між монархами міжнародні відносини, осно#
вою яких були такі поняття, як ідеї нації, національний
суверенітет та, відповідно, національні інтереси. Суть
концепції "національного інтересу" полягала у тому, що
є певне узагальнення інтересів та потреб усіх громадян
суспільства, яке можна реалізувати у внутрішньополітич#
ному та зовнішньополітичному курсі. У ХІХ та ХХ сто#
літтях термін "національний інтерес" став загальновжи#
ваним поряд з такими термінами, як "націоналізм" та "на#
ціональний суверенітет".

В загальному вигляді "національний інтерес" — це най#
важливіший орієнтир самостійної політичної діяльності на#
ціонально орієнтованих сил у сфері державної влади. На#
ціональний інтерес — одна з основних умов виявлення
людьми національної та культурної ідентичності, крім того,
він у концентрованій формі виражає мету та способи їх
досягнення, які закріплюють за національними рухами той
або інший політичний статус як усередині країни, так і на
міжнародній арені. Нарешті, як підстава діяльності націо#
нальної держави національний інтерес виступає і як по#
казник визначеності зовнішньої та внутрішньої політики
країни [2, с. 183]. Разом з тим, на сьогодні у питанні визна#
чення такого поняття як "національний інтерес", доміну#
ють два підходи.

Перший представлений школою "політичного реалізму",
а другий — школою "політичного лібералізму". Розуміння
даної категорії реалістами істотно відрізняється від її ро#
зуміння лібералами. Для реалістів національний інтерес, до
якого прагне держава, вище приватних інтересів і визна#
чається зовнішнім середовищем, а не внутрішніми потреба#
ми держави. Національні інтереси розглядаються з питан#
ня сили і мають стосуватися передусім системи міжнарод#
них відносин. Зокрема, традиційно концепція національних
інтересів у західній політології трактується в контексті дер#
жави#нації. Згідно з Дж. Уіллі, терміном національні інте#
реси виражаються головні, загальні та довгострокові цілі
держави, що розташовані в такому порядку: безпека та ви#
живання держави, економічне процвітання, підтримка соц#
іальних і політичних цінностей суспільства [3, с. 3]. П. Шер#
ман визначає національні інтереси в термінах "блага сусп#
ільства в кордонах держави#нації", називаючи як базові
спільні інтереси будь#якої держави виживання країни та її
населення, збереження територіальної цілісності держави
та зміцнення її статусу, а також позицій відносно інших дер#
жав [4, с. 20]. Своєю чергою цей статус, тобто здатність краї#
ни ефективно виступати на міжнародній арені, залежить
насамперед від її економічної потуги.

Другий підхід визначає національні інтереси в контексті
системи цінностей та вікових традицій. Якщо для реалістів
домінантне положення в розумінні національних інтересів
займають геополітичні пріоритети, то у лібералів на першо#
му плані серед імперативів містяться фактори економічно#
го добробуту громадян. Так, на думку Ф. Фукуями, "сьогодні
основний "національний інтерес" буквально будь#якої краї#
ни полягає в підтримці рівня зростання продуктивності
праці та прибутку на душу населення" [5, с. 5].

Що стосується української науки, то поняття "націо#
нальні інтереси" є відносно новим, на відміну від країн Євро#
пи та США, де воно давно розглядається як базова наукова
категорія. Недостатній рівень дослідження даного поняття
є серйозною науковою проблемою. Адже з методологічних
міркувань національні інтереси являють собою першоосно#
ву інструментарію та механізму дослідження системи забез#
печення національної безпеки як такої, оскільки створення
та функціонування останньої зумовлено метою захисту на#
ціональних інтересів країни [6, с. 33]

Разом з тим, термін "національний інтерес" в сучас#
ному вітчизняному політичному дискурсі є одним із найу#

живаніших. Проте, як правило, цей термін використо#
вується представниками влади чи опозиції тільки заради
обгрунтування необхідності запровадження власного
політичного курсу або, що найгірше, як елемент політич#
них технологій.

В цілому можна констатувати, що у вітчизняному пол#
ітикумі є розбіжності принципового характеру щодо ро#
зуміння національних інтересів України. Пошуки цивілі#
заційної ідентичності фактично розділили його на два та#
бори — так звані "західники#ліберали" та "євразійці". Ос#
новне концептуальне питання, що розділяє ці дві групи, —
визначення суб'єкта національного інтересу. Перша група
вважає Україну європейською країною та виділяє універ#
сальну цивілізаційну перевагу Заходу. Відповідно слідуван#
ня у фарватері західноєвропейської політики відповідає
національним інтересам України. При цьому пріоритетне
право визначати та формулювати інтереси нації повинно
належати громадянському суспільству. Виходячи з цього,
найвищий інтерес полягає у проведенні політико#економ#
ічної реформи, що зробить Україну демократичною та за#
можною.

Інша частина вітчизняного політичного спектру іденти#
фікує Україну як євразійську країну та дистанціюється від
ліберального розуміння національних інтересів. На думку
цієї групи політичної еліти, лише держава має безсумнів#
ний пріоритет при формуванні зовнішньополітичного кур#
су, відповідно "національний інтерес" прирівнюється до
"державного", тобто, "головним суб'єктом, носієм націо#
нальних інтересів є держава як втілення загального почат#
ку" [7, с. 59]. Керуючись цим, гарантування державної без#
пеки безпосередньо пов'язується із програмою посилення
державного регулювання економіки.

Необхідно зазначити, що чіткого розмежування між
двома таборами немає, міграція у двох напрямах відбуваєть#
ся залежно від того, яка група перебуває при владі. Крім
того, достатньо часто ми можемо спостерігати за гібридом
двох позицій, що, зокрема, знайшло своє відображення у
так званій "багатовекторній" політиці.

Показово, що в Україні офіційне тлумачення поняття
"національні інтереси" збігається з ліберальним, а не з кон#
сервативним підходом. Зокрема, в Законі України "Про ос#
нови національної безпеки України" під національними
інтересами маються на увазі життєво важливі матеріальні,
інтелектуальні і духовні цінності українського народу як
носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, виз#
начальні потреби суспільства і держави, реалізація яких
гарантує державний суверенітет України та її прогресив#
ний розвиток. До пріоритетів національних інтересів Ук#
раїни належать непорушність конституційного ладу, га#
рантування конституційних прав та свобод людини і гро#
мадянина, розвиток громадянського суспільства, його де#
мократичних інститутів, захист державного суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканності державних
кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи Ук#
раїни, зміцнення політичної і соціальної стабільності в
суспільстві, забезпечення розвитку і функціонування ук#
раїнської мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території України, гарантування вільного
розвитку, використання і захисту російської, інших мов
національних меншин України, створення конкурентосп#
роможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та
забезпечення постійного зростання рівня життя і добро#
буту населення, збереження та зміцнення науково#техно#
логічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі
розвитку, розвиток духовності, моральних засад, інтелек#
туального потенціалу українського народу, зміцнення
фізичного здоров'я нації, створення умов для розширено#
го відтворення населення, інтеграція України в європейсь#
кий політичний, економічний, правовий простір та в євро#
атлантичний безпековий простір, розвиток рівноправних
взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інте#
ресах України. Зазначимо, що жодна з політичних сил не
заперечує цих ціннісних орієнтирів національної концепції
розвитку.

В цілому національні інтереси виступають як реалі#
зація природного права народу на гідне існування, як важ#
лива детермінанта національного відродження України.
Вона набуває особливої гостроти в моменти, коли вини#
кають нагальні потреби необхідності задовольнити
спраглі національні сподівання і потреби та максимально
використати багатющі національні ресурси [8, с. 228—
245].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

101www.economy.in.ua

Національні інтереси України в сфері внутрішньополі#
тичних відносин різноманітні. До числа пріоритетних різні
дослідники залічують забезпечення:

— суверенітету народу;
— територіальної цілісності країни;
— єдності та цілісності суспільства, певного порядку та

безпеки;
— розвитку демократії;
— виконання встановлених правил взаємодії, співжиття

людей та їх спільнот;
— політичної стабільності, удосконалення національних

відносин, боротьба з бюрократизмом та корупцією.
При цьому національні інтереси України у внутрішнь#

ополітичному вимірі та у системі міжнародних відносин
становлять єдине ціле, відповідно базові національні інте#
реси України визначають стратегічні цілі зовнішньої пол#
ітики держави. Вони закріплені Постановою Верховної
Ради України "Про основні напрями зовнішньої політики
України" від 1993 року, Законом України "Про основи на#
ціональної безпеки України" від 19 червня 2003 року №
964#IV, Рішенням РНБОУ "Про Стратегію України щодо
Організації Північноатлантичного договору (НАТО)" від
23 травня 2002 року, відповідним Указом Президента від 8
липня 2002 року, іншими нормативними документами і
рішеннями.

Що стосується факторів формування національних
інтересів, то одні дослідники (представники школи "політич#
ного реалізму") вважають, що вони мають об'єктивний ха#
рактер і не залежать від інтересів груп людей, що перебува#
ють при владі або окремих особистостей. Так, на думку Е.
Позднякова, національні інтереси "мають об'єктивно обу#
мовлену природу, що в своїй основі не залежить від волі та
устремлінь різних політичних партій. Сама природа націо#
нально#державних інтересів зовсім несумісна з вузькопар#
тійною монополією на їхнє тлумачення та реалізацію" [7, с.
59].

Інші (прихильники теорії "прийняття рішень"), навпа#
ки, заперечують об'єктивний характер національних інте#
ресів і зводять їхнє формування до суб'єктивних факторів,
філософським і політичним поглядам правлячої еліти. Пред#
ставники даного напрямку стверджують, що "національні
інтереси суб'єктивні за своїм характером... національний
інтерес — це те, що нації, тобто той, хто приймає рішення,
назве таким" [9, с. 5].

Розвиток ситуації у політичній, соціально#економічній
та інших сферах життєдіяльності суспільства та держави на
сьогоднішній день є вкрай динамічним, що вимагає науко#
вого обгрунтування стратегічних пріоритетів з метою забез#
печення подальшого економічного зростання. Виходячи з
цього, для України є вкрай важливим є формування ефек#
тивної, впливової, забезпеченої необхідними ресурсами
державної політики щодо захисту національних інтересів,
їх практична імплементація здійснення ефективного дер#
жавного управління у цій сфері [10, с. 5—6].

На нашу думку, сьогодні основними національними інте#
ресами для України повинні стати, по#перше, раціональне
державотворення, трансформація суспільних відносин
згідно з демократичними стандартами та забезпеченням
суверенітету народу. Головна увага зосереджується на пол#
ітичній реформі, реформі судової системи (передусім в кон#
тексті дотримання прав і свобод людини та громадянина), а
також адміністративно#територіальній реформі, що насам#
перед передбачає децентралізацію влади й збільшення по#
вноважень органів місцевого самоврядування.

По#друге, до національних пріоритетів мають належа#
ти подальше формування та утвердження інститутів грома#
дянського суспільства — як основи нової системи держав#
ного управління, максимально публічної та відповідальної,
здатної до зворотної комунікації. Паралельно із цим будуть
вирішуватися проблеми соціально#культурного та духовно#
го відродження як засади національної державності украї#
нського народу.

По#третє, продовження та, деякою мірою, радикаліза#
ція соціально#економічних реформ, спрямованих на еконо#
мічне зростання і підвищення добробуту людей.

Універсальними ціннісними орієнтаціями, при цьому,
можуть стати громадянське суспільство, правова держава
та ринкова економіка. Паралельно із цим необхідно макси#
мально дотримуватися життєво важливих інтересів особи#
стості, а саме:

— забезпечення прав та свобод людини і громадянина;
— духовного та інтелектуального розвитку людини;

— збереження життя та здоров'я людини;
— особистої безпеки людини;
— відповідних людській природі та гідності матеріаль#

них і духовних умови життя зі стійкою тенденцією до їх
поліпшення.

При цьому розробка національної ідеї, визначення на#
ціональних інтересів, розвиток в цілому громадянського
суспільства, створення ефективної системи державного
управління в України неможливі без врахування специфіки
української ментальності та духовно#моральних цінностей,
які повинні бути орієнтиром для вироблення загальної стра#
тегії розвитку країни. Необхідно враховувати, що українсь#
ка ментальність сформувалася під впливом багатьох чин#
ників, основними з яких є вплив двох типів традиційно#по#
бутової культури (хліборобської та козацької), перебуван#
ня протягом тривалого часу у соціальних відносинах, які
склалися за умов "вічевої демократії", багатовікова
відсутність власної державності та роз'єднаність українсь#
ких земель, а також наявність в психології значної частини
громадян України рис специфічної радянської менталь#
ності.

ВИСНОВКИ
На думку автора дослідження, національні інтереси

України повинні бути переглянуті з врахуванням останніх
глобалізаційних тенденцій, а також внутрішньополітичних
факторів. Виходячи з цього, основними національними інте#
ресами для України повинні стати раціональне державот#
ворення, трансформація суспільних відносин згідно з демок#
ратичними стандартами та забезпеченням суверенітету на#
роду.

При цьому реалізація національних інтересів як усвідом#
лених загальних потреб громадянського суспільства, мож#
лива головним чином через механізм сильної держави та
потребує розробки концепції соціально єдиної публічної
влади як влади народу на різних рівнях її імплементації та
відповідне закріплення цих положень в нормах чинного за#
конодавства, а також реального вираження суверенності
народу на різних рівнях територіальних публічних спільнот.

Що стосується перспектив подальших розвідок у дано#
му напрямі, то вони полягають передусім у розробці ме#
ханізмів узгодження різних підходів щодо національних
інтересів, які існують в середовищі сучасної вітчизняної
політичної еліти, інститутів громадянського суспільства
тощо.
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ВСТУП
Завдання консолідації українського суспільства, по"

долання регіональної та соціокультурної роз'єднаності
стоїть на порядку денному усі двадцять років незалеж"
ності Української держави, при цьому основою консолі"
дації виступає переважно національна ідея, яка по —
різному тлумачиться різними національними спільнота"
ми. Наразі політики, науковці, громадяни не дійшли зго"
ди, якою саме є українська національна ідея; тенденції
дезінтеграції, розколу не були подолані протягом двох
десятиліть [262]; консолідації українського суспільства
заважає низка негативних факторів [1, с. 329]. Але су"
часний проект модернізації країни великою мірою грун"
тується на "загальнонаціональній консолідації" [2, с. 327],
що знову і знову актуалізує дискурс щодо єднання нації,
суспільної консолідації, національної ідеї і т.п.

У вітчизняному суспільно — політичному дискурсі
популярна тема консолідації українського суспільства на
основі національної ідеї, на засадах етнонаціональної, ду"
ховної, мовної або релігійної єдності, спільної культур"
ної та історичної спадщини, в той час, як ідея згуртуван"
ня [3; 4] поки що не утвердила себе в українському терм"
інологічному просторі. Оскільки консолідація українсь"
кого суспільства на основі національної ідеї поки що не
принесла бажаних результатів, вважаємо за доцільне
розглянути інші підходи, інструменти, чинники консолі"
дації українського суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дослідженням української національної ідеї займа"

ються історики, соціологи, політологи, культурологи, на"
уковці інших галузей знань: В. Брюховецький, А. Єрмо"
лаєв, О. Забужко, В. Крисаченко, І. Курас, М. Попович,
В. Солдатенко, О. Субтельний, С. Телешун, П. Толочко,
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П. Шпорлюк та інші; важливий внесок у розробку цієї
теми зроблено політиками і громадськими діячами: Л.
Кравчуком, Л. Лук'яненком, В. Литвином. Всеукраїнсь"
ка науково — практична конференція "Свобода і со"
борність як чинники національної ідеї України" відбула"
ся 22—23 березня 2012 р. у Києві.

Незважаючи на важливі теоретичні напрацювання у
цій сфері, на практиці національна консолідація, згурту"
вання суспільства не відбувається, тому нагальною зали"
шається потреба визначити, що заважає консолідації ук"
раїнського суспільства, а також з'ясувати, які інші фак"
тори, на додаток до національної ідеї, можуть сприяти
об'єднанню суспільства.

У цьому контексті, важливим для України є звернен"
ня до європейського досвіду згуртування; аналіз концеп"
туально — теоретичних напрацювань у цій сфері; вивчен"
ня механізмів, технологій та практик взаємодії політич"
них еліт, спільнот, громад чи громадян, зміцнення зв'язків
між ними, їхнього єднання навколо ідей Об'єнаної Євро"
пи. Важливі напрацювання щодо соціального згуртуван"
ня належать Департаменту соціального згуртування Ради
Європи; досягнення у сфері економічного, соціального
та територіального згуртування ЄС висвітлюють Четвер"
тий, П'ятий, Шостий звіти про згуртування ЄС; інші
офіційні та робочі матеріали Генерального Директорату
ЄС з регіональної політики.

МЕТА СТАТТІ
Спираючись на досвід згуртування Європейського

Союзу, виявити недоліки у чинних підходах до консолі"
дації українського суспільства та визначити шляхи їх усу"
нення.

Для досягнення мети використовуватиметься низка
аналітичних методів: контент"аналіз, дискурс"аналіз,
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історичний аналіз, порівняльний аналіз; для формулю"
вання висновків та результатів дослідження застосову"
ватимуться методи інтерпретації та узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Питання об'єднання нації, національної або суспіль"

ної консолідації, згуртування суспільства завжди пере"
бували на порядку денному незалежної української дер"
жави. Неспроможність до згуртування і консолідації ста"
вили під загрозу існування держави у попередні періоди
її розвитку, були причиною її "руїни", розвалу.

Національна ідея тлумачиться як дух нації, комплекс
її світоглядних установок [5]; уособлення прагнень і спо"
дівань громадян; як узагальнення минулого та висловлен"
ня уявлень етносу або нації про своє майбутнє. Націо"
нальну ідею розглядають як "цемент", "суспільний клей",
що скріплює націю [6, с. 53, 122]; як "уявлення представ"
ників нації про той радикальний засіб, який потрібний
для її прогресивного розвитку" [7]; як "інтегральний чин"
ник демократичних перетворень" у періоди становлення
нової національної держави [8]. Дослідники вказують на
складність та багаторівневість національної ідеї: "Украї"
нська національна ідея є тим складним соціально — куль"
турним, політичним феноменом, який слугує єднанню
нації для найефективнішої реалізації завдань щодо роз"
будови національно — культурної духовності українсь"
кого народу" [6, с.254], виділяють у її складі різні аспек"
ти: ціннісний, духовний, соціокультурний, культурно —
історичний та інші.

Західні дослідники схильні пов'язувати національну
ідею із міфами, культурою етносу, вказуючи на поєднан"
ня у ній свідомого та підсвідомого, раціонального та емо"
ційного [9; 10]. Як вітчизняні, так і західні науковці про"
відними ознаками національної ідеї визнають її динамізм
та об'єднавчу силу.

Наразі українська національна ідея тлумачиться до"
сить розлого: як реалізація мрії про незалежну державу
[11]; як національний проект, у якому Україна — це міст,
що поєднає європейський та євразійський простір [11];
як самостійність, соборність, самобутність, патріотизм
[6, с. 61] тощо.

Сьогодні, не зважаючи на велику кількість публікацій
вітчизняних та іноземних авторів, високу якість дослід"
жень, присвячених визначенню і формуванню національ"
ної ідентичності, пошуку української національної ідеї,
залучення до дискурсу про національну консолідацію
політиків, моральних авторитетів нації, експертів, нау"
ковців, вона залишається неусвідомленою широким за"
галом громадян — вищезгаданий дискурс не набув офіц"
ійного характеру, статусу національної дискусії, до якої
вищі посадові особи держави та управлінці залучені ра"
зом із пересічними громадянами.

 За даними репрезентативного дослідження "Став"
лення до національної ідеї в Україні", що його було про"
ведено з 15 по 25 травня 2011 р. компанією Research and
Branding Group, 40% респондентів не змогли відповісти
на запитання, у чому визначається національна ідея Ук"
раїни; 18% опитаних вважають, що в Україні немає на"
ціональної ідеї [12]. Заперечує існування національної
ідеї на сучасному етапі розвитку держави В.Брюховець"
кий [11].

Хоча в академічних колах, серед політичних еліт на"
працювання щодо національної ідеї як об'єднавчого,
інтегрального чинника українського суспільства є доволі
вагомими, наразі важко говорити про її конкретне офор"
млення. Дехто, наприклад Л. Лук'яненко [11], вважає, що
національна ідея не потребує конкретного формулюван"
ня, словесного вираження; що вона укорінена у свідо"
мості народу; інші дослідники (приміром, В. Кремень, О.
Пашкова [6; 8]) переконують, що процес осмислення,
концептуалізації ідеї важливіший за її формалізацію. З
такою думкою важко погодитися, зважаючи на дані соц"
іологічних досліджень: якщо національна ідея є настільки
латентною, прихованою від широкого загалу громадян,
то вона не може виконувати свої об'єднавчої функції.

Хоча більшість вітчизняних авторів саме національ"
ну ідею вважають основним чинником консолідації ук"
раїнського суспільства, варто згадати про існування аль"
тернативних підходів, що беруть до уваги інші консолі"

дуючі імпульси та обгрунтовують значущість інших об"
'єднавчих чинників.

Вітчизняні дослідники звертають увагу на ті сфери
діяльності, що розвивають відчуття належності до націо"
нальної спільноти, формують національну ідентичність:
приміром, можливість згуртування нації навколо спорту
розглядає Н. Пелагеша [13]; сферу культури як чинник
національної інтеграції досліджує В.Бакальчук [14]; уве"
дення національної ідеї в систему освіти та через неї кон"
солідацію нації, модернізацію та зміцнення держави дос"
ліджує В.Кремень у грунтовному дослідженні "Філосо"
фія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум" [6] .

На додаток до соціокультурних чинників консолі"
дації, до уваги беруться економічні, господарські, соц"
іальні, політичні чинники, здатні об'єднати націю. Так,
аналітична доповідь Національного інституту стратегіч"
них досліджень "УКРАЇНА: Стратегічні пріоритети. Ана"
літичні оцінки — 2006" наводить дані досліджень Центру
О. Разумкова 2006 р., де 33,4% висловилися за "істотне
підвищення добробуту всіх громадян України" як "чин"
ник, що найбільше об'єднує або може згуртувати народ
України в єдину спільноту"; для порівняння, "спільні пол"
ітичні принципи й ідеї" як об'єднавчий чинник визнали
11,6 % опитаних; "спільну східнослов'янську культурну
та історичну спадщину" — 11,5 %; "знання і розуміння
української культури і мови" — 8,1 % [1, с. 205]. Відпові"
даючи на питання газети "Дело" "Яка національна ідея
потрібна Україні" і перший Президент України Л.Крав"
чук, і народний депутат Б.Тарасюк згадують про добро"
бут, економічне благополуччя народу як одну з складо"
вих національної ідеї, без якої культурно — ціннісні ас"
пекти національної ідеї не матимуть сенсу [11]. Єдність
позиції громадян України щодо значущості матеріально"
го буття, добробуту підтверджують дані дослідження
Київського інституту проблем управління імені Горшен"
іна "Україна 2010. Автопортрет": серед життєвих цінно"
стей українців матеріальне забезпечення знаходиться на
другому місці (72,4% респондентів) і поступається тільки
здоров'ю [15, с. 31].

У колективній монографії Національного інституту
стратегічних досліджень "Україна в 2010 році: щорічні оц"
інки суспільно — політичного та соціально економічно"
го розвитку" [2], у розділі присвяченому загальнонаціо"
нальній консолідації, на додаток до звичних соціокуль"
турних та гуманітарних чинників консолідації (культур"
на, освітня та інформаційна політика держави, врегулю"
вання міжконфесійних відносин, формування консенсу"
су та примирення навколо історичної пам'яті, доступ до
культурної історичної спадщини), згадується значущість
соціальних та економічних чинників [2, с. 333]; вказуєть"
ся на "недостатню взаємодію між різними етносами, що
населяють Україну" та несформованість політичних ме"
ханізмів, здатних забезпечити таку взаємодію [2, с. 332].
Перепоною для згуртування українського суспільства
вважають "брак ефективної державної політики у справі
національної та суспільної консолідації" Ю. Опалько, Г.
Палій [1].

Але, на відміну від духовних, ціннісних, соціокуль"
турних, гуманітарних чинників, економічні та соціальні
чинники залишаються нерозвиненими у вітчизняному фа"
хово — експертному дискурсі щодо суспільної консолі"
дації.

Натомість, концепції соціального згуртування Ради
Європи та економічного, соціального та територіально"
го згуртування ЄС, побудовані навколо матеріального
буття, добробуту націй, народів, територіальних громад;
у них поєднано матеріальне й духовне, згуртування за"
ради добробуту, тривкого розвитку, збалансованого еко"
номічного зростання, соціальної справедливості відбу"
вається на основі поваги до людської гідності, свободи,
демократії, плюралізму, толерантності, рівності, збере"
женні культурного і мовного розмаїття.

Приміром, концепція соціального згуртування Ради
Європи вважає наріжним каменем соціального згурту"
вання добробут, який тлумачить досить широко: як за"
доволення потреб та доступ до благ і послуг, які вважа"
ються звичайними у даному суспільстві або громаді: їжа,
житло, освіта, медичне обслуговування, транспорт, енер"
гозабезпечення, громадська безпека, свіже повітря, які"
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сна питна вода, рекреаційні можливості, задоволення
культурних потреб та інші. Соціально — економічне роз"
шарування, необмежений доступ до суспільних благ
однієї групи на фоні суттєвого обмеження прав і мож"
ливостей інших груп, просторова відокремленість, існу"
вання соціальних груп у різних, паралельних, просторах,
у яких представники різних соціальних груп не зустріча"
ються, не стикаються, є гальмом консолідації будь — яко"
го суспільства.

Основою соціального згуртування є взаємодія в ме"
жах однієї соціальної групи та між різними групами; між
елітами та широким загалом, між політикумом та елек"
торатом, громадянським суспільством і тощо.

Аналогічно, згуртування ЄС можна представити як
взаємодію, встановлення та зміцнення вертикальних, го"
ризонтальних, діагональних зв'язків між різними суб"
'єктами європейської інтеграції — народами, територі"
альними громадами, окремими категоріями чи групами
громадян, юридичними та фізичними особам — у ході ви"
роблення спільних візій і стратегій розвитку ЄС, його
цілей і завдань та їх подальшого досягнення.

Відповідно, економічне згуртування можливо завдя"
ки посиленню економічних зв'язків та активізації взає"
модії суб'єктів економічної діяльності; розвитку внутрі"
шнього ринку, інтеграції національних, регіональних та
міжрегіональних ринків у наднаціональний внутрішній
ринок ЄС; посиленню транскордонних міжрегіональних
економічних зв'язків між учасниками внутрішнього рин"
ку. Завдяки ефективному використанню виробничих по"
тужностей та ресурсів: людських, фінансових, природ"
них тощо; скасуванню бар'єрів для доступу на регіональні
та національні ринки; створенню інфраструктури для
розвитку бізнесу, включно із наданням інформаційних
послуг для усіх суб'єктів економічної діяльності; ство"
ренню сприятливого середовища для економічної діяль"
ності, в тому числі забезпеченню чесної конкуренції та
ефективному державному регулюванню, відбувається по"
жвавлення економічної діяльності, економічне зростан"
ня. Виробники, об'єднані у мережі за галузевим та тери"
торіальним принципом, здатні захистити себе від
зовнішніх та внутрішніх тисків; у складі мереж і кластерів,
які всюди у світі довели свою ефективність, за належно"
го регулювання та підтримки, малий та середній бізнес
виконує свою функцію двигуна економічного розвитку.
Інвестор має довіру до партнерів у приватному й публіч"
ному секторах, публічно — приватне партнерство допо"
магає реалізації національних та регіональних інвестиц"
ійних проектів.

Щодо соціального згуртування, то його в контексті
завдань консолідації українського суспільства можна
тлумачити як зближення у процесі взаємодії різних пред"
ставників українського соціуму (громадян, об'єднань гро"
мадян, територіальних громад, соціальних груп, об'єдна"
них за професійними, релігійними, політичними, етніч"
ними та іншими ознаками), посилення їхньої спромож"
ності до суспільно значущих дій та акцій, до мобілізації
та досягнення спільних цілей, утвердження спільних
цінностей, захисту себе або інших представників спільно"
ти. В наслідок соціального згуртування твориться соц"
іальний капітал та інфраструктура для соціальної взає"
модії: постає громадянське суспільство, з'являються ме"
режі, платформи, форуми, засновуються рухи, фонди,
програми.

Територіальне згуртування реалізується через
зміцнення міжрегіонального, транскордонного, міжна"
родного співробітництва; шляхом налагодження сполу"
чення і зв'язку між населеними пунктами і регіонами, при"
єднання територій і місцевостей до транспортних, теле"
комунікаційних, енергетичних та інших мереж, скасуван"
ня або мінімізації перешкод для руху, економічної діяль"
ності, навчання, забезпечення високої якості державних
/ громадських послуг та гарантованого доступу до сусп"
ільних благ, незалежно від території або регіону. Тери"
торіальне згуртування базується на всебічному вивченні
потенціалу регіону, використанні його ресурсів, сприяє
його інтеграції у міжрегіональні та національний ринки,
глобальні ринки, включно із внутрішнім ринком ЄС.

Разом з тим, не можна заперечувати значення ідей
для об'єднання європейських народів, заснування ЄС. Ве"

ликою мірою об'єднавчі ідеї висловлені у засновницьких
договорах ЄС: як цілі заснування ЄС, його цінності та ба"
чення майбутнього Союзу.

Потреба у загальнонаціональній консолідації, акту"
алізована програмою модернізації Української держави
на 2010—2014 рр., підводить уряд до необхідності шука"
ти нові шляхи єднання нації. Частково європейські тео"
ретичні здобутки з питань згуртування враховані у су"
часних концептуальних підходах до модернізації систе"
ми управління регіональним розвитком, запропонованих
Національним інститутом стратегічних досліджень [16;
17; 18]; відображені у змісті законів, державних програм,
інших нормативно правових актів. Наприклад, Програ"
ма соціально — економічного розвитку на 2010 р., Про"
грама економічних реформ на 2010—2014 рр. спирають"
ся на інноваційно — інвестиційну модель розвитку, зап"
ровадження якої можливо за умов економічного згур"
тування, інтенсивної взаємодії суб'єктів економічної
діяльності, з одного боку, та налагодження партнерсь"
ких стосунків між владою та бізнесом, з іншого. Держав"
на програма розвитку внутрішнього виробництва від 12
вересня 2011 р. ставить за мету розвиток внутрішнього
ринку, його насичення товарами від національного вироб"
ника, підвищення їх конкурентоспроможності та зрос"
тання імпортозаміщення, що можливо тільки за умов
активізації взаємодії суб'єктів економічної діяльності,
зміцнення економічних зв'язків, що наразі експерти оці"
нюють як недостатнє [16, с. 9].

У сучасних підходах до формування нової регіональ"
ної політики важливе місце посідає міжнародне транс"
кордонне та міжрегіональне співробітництво в рамках
програм технічної допомоги ЄС, розвиток "єврорегіонів".
Такий підхід до соціально — економічного розвитку те"
риторій базується на тісній взаємодії та спирається на
інтенсивну співпрацю державного та приватного сек"
торів, потребує наявності в регіонах відповідної інфрас"
труктури: інституційної, транспортної, телекомунікац"
ійної; включення регіонів та територій у загальнонаціо"
нальні та міжнародні системи сполучення, товарні рин"
ки, ринки праці тощо [2, с. 279—293; 19, с. 237—280].
Відповідно, пріоритетними інвестиційними проектами
визнаються "проекти у сфері дорожньо — транспортно"
го будівництва, та створення транспортної інфраструк"
тури; розвитку місцевих, регіональних та міжнародних
транспортних коридорів, мереж телекомунікацій та енер"
гетики, прилеглої до них інфраструктури" [18, с. 15], що
за термінологією ЄС належить до територіального згур"
тування.

Проте, сьогодні бракує ініціатив, спрямованих на
соціальне згуртування. Сучасне українське суспільство
характеризують як фрагментоване, у якому відцентрові
настрої за силою впливу перевищують доцентрові;
відмінні цивілізаційні орієнтації (проросійська, євразійсь"
ка чи європейська) західних і східних та південно —
східних областей доповнюються диференціацією суспіль"
ства за віковими ознаками; слабкість загальнонаціональ"
них зв'язків є очевидною порівняно з надмірною регіо"
налізацією політичних еліт, напруженням відносин між
певними мовними, етнічними, конфесійними групами в
окремих регіонах [1]. Це яскраво демонструє ставлення
громадян до європейського вибору України: за даними
загальнонаціонального опитування Фонду "Демокра"
тичні ініціативи", проведеного у грудні 2011 р., на питан"
ня "Чи потрібно Україні стати членом ЄС?" відповіли
"Так" 74.2% респондентів на Заході та 26.4% у Донбасі та
Криму. У віковій групі 18—29 років підтримують член"
ство в ЄС 58%, серед людей віком 55 років і старше —
тільки 35.2%.

Соціокультурні відмінності супроводжуються поси"
ленням соціально — економічного (майнового) розша"
рування; станом на 2011 р. співвідношення доходів найб"
ідніших та найбагатших домогосподарств (децильний ко"
ефіцієнт) за оцінками різних експертів перебувало в ме"
жах від 1: 40 до 1: 60 [19, с. 204].

За такої диференціації марно сподіватися на поси"
лення згуртованості та консолідацію українського сусп"
ільства. В ЄС, згуртування у його первісному вигляді було
спрямоване на соціально — економічне вирівнювання,
зменшення розбіжностей у рівнях життя й добробуту
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різних країн, регіонів, громад, що утворюють ЄС — саме
це, на думку творців первісної концепції згуртування ЄС,
мало нівелювати конфлікти між державами"членами.
Варто наголосити, що в ЄС соціальне згуртування і спро"
можність до взаємодії не з'явилися самі по собі — вони є
результатом спеціальних заходів, профінансованих з
бюджету ЄС, та зусиль багатьох контрагентів, залучених
до їх реалізації: у соціальній сфері, спроможність до взає"
модії виховується через програми шкільних та універси"
тетських обмінів; завдяки програмам, адресованим мо"
лодим людям: "Молодь у дії", "Молодь на марші", "Куль"
тура", "Громадянство"; через політику соціального вклю"
чення, адресовану вразливим верствам населення; про"
граму захисту прав споживачів, Європейську політику
згуртування; у ході реалізації громадських ініціатив на
національному, регіональному та місцевому рівнях.

Сьогодні в Україні замало ініціатив, спрямованих на
зміцнення зв'язків, розвиток солідарності між різними
соціальними групами і спільнотами: соціокультурними,
територіальними, етнічними, релігійними, професійними,
соціально — майновими тощо. Об'єднання української
нації переважно спирається на політичні гасла, будуєть"
ся навколо історичного минулого та лише фрагментар"
но не торкається майбутнього.

Одним з шляхів зміцнення соціального згуртування
мають стати конкретні державні ініціативи у сфері гума"
нітарної політики (освітньої, культурної, соціальної,
інформаційної та інших); іншим важливим напрямом є
розвиток і посилення громадянського суспільства. Як
засвідчив загальнонаціональний моніторинг реалізації
Концепції сприяння розвитку громадянського суспіль"
ства [20], сьогодні влада недостатньо активно співпра"
цює з громадянським суспільством, не бачить у громадсь"
ких об'єднаннях та неурядових та благодійних організа"
ціях партнерів (наприклад, щодо надання соціальних по"
слуг), не завжди запрошує їх до консультацій, не фінан"
сує третій сектор, що гальмує розвиток громадянського
суспільства та соціальної інфраструктури.

Аналіз європейського досвіду згуртування дає підста"
ви вважати, що обраний Україною підхід до суспільної
консолідації та необхідності доповнення об'єднання на
основі національної ідеї такими об'єднавчими суспільни"
ми процесами, як соціальні, економічні, політичні, куль"
турні тощо, є далекий від досконалості.

ВИСНОВКИ
1. Наразі основою для консолідації українського сус"

пільства виступає національна ідея та суміжні з нею соц"
іокультурні чинники: національна свідомість, національ"
на ідентичність, спільна культура, історична пам'ять
тощо. Інші чинники: економічні, господарські, соціальні,
гуманітарні майже не беруться до уваги у суспільно —
політичному дискурсі щодо загальнонаціональної кон"
солідації.

2. Натомість, європейський досвід згуртування ЄС до"
водить, що для об'єднання громад, спільнот, націй неаби"
яке значення мають економічна кооперація, державно —
приватне партнерство, міжрегіональне співробітництво,
транспортне сполучення, розвинена інфраструктура,
рівний доступ до державних послуг і суспільних благ, до"
віра, солідарність та суспільна інтеграція.

3. Останнім часом, вітчизняне експертне середовище
вийшло із низкою ініціатив, спрямованих на зміцнення
економічного та територіального згуртування (розвиток
внутрішнього ринку, державно — приватного партнер"
ства, активізацію міжрегіонального економічного співро"
бітництва, налагодження територіального сполучення,
удосконалення державної регіональної політики).

4. Втім, залишається невирішеною низка питань, що
заважають соціальному згуртуванню українського сус"
пільства: соціально — економічна поляризація, яка спо"
стерігається на рівні домогосподарств і регіонів; брак до"
віри до органів влади з боку громадян стримує ініціативи
державно — приватного партнерства та соціально — еко"
номічний розвиток в цілому; відсутність злагоди щодо на"
ціональної ідеї, майбутнього Української держави не
дозволяє рухатися вперед, визначитися із цивілізаційним
вибором, виробити стратегію входження у глобальні рин"
ки на Сході чи на Заході.

Предметом подальшого аналізу буде детальне
співставлення двох понять: консолідації та згуртування;
а також виявлення європейських підходів і механізмів
згуртування, вартих для запозичення і запровадження в
Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Новою політичною командою на чолі з Президен�

том України Віктором Януковичем запроваджено стра�
тегічний курс на проведення системних реформ у сус�
пільно�політичній сфері України. Трансформаційні про�
цеси, які відбуваються сьогодні в усіх сферах суспіль�
ного життя України, потреби в забезпеченні її сталого
розвитку постійно вимагають від українського суспіль�
ства і держави принципово нового ставлення до питан�
ня формування та розвитку кадрового потенціалу. Клю�
чове місце у зазначених процесах відіграє реформа на�
ціональної державної кадрової політики. Так, у 2010
році Главою держави було започатковано процес фор�
мування Президентського кадрового резерву "Нова ел�
іта нації", що передбачає пошук та залучення таланови�
тих, прогресивно мислячих і цілеспрямованих кадрів до
роботи у стратегічних проектах державного сектора Ук�
раїни [1].

Водночас практично залишилось без уваги та сер�
йозних наукових розробок питання формування Пре�
зидентського кадрового резерву сектора безпеки Украї�
ни. Це є суттєвим недоліком системи кадрового забез�
печення в державі, тому що від розв'язання цих проблем
залежить підвищення якості управління у сфері націо�
нальної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
проблеми функціонування сектора безпеки та системи
кадрового забезпечення державного управління є пред�
метом дослідження багатьох науковців. Проте, незва�
жаючи на численні наукові публікації вітчизняних уче�
них, які лише обгрунтовують теоретичні основи реалі�
зації державної кадрової політики у військових та пра�
воохоронних структурах, дослідження у яких пробле�
ма формування Президентського кадрового резерву
сектора безпеки України практично відсутні.

Мета статті — запропонувати науково�практичні
аспекти формування Президентського кадрового резер�
ву сектора безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку багатьох науковців, державна галузева

кадрова політика в секторі безпеки України є складо�
вою державної кадрової політики, що базується на дер�
жавних пріоритетах з урахуванням особливостей без�

УДК 35.083.112

А. С. Сіцінський,
д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України
О. В. Банчук%Петросова,
здобувач кафедри державного управління і менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України,

НАУКОВО�ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО

КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ

У статті досліджено науково�практичні аспекти формування Президентського кадрового резерву сектору

безпеки України.

This article explores the scientific and practical aspects of the Presidential staff reserve the security sector of Ukraine.

Ключові слова: державне управління, кадровий резерв, сектор безпеки, Президентський кадровий резерв
сектору безпеки, науково�практичні аспекти.

Key words: public administration, personnel reserve, the security sector, presidential personnel reserve of the
security sector, scientific and practical aspects.

пекового сектора, потреб і відповідних ресурсів. Дос�
лідники консолідовані у тому, що основними завданням
державної галузевої кадрової політики в секторі без�
пеки України є пошук, ефективне збереження і відтво�
рення, цілеспрямоване формування і раціональне вико�
ристання професійно підготовлених управлінських
кадрів, які відповідають потребам для сфери національ�
ної безпеки України.

Зазначимо, що військова служба у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях є державною
службою особливого характеру, що потребує іншого
інтелектуально�кадрового забезпечення виконання
функцій держави у сфері національної безпеки, на
відмінну від цивільних. Передусім має гарантувати су�
веренітет, територіальну цілісність, добробут та безпе�
ку громадян. Відтак, процес формування Президентсь�
кого кадрового резерву сектора безпеки України має
свої характерні особливості.

По�перше, військова та правоохоронна служба ви�
магають від персоналу наявності можливостей перено�
сити певні обмеження пов'язані з їх проходженням:
військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби,
бойове чергування, які можуть проводитись у будь�які
дні тижня без обмеження загальної тривалості служ�
бового часу.

По�друге, процес проходження служби у структу�
рах сектора безпеки пов'язується з ризиками для жит�
тя та здоров'я людини, що вимагає адекватних заходів
морального та матеріального стимулювання.

По�третє, служба у структурах сектора безпеки ви�
магає специфічних професійних знань, умінь, характе�
ристик , здібностей та навичок.

По�четверте, ефективність виконання завдань у без�
пековому секторі держави залежатиме від професійних
кадрів, перш за все, вищої офіцерської ланки, які відпо�
відають компетентності сучасних управлінських кадрів
та мають авторитет серед підлеглих.

Стратегічні підходи до процесу реформування кад�
рової політики закладено у "Концепції подальшого ре�
формування та розвитку Збройних Сил України до 2017
року", яка спрямована на вдосконалення системи управ�
ління військових формувань. Важливими аспектами
Концепції є удосконалення системи проходження
військової служби, кадрового менеджменту, оптимі�
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зації організаційно�штатної структури, створення на�
лежних умов для проходження служби (матеріальних
та соціальних стимулів) [2].

Розглядаючи питання формування Президентсько�
го кадрового резерву сектора безпеки України, зазна�
чимо, що основною проблемою цього процесу є
відсутність єдиної системи кадрової політики України
у сфері державного управління. На жаль, сучасними
нормативно�правовими документами України не роз�
роблено організаційні та практичні механізми форму�
вання Президентського кадрового резерву в секторі
безпеки, а саме:

— остаточно не визначені концептуальні та стра�
тегічні перспективи розвитку сектора безпеки України;

— не визначено суб'єктів формування та проведен�
ня кадрової політики у безпековому секторі держави;

— відсутність органу державної влади та посадових
осіб, до компетенції яких відносяться питання формуван�
ня Президентського кадрового резерву сектора безпеки;

— не встановлені чіткі критерії призначення офі�
церів на вищі посади та присвоєння вищих військових і
спеціальних звань;

— відсутні дієві механізми професійної підготовки
кандидатів на призначення на вищі офіцерські посади;

— не запроваджено ефективну систему кадрового
менеджменту у військових та правоохоронних структу�
рах;

— не розроблено дієвих заходів із мотивації та сти�
мулювання кадрів, підвищення їх кваліфікації відповід�
но до рівня підготовки управлінських кадрів необхідним
рівням освіти;

— не опрацьований порядок організації відбору та
критерії оцінки професійних якостей кандидатів на
керівні посади;

— не розроблені показники та індикатори компетен�
тності;

— залишились поза увагою питання щодо розробки
типових посадових інструкцій та алгоритмів кар'єрно�
го зростання.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що
кадровий процес прийняття рішень відносно призначен�
ня на вищі керівні посади у безпековому секторі держа�
ви, як правило, є невідкритим та непрозорим, і тому не�
демократичним та малоефективним. На жаль, більше за
все призначення на вищі офіцерські (керівні) посади
відбувається з номенклатурних, протекціоністських
міркувань, із врахуванням особистої "відданості" кан�
дидата та належності його до певних "політичних ко�
манд". Внаслідок цього далеко не всі вищі керівні поса�
ди сектора безпеки і оборони обіймають особи, що ма�
ють практичний досвід, високу компетентність, ініціа�
тивність, професіоналізм і творчий підхід до виконання
службових обов'язків та здатні ефективно розв'язува�
ти складні завдання у сфері національної безпеки.

Державна кадрова політика є визначальним фактором
здійснення відомчої, галузевої кадрової політики. Дієвий
вплив цього основного фактора безпосередньо залежить
від того, наскільки державна кадрова політика базується
на основі науково підходу, так і практичного підходу, щодо
аналізу стану роботи з кадрами в різних галузях і сферах
діяльності та реальних перспектив розвитку цього проце�
су, спирається на необхідне правове, організаційне і фінан�
сове забезпечення. Зазначимо, що такий аналіз сьогодні
практично не ведеться ні на державному, ні на галузевому
рівні. Нечіткість нормативно�правових актів з питань дер�
жавної кадрової політики, а також відсутність, "зак�
ритість" систематичного моніторингу кадрового забезпе�
чення структур сектора безпеки не сприяють її ефектив�
ному практичному здійсненню.

Наприклад, загальна практика показує, що пенсіо�
нери силових структур звільненні (за вислугою років,
за віком і за станом здоров'я), які належали до керівно�
го офіцерського складу, масово повертається на свої
попередні посади, які на цей час перекваліфіковані на

посади державних службовців, для продовження своєї
службової діяльності, в результаті чого держава опла�
чує роботу своїх службовців у подвійному розмірі (пен�
сійне забезпечення, заробітна плата). Ця тенденція при�
зводить до неефективного використання людських ре�
сурсів. На жаль, врегулювання цієї проблеми можливе
лише за рахунок внесення змін до законодавства Украї�
ни.

На сьогодні вкрай важливим державним завданням
має стати удосконалення механізмів реалізації держав�
ної кадрової політики з питань формування Президен�
тського кадрового резерву сектора безпеки. Механіз�
ми формування кадрової політики в секторі безпеки
України мають відповідати стандартам демократично�
правової держави із соціально орієнтованою ринковою
економікою, бути відкритими і прозорими для суспіль�
ства. Зазначену діяльність необхідно впроваджувати у
відповідності до вимог Закону України "Про демокра�
тичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави" [3], що регулює
діяльність органів державної влади у сфері цивільно�
військових відносин.

Для поліпшення законодавчого та нормативно�пра�
вового забезпечення державної кадрової політики на
сучасному етапі доцільно охарактеризувати ключові
науково�практичні аспекти формування Президентсь�
кого кадрового резерву сектора безпеки.

Перший науково�практичний аспект передбачає
нормативно�правове забезпечення кадрових процесів з
формування Президентського кадрового резерву сек�
тора безпеки. На нашу думку, потребують законодав�
чого врегулювання питання добору, навчання та управ�
ління службовою кар'єрою осіб, що включені до Пре�
зидентського кадрового резерву сектору безпеки. Заз�
начені питання доцільно визначити в окремому "Поло�
женні про Президентський кадровий резерв сектора
безпеки" (далі — Положення). Метою Положення є виз�
начення механізмів добору кандидатів до кадрового ре�
зерву із всебічним врахуванням їх моральних, ділових,
фізичних, розумових, професійних та інших особистих
якостей, соціальної поведінки й мотивації.

Положення має визначати:
— нормативно�правові та організаційні підвалини

формування Президентського кадрового резерву сек�
тора безпеки;

— принципи формування та чисельність структури;
— критерії та порядок проведення добору канди�

датів до кадрового резерву, що передбачають комплек�
сне використання наукових, педагогічних, медичних,
морально�психологічних та спеціальних методів оцін�
ки кандидатів;

— визначення органу державної влади, до компе�
тенції якого віднесено питання формування Президен�
тського кадрового резерв сектору безпеки;

— основні вимоги до кандидатів для участі у кон�
курсі на зарахування до Президентського кадрового
резерву сектора безпеки.

Другий науково�практичний аспект передбачає виз�
начення чітких механізмів добору та функціонування
Президентського кадрового резерву сектора безпеки.
Зазначимо, що реформування системи кадрового забез�
печення безпекового сектора є одним з пріоритетних
напрямів Стратегії державної кадрової політики Украї�
ни на 2012—2020 роки, розробки і впровадження якої
здійснюються із врахуванням передового міжнародно�
го досвіду.

Основними пріоритетами, на нашу думку, доцільно
визначити:

— визначення оптимальної організаційно�штатної
структури у військових та правоохоронних органах;

— запровадження системних заходів, що спрямовані
на постійне оновлення та підвищення якісних характе�
ристик керівного офіцерського складу;

— відповідність рівня та напряму підготовки канди�
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датів освітньо�кваліфікаційним вимогам керівних посад;
— наявність у кандидатів необхідних морально�пси�

хологічних якостей, організаційних здібностей та управ�
лінського досвіду;

— дотримання вікових меж для кожної категорії ке�
рівних посад;

— відкритість і прозорість при формуванні Прези�
дентського кадрового резерву сектору безпеки та ро�
боті з ним.

Третій науково�практичний аспект передбачає визна�
чення джерел формування Президентського кадрового
резерву сектора безпеки керівниками вищого рівня (дер�
жавних службовців і військовослужбовців), які за своїми
професійними та діловими якостями відповідають вимо�
гам, що ставляться до керівників відповідного рівня. Пе�
редбачається, що зарахування кандидатів до Президентсь�
кого кадрового резерву має відбуватися після проходжен�
ня ними атестаційного відбору та відповідної управлінсь�
кої підготовки в межах дворівневої військової освіти: опе�
ративно�тактичної та оперативно�стратегічної.

Джерелами формування Президентського кадрово�
го резерву сектора безпеки є резерви вищих офіцерсь�
ких кадрів першої та другої черги.

Резерв першої черги складають офіцери (державні
службовці) військових та правоохоронних структур, які
обіймають штатні посади заступників відповідних кері�
вників номенклатури Президентського кадрового ре�
зерву сектору безпеки.

Резерв другої черги складають офіцери (державні
службовці):

— випускники вищих навчальних закладів військо�
вих та правоохоронних структур: академії Генерально�
го штабу Збройних Сил України, оперативно�стратегі�
чного факультету Національної академії Держприкор�
донслужби України та інших;

— випускники Національної академії державного
управління при Президентові України;

— офіцери (державні службовці) центральних апа�
ратів та органів управління, які відібрані для комплек�
тування керівних посад.

Четвертий науково�практичний аспект передбачає
створення Вищої атестаційної комісії сектора безпеки
України — Спеціально уповноважений орган держав�
ної влади, до компетенції якого відносяться питання
формування Президентського кадрового резерву сек�
тора безпеки (далі — Вища атестаційна комісія).

На нашу думку, Вищу атестаційну комісію вбачаєть�
ся за необхідне створити при Адміністрації Президен�
та України як постійно діючий колегіальний орган. Вищу
атестаційну комісію доцільно очолити (за посадою) Ке�
рівникові Головного управління з питань безпекової та
оборонної політики Адміністрації Президента України.
До її складу доцільно залучити:

— народних депутатів — керівників профільних ко�
мітетів Верховної Ради України;

— компетентних експертів Кабінету Міністрів Ук�
раїни, Апарату Ради Національної безпеки і оборони
України;

— керівництво Національної академії державного
управління при Президентові України та Національно�
го інституту стратегічних досліджень;

— керівників військових та правоохоронних органів
України;

— інституцій громадянського суспільства як су�
б'єктів цивільного контролю над сектором безпеки.

До повноважень Вищої атестаційної комісії секто�
ра безпеки потрібно віднести:

— визначення науково обгрунтованих механізмів
оцінювання кандидатів на зарахування у Президентсь�
кий кадровий резерв сектора безпеки;

— встановлення граничної чисельності осіб Прези�
дентського кадрового резерву сектора безпеки;

— розроблення кваліфікаційних вимог для участі у кон�
курсі до зарахування у Президентський кадровий резерв;

— розгляд заяв, матеріалів та інших документів кан�
дидатів на призначення;

— організацію та проведення конкурсного відбору,
іспитів для визначення кандидатів до резерву;

— ведення персонального (електронного) обліку
осіб, зарахованих до кадрового резерву та вакансій у
ньому;

— розгляд скарг, апеляцій.
П'ятий науково�практичний аспект кадрового про�

цесу формування Президентського кадрового резерву
сектора безпеки передбачає запровадження процедури
конкурсного відбору кандидатів, що організовується
Вищою атестаційною комісією. Конкурсний відбір кан�
дидатів має бути максимально відкритим, прозорим,
демократичним, ефективним, колегіальним та об'єктив�
ним. Необхідною умовою процесу є створення рівних
можливостей для кандидатів до кадрового резерву.
Процедура конкурсного відбору та порядок її прове�
дення має бути чітко регламентована для кожної
військової та правоохоронної структури України, де
необхідно встановити чіткі квоти (на заміщення вакан�
тних посад) для кожної структури.

Зокрема, процедура конкурсного відбору канди�
датів до Президентського кадрового резерву сектора
безпеки України має бути розподілена на декілька по�
слідовних етапів.

На першому етапі конкурсного відбору, кандидати
до Президентського кадрового резерву сектора безпе�
ки, які обіймають відповідні вищі офіцерські (керівні)
посади, що є номенклатурою кадрового резерву, пода�
ють рапорти про участь у конкурсі керівникові відом�
ства по команді. Рішення про участь (або не участь) кан�
дидата має бути прийнято колегіально у форматі засі�
дань Колегій структур сектора безпеки. У разі позитив�
ного розгляду питання, документи кандидата подають�
ся на розгляд Вищої атестаційної комісії сектора без�
пеки. Публічно заслуховується кожний кандидат з пре�
зентацією власного службового досвіду та перспектив
проходження служби на вищій керівній посаді.

На другому етапі членами Вищої атестаційної комі�
сії сектору безпеки проводиться спеціальна перевірка
відомостей, що містяться у поданих документах у по�
рядку, встановленому чинним законодавством України.
У разі встановлення фактів надання кандидатами не�
правдивих відомостей та виявлення інших обставин, що
унеможливлюють участь кандидата у конкурсному
відборі, колегіально приймається рішення про відмову
кандидатові. Рішення про відмову від участі у конкурсі
повідомляється кандидату у письмовій формі. З канди�
датами, які пройшли документальний відбір, проводять�
ся попередні співбесіди на предмет мотивації щодо
участі у конкурсному відборі. Особлива увага при цьо�
му надається базовій освіті кандидатів, професійним та
службовим досягненням, морально�діловим та етичним
якостям, стану здоров'я, здатності працювати з підлег�
лими, представниками засобів масової інформації, гро�
мадських організацій, політичних партій, комунікабель�
ності, лідерським якостям, та іншим організаторським
здібностям. За результатами співбесіди приймається ко�
легіальне рішення про допуск кандидата для участі у
складанні іспитів, що оформлюється відповідним про�
токолом. Особи, що прийшли, співбесіди вважаються
офіційно допущеними до іспитів.

На третьому етапі кандидати проходять процедуру
складання іспитів. Для проведення іспитів Вища атеста�
ційна комісія сектору безпеки готує пропозиції про
створення Екзаменаційної комісії, що формується з
найбільш досвідчених фахівців військових та правоохо�
ронних структур (центральних апаратів та вищих
військових навчальних заходів), а також професорсь�
ко�викладацького складу Національної академії дер�
жавного управління при Президентові України. Склад
комісії має періодично змінюватися з метою виключен�
ня корупційних проявів. Іспити повинні проводитись
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одночасно для всіх кандидатів на конфіденційній основі
(шляхом присвоєння кандидатам персональних кодів).

Іспити проводиться шляхом незалежного оцінюван�
ня професійних якостей кандидата на тестовій основі у
письмовій формі. Тести повинні бути уніфікованими та
передбачати перевірку:

— обізнаності кандидатів у сфері загальних знань,
в тому числі історії, літератури, іноземної мови, сус�
пільних та геополітичних знань, правознавства;

— рівень спеціальних знань (окремо для кожної си�
лової структури) з загальновійськової тактики, спе�
ціальної підготовки, нормативно�правового забезпечен�
ня діяльності військових та правоохоронних органів,
вогневої та фізичної підготовки;

— рівень знань з психології управління, конфлікто�
логії та інших суспільних наук.

Процес незалежного оцінювання має бути макси�
мально автоматизованим, де необхідно мінімізувати
вплив "людського" фактора стосовно прийняття одно�
осібних рішень відносно кандидатів. Результати тесту�
вання одразу повідомляють усім кандидатам. Також,
доцільно передбачити процедуру подачі апеляцій щодо
результатів іспитів.

За результатами проведення іспитів складаються
рейтингові списки кандидатів, що оприлюднюються на
офіційному веб�сайті.

На четвертому етапі конкурсного відбору членами
Вищої атестаційної комісії опрацьовуються результати
іспитів кандидатів до Президентського кадрового резер�
ву, остаточно опрацьовуються документи осіб, які мо�
жуть бути зараховані до зазначеної структури. Загалом
за результатами всебічної об'єктивної оцінки професій�
них, ділових та моральних якостей кандидата Вища ате�
стаційна комісія має прийняти остаточне рішення, щодо
зарахування його до Президентського кадрового резер�
ву сектору безпеки. Подальша процедура передбачає
складання Комісією письмового висновку про доцільність
зарахування кандидата до Президентського кадрового
резерву сектора безпеки України. У подальшому прий�
мається протокольне рішення про зарахування кандида�
та до Президентського кадрового резерву сектора без�
пеки, готується відповідний проект розпорядження, що
подається на розгляд Президентові України.

Шостий науково�практичний аспект кадрового про�
цесу формування Президентського кадрового резерву
сектора безпеки спрямований на професійний розвиток
осіб, зарахованих до резерву. Він має передбачати підви�
щення освітньо�кваліфікаційного рівня знань, профе�
сійних навичок з метою ефективного виконання поса�
довими особами свої службових обов'язків. Професій�
ний розвиток осіб здійснюється шляхом:

— участі у навчаннях в форматі реалізації профес�
ійних програм, спеціальних курсах, тренінгах, семіна�
рах, науково�практичних конференціях, що організову�
ються Національною академію державного управління
при Президентові України, Академією Генерального
штабу Збройних Сил України та іншими навчальними
закладами за потреби;

— стажуванні в державних органах, насамперед:
Верховній Раді Україні, Адміністрації Президента Ук�
раїни, Кабінеті Міністрів України, Апараті Ради Націо�
нальної безпеки і оборони України, Міністерстві юстиції
України, Міністерстві закордонних справ України,
військових та правоохоронних структурах;

— участь у навчальних візитах та стажування у про�
відних світових військових та правоохоронних структурах;

— індивідуальне навчання, спрямоване на розвиток
керівних управлінських якостей, необхідних для реалі�
зації повноважень за майбутньою посадою;

— участь у реалізації міжнародних проектів і програм,
що спрямовані на удосконалення системи кадрового ме�
неджменту у військових та правоохоронних структурах.

Сьомий науково�практичний аспект кадрового про�
цесу формування Президентського кадрового резерву

сектора безпеки спрямований на проведення системних
заходів з протидії корупційним проявам та зловживан�
ням службовим становищем. Зазначена діяльність пе�
редбачає проведення комплексної роботи з особами, що
перебувають у резерві з метою мінімізації корупційних
проявів у подальшій службовій діяльності.

Процес передбачає запровадження Кодексу профес�
ійної етики для керівного складу сектора безпеки. Змістом
документа передбачається запровадження типових пра�
вил та норм професійної етики. Кодекс має визначати мо�
ральні цінності, зобов'язання та принципи проходження
служби на вищих офіцерських (керівних) посадах, а та�
кож професійно�етичні вимоги до службової, позаслуж�
бової та антикорупційної поведінки. У положеннях Ко�
дексу професійної етики для керівного складу сектора
безпеки України доцільно регламентувати такі питання:

— безумовне дотримання норм законів та військо�
вої присяги;

— взірцевості з питань службової дисципліни в про�
фесійній діяльності та приватному житті, залишатися
за будь�яких обставин чесним і непідкупним, відданим
інтересам державної служби;

— протидії усім випадками корупції, своїми діями
не створювати уявлення про бажання отримати будь�
яку фінансову вигоду в обмін на виконання своїх служ�
бових обов'язків;

— повага до прав та гідності підлеглих, бути взірцем
високої культури та ввічливості, не уникатиме відпові�
дальності за свої дії;

— сумлінне виконання своїх службових обов'язків,
прагнення до найкращих результатів, покладаючись на
своє сприйняття, розсудливість та ініціативу під час ви�
конання службових завдань;

— відсутність політичної складової у діях керівно�
го складу: знаходячись на державній службі не заявля�
ти про свої політичні погляди, не брати участь страй�
ках, діяльності політичних об'єднань, не піддаватись
політичному впливу;

— неприпустимості використання свого службово�
го становища в особистих інтересах, прояви формаліз�
му, грубості до підлеглих, обговорення з підлеглими дій
вищого керівництва тощо.

ВИСНОВКИ
Актуальним державним завданням сьогодення є ут�

ворення ефективних організаційних та практичних ме�
ханізмів формування Президентського кадрового ре�
зерву сектора безпеки України, що є новою офіцерсь�
кою елітою вищого рангу, стратегічними лідерами сек�
тора безпеки нашої держави. Для України, з огляду на
відносно незначний історичний досвід державотворен�
ня, принципово важливим є вирішення цього завдання в
контексті створення системи забезпечення національ�
ної безпеки, адекватної загрозам її життєво важливим
національним інтересам.

Перспективою подальших розвідок даної проблема�
тики, є, на наш погляд, дослідження сучасних проблем
формування Президентського кадрового резерву сек�
тору безпеки України.
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дефіцит житла є однією з найбільш важливих со%

ціально%економічних проблем у багатьох країнах.
Особливої гостроти дана проблема набула в Україні
за останні два десятиріччя, коли в будівництво житла
було впроваджено ринкові механізми. Статистичні
дані вказують, що ті позитивні зрушення, які наміти%
лися в будівництві житла в 2006—2007 роках і які було
втрачено внаслідок кризи, не знаходять продовжен%
ня на сучасному етапі розвитку будівельної галузі.
Так, за 2011 рік в Україні введено в експлуатацію
9410359 м2 житла, що лише на 0,8% перевищує відпо%
відний показник для 2010 року [2]. Значна кількість
житла продовжує вводитися в експлуатацію відпові%
дно до Порядку прийняття в експлуатацію індивіду%
альних (садибних) житлових будинків, садових, дач%
них будинків, господарських (присадибних) будівель
і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та
II категорій складності, які збудовані без дозволу на
виконання будівельних робіт і проведення технічно%
го обстеження їх будівельних конструкцій та інже%
нерних мереж, затвердженого наказом Мінрегіону від
24.06.2011 № 91 [10] та Тимчасового порядку прий%
няття закінчених будівництвом приватних житлових
будинків садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями, спорудже%
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них без дозволу на виконання будівельних робіт, зат%
вердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09.09.2009 № 1035 [12]. У 2011 році площа введе%
ного в експлуатацію житла, яке було побудоване в
минулі періоди без дозволу на будівництво, станови%
ла 2266757 м2 [2] , або 24,1% всього житла. В 2010 році
площа такого житла становила 46,7% загальної жит%
лової площі, введеної в експлуатацію в Україні [3].
Потрібно також враховувати, що й у 2011 році мали
місце низка негативних моментів, притаманних буді%
вництву житла в Україні в більш ранні періоди: зриви
строків будівництва житла, грубе порушення буді%
вельних норм, непрозорі операції забудовників сто%
совно горищ і підвалів будинків, які здаються в експ%
луатацію, прибудинкової території тощо [6].

Відзначимо, що в Україні держава не відграє сут%
тєвої ролі як забудовник. За рахунок Державного
бюджету введено в експлуатацію 72010 м2 [2, c. 4]
житла або 0,8% всієї площі житла, введеного в експ%
луатацію в 2011 році. Основні обсяги житлового бу%
дівництва забезпечуються за рахунок ринкових ме%
ханізмів, але їх дія є недостатньою для вирішення
житлової проблеми. В 2011 році будівельна ак%
тивність в Україні становила 0,2 м2 на одного пост%
ійного жителя [2, c. 5], тоді як згідно європейських
стандартів даний показник має бути принаймні в
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п'ять разів більшим [17]. Потрібно відзначити на%
явність значного розриву по даному показнику в
розрізі регіонів України. В м. Севастополі та м. Києві
будівельна активність в 2011 році перевищувала 0,5
м2 на одного жителя (0,58 та 0,54 м2 на одного жите%
ля [2, c.5]), тоді як в Луганській області — в десять
разів менше (0,051 м2 на одного жителя [2, c. 5]), а в
Запорізькій — ще менше: 0,034 м2 на одного жителя
[2, c. 5]. На сучасному етапі розвитку житлового бу%
дівництва стає зрозумілим, що взятий у державній
житловій політиці курс на зменшення ролі держави
як регулятора житлового будівництва є певною
мірою помилковим. Світовий досвід вказує, що навіть
при розвинутому інституційному середовищі, ринко%
вий механізм не може створити ефективний ринок
доступного житла в країні, який був би адекватним
можливостям та потребам національної соціально%
економічної системи.

Отже, метою статті є узагальнення світового досві%
ду щодо державного регулювання будівництва житла.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Зарубіжний досвід державного регулювання будів%

ництва житла та його розподілу є предметом досить
інтенсивного наукового вивчення [1; 5; 7—9; 13—15].

Проте, у фаховій літературі, присвяченій участі дер%
жави в регулюванні житлової сфері, здебільшого акцен%
тують увагу на тому, що держава підтримує різними спо%
собами громадян, які потребують житла. Проте реаль%
на практика реалізації житлової політики в розвинутих
зарубіжних країнах показує, що уряди не меншу увагу
приділяють і різним формам регулювання пропозиції
житла.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Уряди більшості розвинутих країн активно здійсню%

ють регулювання житлового будівництва: підтримують
різні механізми інвестування в житлову сферу; здійсню%
ють прямий та непрямий вплив на будівництво житла.
При цьому кожна зі складових нерозривно пов'язана зі
змістом вирішуваних державою стратегічних завдань і
включає відповідно:

— заходи підтримки і вдосконалення використову%
ваних механізмів на основі звернення до раніше вжива%
них видів дій на структуру господарських відносин,
ініціативу пошуку і запозичення позитивного досвіду;

— зусилля уповноважених суб'єктів по модифікації
складу методів і способів регулюючих дій на властивості
ділової і споживчої поведінки, відповідно до проміжних
і (або) перспективних цілей;

— врахування чинників, індивідуально або в комп%
лексі, врахування зміни якісних і кількісних показників
ефективності функціонування житлового ринку, пос%
тійне звернення до критеріїв оцінки рівня соціально%
економічного розвитку держави, зокрема розвитку зна%
чущих для суспільства інститутів [7, c. 45].

 Особливу роль в регу%
люванні житлового будів%
ництва держава отримує з
утвердженням в західних
країнах розвиненої пол%
ітики добробуту ( welfare ).
"Держава добробуту, —
указує Р. Еспрін%Андер%
сен, — не просто механізм,
що втручається і за мож%
ливості коректує структу%
ру нерівності; вона є …. ак%
тивною силою, що упоряд%
ковує соціальні відносини"
[16, c. 23].

Історично в політиці
"welfare state", — склало%
ся три загальні принципи.

1. Ліберальний принцип. Соціальна допомога на%
дається за залишковим принципом — бідним і мало%
забезпеченим шарам населення, не здатним добути
собі мінімум засобів до існування за допомогою рин%
кових можливостей (передбачається визначення
мінімальних соціальних потреб і виявлення груп, що
мають потребу в допомозі). Корінь же політики по%
лягає в забезпеченні активізації індивіда, який здо%
буває собі соціальні гарантії шляхом приватного (рин%
кового) страхування.

2. Консервативний принцип. Даний принцип висту%
пає в двох основних формах — етатистській та корпо%
ративній, залежно від основного джерела соціальних
виплат. Але в обох версіях він припускає патерналі%
стичні побудови — з окремими програмами для різних
професійних і статусних груп, з прив'язкою виплат і
пільг до трудового внеску, з наданням високих гарантій
в обмін на вірність і лояльність організації, з опорою
на забезпечення сім'ї, а не індивідуального працівни%
ка.

3. Соціал%демократичний принцип. Спочатку даний
принцип реалізовувався за допомогою концентрації
фондів у розпорядженні профспілкових і інших демо%
кратичних об'єднань. Але потім він досяг стадії універ%
салізму, заснованого на правах громадянства, відповід%
но до яких кожен громадянин має права на рівні пільги,
незалежно від ступеня потреби і свого трудового вне%
ску [16, c. 48].

Основні відмінності між державним регулюванням
будівництва житла в рамках трьох вищезазначених кон%
цепцій наведено в табл. 1.

Майже у всіх розвинутих країнах держава висту%
пає прямим інвестором будівництва соціального жит%
ла, а також здійснює податкове стимулювання його бу%
дівництва. Так, майже чверть всієї фінансової допомо%
ги будівельному сектору у Франції здійснюється у виг%
ляді податкових пільг, які мають стимулюючий або до%
поміжний характер. Поширена практика субсидуван%
ня будівництва, тобто фінансова підтримка, що на%
дається урядом тим генеральним замовникам, які бу%
дують житло для малозабезпечених верств населення
[1, с. 95].

У сучасній Швеції держава активно здійснює регу%
лювання структури і форм відтворення житлового фон%
ду залежно від ситуації, що складається на ринку жит%
ла, шляхом варіювання субсидіями та пільговими кре%
дитами забудовникам [8, с. 102].

При регулюванні державою процесу інвестування в
проекти житлового будівництва, включаючи індивіду%
альне житлове будівництво, активно використовують%
ся можливості інституціалізації ринкової інфраструк%
тури. Важливими в даному плані є фінансові інструмен%
ти приватних компаній і державних фондів, а також
встановлення нормативних бар'єрів на зростання зобо%
в'язань перед потенційними домовласниками по фінан%
совому або майновому відшкодуванню вартості об'єктів

Таблиця 1. Відмінності між державним регулюванням будівництва житла в рамках
принципів житлової політики

Джерело: складено автором згідно [15].
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нерухомості (земельних ділянок, квартир, котеджів і
ін.).

Уряди розвинутих країн, за словами професора
Р. Весселі, визнають, що, крім заходів з підтримки гро%
мадян, розробляють і реалізують заходи які фокусують%
ся і на "м'якому плануванні" пропозиції житла та на са%
мому процесі будівництва. Ці заходи спрямовані на [4]:

— вдосконалення територіального і міського пла%
нування, включаючи інфраструктуру;

— забезпечення недорогими земельними ділянками
для житлового будівництва (субсидії, права на будівниц%
тво);

— підтримку та стимулювання ефективних методів
будівництва, включаючи енергозберігаючі методи.

У всіх розвинених країнах діють достатньо налаго%
джені системи правового зонування та місторегулюван%
ня. Такі системи в усіх країнах дотримуються ряду ос%
новних принципів і відрізняються тільки розподілом
компетенцій та повноважень залежно від державного
устрою: у країнах з глибокою децентралізацією і роз%
виненою системою місцевого самоврядування (США,
Нідерланди) місцеві органи володіють найбільшою ком%
петенцією і незалежністю в ухваленні документів і
рішень, тоді як в інших країнах більша частка таких по%
вноважень належить центральним урядам. Наявність
зональних регламентів щодо розвитку територій поз%
бавляє всіх учасників житлового ринку від надмірної
опіки властей, захищаючи при цьому суспільні інтереси
в умовах приватної власності на земельні ділянки та
житло.

Зокрема, для всіх країн%членів ЄС характерне дот%
римання наступних принципів у сфері зонування та ре%
гулювання забудови населених пунктів [5]:

— забезпечення прав громадян на інформацію та на
їх вплив на планування територій забудови (аж до на%
кладення вето в Нідерландах);

— наявність скоординованої правової бази і місто%
будівних програм на всіх рівнях територіально%адміні%
стративного устрою держав;

— забудовникам і інвесторам забезпечується мак%
симально можливий, але без збитку для інтересів місце%
вих громад, вибір типу землекористування, в межах
встановлених зон та меж землекористування.

Ефективне правове регулювання зонування та ре%
гулювання забудови населених пунктів, хоч і не відно%
ситься до регулювання безпосередньо житлового буді%
вництва, але створює сприятливі умови для його роз%
витку за рахунок планового оснащення земельних діля%
нок під забудову необхідною інфраструктурою в рам%
ках муніципальних програм розвитку, ефективного об%
лаштування території житлових районів, відміни пра%
вил, що створюють непотрібні перешкоди забудовникам.

У ряді випадків інтенсифікація та зменшення со%
бівартості будівництва досягається за допомогою ком%
плексу синхронно здійснюваних заходів, які включають
науково%інформаційний супровід будівництва, систему
фінансових пільг, зняття обмежень на використання
будівельних матеріалів, конструкцій, проектних рішень,
іпотеку, кредити та ін.

У США в 1969 році в дуже стислі терміни (6 місяців)
була розроблена програма, заснована на наступних по%
ложеннях: конкурс на конструктивні системи житлових
будинків і подальший відбір 22%х систем з прийнятих на
конкурс 600 від більш ніж 5000 фірм, розробка і прий%
няття на муніципальному і федеральному рівнях поста%
нов та законів, що передбачають фінансові пільги орга%
нізаціям, що проектують будинки на основі відібраних на
конкурсі систем, а також які виготовляють конструкції
і матеріали для них. Реалізація вказаних положень доз%
волила зменшити вартість матеріалів, конструкцій, про%
ектних рішень в 2 рази. Основними чинниками знижен%
ня вартості стали: індустріалізація будівництва, поста%
новка "на потік" виготовлення конструктивних еле%
ментів житлової системи, яка прийнята на конкурсній

основі, їх великий обсяг і, як наслідок, значне підвищен%
ня продуктивності праці та зниження собівартості. При%
ватні банки, фонди, фінансові організації не знижува%
ли і не надавали пільги ні на позики, ні по іпотеці в рам%
ках даної програми, тому що в цьому не було необхід%
ності. Як відзначається, фінансова позикова та іпотеч%
на складові були не головними, а рядовими елементами
стимулювання будівництва житла в цій системі [5].

Для розвинених країн характерна активна участь
держави в реконструкції старого житлового фонду. У
Франції, Німеччині, Данії, Швеції і Фінляндії держава в
свій час взяла на себе ініціативу і через субсидії стиму%
лювала реконструкцію житла. При цьому процес рекон%
струкції житлових будівель супроводжувався перехо%
дом на нові, більш економічні системи опалення із за%
міною інженерного обладнання.

У Франції на даний час діє чотири державні програ%
ми з реконструкції міської житлової забудови, а саме:

— програма покращення житла — надання домо%
власникам субсидій до 35% вартості робіт і пільг (на
термін реконструкції не більше трьох років) при дотри%
манні визначених умов;

— тематичні соціальні програми — надання домо%
власникам субсидій до 70% вартості робіт для реконст%
рукції невеликих житлових будівель в інтересах насе%
лення з низькими доходами;

— програма реновації будівель — надання домовлас%
никам значних податкових пільг при проведенні рекон%
струкції. У разі їх відмови місцеві органи влади мають
право продати об'єкт інвестору з метою реконструкції;

— програма ліквідації будівель з незадовільними
умовами проживання — надання ряду субсидій домо%
власнику на знесення і реконструкцію ветхого житла. У
випадку відмови держава має право здійснити необхідні
роботи за рахунок домовласника [9, с. 213].

У США діють федеральні програми реконструкції
житлових будинків на рівні мікрорайону. Обов'язковою
умовою бюджетного фінансування реконструкції жит%
лового будинку є експертиза вартості 25%річного жит%
тєвого циклу його експлуатації.

У Нідерландах однією з основних статей житлових
витрат держави є дотації програм реконструкції районів
старої забудови; реконструкція житлових будинків
здійснюється за підтримки єдиного Фонду оновлення
міст, в який уряд щорічно вносить приблизно 500 млн
доларів [13, c.25]. У рамках програми реконструкції ра%
йонів старої забудови через муніципалітети виділяють%
ся дотації на додаткову теплоізоляцію зовнішніх стін,
покрівлі й віконних отворів. Крім того, у цій країні реа%
лізуються різноманітні програми субсидій при рекон%
струкції житлових будівель. При цьому уряд бере на
себе затрати, пов'язані з установкою ліфтів у багатопо%
верхових будинках і адаптацією будинків для людей з
обмеженими фізичними можливостями (установка схо%
дових підйомників, реконструкція ванних кімнат і ку%
хонь).

У Швеції затрати на реконструкцію, утримання і
технічне обслуговування житлової забудови повністю
відшкодовуються за рахунок квартирної плати. В остан%
ню включаються амортизаційні відрахування на рекон%
струкцію, утримання і технічне обслуговування житло%
вих будинків, що становить від 15 до 50% доходу сім'ї
[9, с. 213].

У рамках державного регулювання ринку доступно%
го житла застосовуються (хоч і менш поширено) захо%
ди прямого регулювання цін. Так, в ряді країн у певних
коридорах регулюються ціни на будівельні роботи та
готові побудовані об'єкти. Однак при цьому регулюван%
ня здійснюється з врахуванням ринкового чинника —
якщо норма прибутку нижча певного рівня, то регуля%
торні дії не здійснюються, якщо даний рівень переви%
щено — в ряді країн державні органи мають законодавчі
повноваження заморозити ціни в адміністративному по%
рядку. Зокрема, в Швеції контроль і спостереження за
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цінами здійснює Державне управління цін і конкуренції,
підпорядковане Міністерству цивільної адміністрації. У
кожній губернії є фахівці, що відстежують ціни на то%
вари і послуги, включаючи й ціни на житло та вносять
пропозиції щодо їх регулювання. При значному підви%
щенні цін, інфляції і різких дисбалансах на ринку уряд
має право, згідно закону про регулювання цін, їх замо%
розити [14].

Аналогічно діють державні органи в США, Німеч%
чини, Фінляндії, Японії, Канаді і ін. Коли ціна будівель%
ного об'єкту перевищує витрати виробництва і середню
норму прибутку, державні органи можуть втрутитися і
відрегулювати ціну на законодавчій основі. Середня
норма прибутку в цих країнах станом на 2003 рік у сфері
житлового будівництва становила 10—12% від витрат
виробництва. Якщо норма прибутку виявляється вищою,
то причини такого зростання досліджуються, а якщо
вони не обгрунтовуються при такому дослідженні, то
держава регулює цю норму в примусовому порядку [11,
c. 48].

Слід відзначити, що в зарубіжних країнах ство%
рено надійне інформаційне підгрунтя для визначен%
ня достовірної вартості всього проекту. Для цього
на всіх етапах інвестування при визначенні вартості
будівництва використовуються укрупнені показни%
ки вартості будівництва (УПВБ). У США компанія
"R.S.MEANS" видає щорічно великим тиражем збір%
ник індикативних цін з середньоамериканськими по%
казниками. У Англії фірма "Technical Indexes Ltd."
публікує збірки "WESSEX" з укрупненими показни%
ками вартості будівельних робіт [11, c. 48]. В Україні
можливим є створення госпрозрахункового підприє%
мства, яке публікувало б таку інформацію, або ж по%
кладення цієї функції на ДП "Інформаційно%аналі%
тичне агентство", яке публікує статистичні збірники
на основі інформаційної бази Державного управлі%
ння статистики.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

У цілому, потрібно відзначити, що державне регу%
лювання будівництва житла в країнах з розвинутими
ринками є достатньо досконалим. В жодній країні про%
цеси в будівництві житла не лишаються безконтроль%
ними. Це потрібно враховувати і в Україні, де держава
надто покладається на ринкові чинники у житловій
сфері. Як свідчить зарубіжний досвід, державне регу%
лювання будівництва житла поєднує як прямий вплив
держави на процес будівництва (інвестиції, субсидії за%
будовникам, цінове регулювання), так і непрямий
(спрямований на усунення бар'єрів щодо розвитку бу%
дівельного процесу та на "м'яке" спрямування їх у по%
трібне русло). В усіх країнах державне регулювання
максимально синхронізується з дією ринкового меха%
нізму. Навіть у тих випадках, коли держава прямими
методами втручається в сферу будівництва житла (на%
приклад, через інвестиції, цільові субсидії забудовни%
кам, регулювання цін на будівельні роботи та готове
житло), регуляторні дії максимально враховують рин%
кові чинники (в даному випадку надається можливість
комерційним структурам отримати середню норму
прибутку). Це також повинно бути враховано у випад%
ку застосування адміністративних методів прямої дії
для регулювання процесів у будівництві житла в Ук%
раїні.
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ВСТУП
В інформаційному суспільстві управлінська діяль"

ність в органах державної влади зазнає змін інформац"
ійно"технологічного характеру, відбувається раціона"
лізація управління інформаційними потоками, які є важ"
ливим чинником системи управління та водночас спро"
щення роботи з інформаційними технологіями збиран"
ня та обробки управлінської інформації. Для структу"
ризації інформаційних потоків використовують один із
методів інформаційного менеджменту — інформаційне
моделювання, яке є сучасним інструментом аналізу
інформації. Інформаційна модель, на етапах створення
та використання, відображає інформаційну систему
процесу управління організацією, яка спрямована на
отримання точної, своєчасної, достовірної та корисної
інформації для прийняття управлінського рішення на
різних рівнях та стадіях управління.

Інформаційне моделювання дає можливість якісно
працювати з сучасними видами інформаційних повідом"
лень, регулювати інформаційні потоки, ліквідовувати
інформаційні шуми, інформаційні перевантаження та
бар'єри в організації. Сучасний розвиток інформацій"
ного моделювання засобами інформаційних технологій
в органах державної влади підтверджує актуальність
теми дослідження.
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Питанням інформаційного моделювання та ін"
формаційних потоків присвячено багато робіт як
вітчизняних (Т. Бабенко, А. Береза, Д. Власенко,
А. Крекотун, А. Панчук, С. Хазіна, Ю. Шаталова та
ін.), так і закордонних (Девід А. Марк, Й. Джестон,
Ф. Кузін та ін.) вчених. Зокрема, загальні положен"
ня моделювання представлені в працях науковця
С. Хазіної; питання інформаційної моделі та інфор"
маційного моделювання висвітлено в дослідженнях
О. Матвієнко, О. Семещенка, Ю. Шаталової; механ"
ізмам державного регулювання інформаційних по"
токів та аналізу інформаційних технологій в органах
державної влади в регіоні присвячені праці таких
вчених, як Т. Бабенко, Р. Фурмана та ін. Проте, не"
зважаючи на значний наукових доробок у цій галузі,
практичні аспекти створення та використання інфор"
маційних моделей в управлінській діяльності органів
державної виконавчої влади залишаються недостат"
ньо вивченими.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — розробка інформаційної моделі на

основі аналізу інформаційних потоків та інформаційних
технологій їх функціонування відділу у справах релігії
та національностей Головного управління внутрішньої
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політики і правової роботи Івано"Франківської об"
ласної державної адміністрації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі управління організацією відбуваєть"

ся аналітико"синтетичне опрацювання різних по"
токів інформації, які відображають зміни в інфор"
маційній діяльності, враховуючи її структурні
особливості. Вагомою проблемою управління
інформацією є інформаційні шуми та переванта"
ження, для уникнення яких потрібно раціонально
аналізувати інформаційні потоки, вилучати тільки
важливу й цінну, на даний момент, інформацію та
подавати її у вигляді, необхідному для використан"
ня й зберігання в інтегрованій системі обробки
інформації. З розвитком Інтернет"технологій та
появи нових форм комунікації обсяги інформації
зростають, а використання інформаційних моделей
стає все більш важливим у різних сферах діяль"
ності.

Модель (з латин. — міра, такт, величина) — сис"
тема, що знаходиться у певній відповідності з ори"
гіналом і містить суттєві для даної задачі властивос"
ті, якою можна заміщувати оригінал та отримувати в
процесі її дослідження нові дані про об'єкт або відтво"
рювати певні його властивості [7]. Крім того, модель
визначається як фізична або інформаційна система,
що є об'єктом дослідження адекватних цілей дослід"
ження [3, с. 40]. Оскільки моделі будуються з метою
дослідження та аналізу поведінки реальних об'єктів,
то створена модель повинна відповідати поставленій
задачі, не мати ані помилок, які знижують ефек"
тивність її використання, ані великих розбіжностей з
оригіналом. Адже наявність похибок зменшує дос"
товірність моделі.

Основну увагу зосередимо на інформаційному мо"
делюванні, адже саме інформаційна модель виступає
об'єктом нашого дослідження. Інформаційну модель
можна визначити як:

— відомості, що характеризують властивості та ста"
ни об'єкта, його взаємозв'язок із зовнішнім світом [7];

— засіб інтерпретації даних та інформації в кон"
тексті синтезу і аналізу моделей об'єктів, що досліджу"
ються [8];

— цілеспрямовано відібрану інформацію про об'єкт,
яка відображає найістотніші для дослідника властивості
об'єкта [3].

Призначенням інформаційної моделі є відтворення
з достатньою точністю тих сторін предметної області,
які представляють інтерес для користувача, це може
бути інформаційне середовище та інформаційні пото"
ки, які описують управлінські процеси в організації.
Форми представлення цих моделей різноманітні і зале"
жать від особливостей інформаційних процесів, які мо"
делюються.

Для аналізу інформаційних потоків використовують
спеціально розроблені стандарти — IDEF, а саме —
стандарт IDEF1, який дозволяє досить наочно виявити
"слабкі" місця в існуючій системі інформаційних потоків
організації та побудувати модель її інформаційної
структури [2]. До категорії поширених стандартів для
інформаційного моделювання дослідник А. Панчук [5]
відносить стандарти DFD (Data Flow Diagram — діагра"
ми потоків даних) та WFD (Work Flow Diagram — діаг"
рами робочих потоків), які містять набори символів для
опису бізнес"процесів. Науковець Т. Бабенко [1] виді"
ляє наступні інструментальні засоби моделювання та
аналізу бізнес"процесів: CA ERwin Process Modeler 7.3
(BPwin) та CA ERwin Data Modeler 7.3 (BPwin) — для
опису, аналізу та моделювання бізнес"процесів і баз
даних, які використовують методології IDEF0, IDEF3,
IDEF1X, DFD; ARIS Toolset 5.0, Oracle BPEL Manager,
Oracle Designer (Oracle Process Modeler) та Rational Rose
Enterprise — для проектування, аналізу, моделювання,

реалізації та управління бізнес"процесами, які викори"
стовують методології ARIS, BPEL, UML, Orаcle. Також
широко використовуються у діяльності сучасних орган"
ізацій такі моделі, як концептуальна модель системи
управління об'єктом та концептуальна модель системи
об'єктивного інформаційного забезпечення менеджмен"
ту.

Відділ у справах релігій та національностей (далі
— Відділ) є структурним підрозділом управління внут"
рішньої політики Головного управління правової ро"
боти та внутрішньої політики Івано"Франківської об"
ласної державної адміністрації (далі — ІФ ОДА).
Відділ підзвітний та підконтрольний управлінню внут"
рішньої політики, головному управлінню правової
роботи та внутрішньої політики, обласній державній
адміністрації, державному комітету України у спра"
вах релігій та національностей. У межах своїх повно"
важень забезпечує проведення на території області
державної політики щодо релігії та церкви, вирішен"
ня питань, пов'язаних із формуванням державно"цер"
ковних відносин, реалізацією права кожної особи на
свободу світогляду, забезпечує реалізацію державної
політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяє
консолідації та розвитку української нації, забезпе"
чує права нацменшин. Відділ взаємодіє з іншими
структурними підрозділами ІФ ОДА, органами місце"
вого самоврядування, установами, релігійними орган"
ізаціями та об'єднаннями громадян, з видавництвами
та навчальними закладами релігійного характеру, на"
ціонально"культурними товариствами, етно"націо"
нальними групами тощо.

Що стосується інформаційних потоків Відділу, то
варто відзначити, що функціонування документної ко"
мунікації передбачає постійний рух документів від ко"
муніканта (релігійні та національні об'єднання) до ре"
ципієнта (Відділ) та у звортньому напрямі. Документні
потоки Відділу (вхідні та вихідні) складаються з доку"
ментів поділених на папки (відповідно до району — на"
приклад, Калуський, Рожнятівський тощо), в яких міс"
тяться справи по кожному релігійному об'єднанню чи
церкві (наприклад, статут, протокол, заява тощо). До"
кумент, адресований Відділу, повинен пройти певну
кількість організаційних рівнів перед тим, як потрапить
безпосередньо до адреса. Схема проходження докумен"
та зображена на рис. 1.

У Відділі є чотири види інформаційних потоків:
1) між організацією та зовнішнім середовищем

(рис. 2);
2) міжрівневий обмін інформацією: низхідні і

висхідні потоки інформації (рис. 3);
3) горизонтальний обмін інформацією — наради ке"

рівників суміжних підрозділів задіяних у виконанні
спільних завдань (наприклад, нарада щодо проведення
загальноміської Хресної Дороги), робота в межах ро"
бочих груп (рис. 4);
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Рис. 1. Схема руху потоків вхідної/вихідної документації

Відділу
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4) неформальний обмін інформа"
цією (ділові зустрічі, обідні перерви
тощо).

Джерелами інформації для діяль"
ності Відділу є внутрішнє та зовнішнє
середовище. До джерел внутрішньо"
го середовища відносимо архівні до"
кументи, які стосуються діяльності
релігійних об'єднань, розпоряджен"

ня, положення, постанови тощо. Зовнішні
джерела інформації — це законодавство
в галузі державного управління, статис"
тичні дані, звіти, публікації тощо. Інтер"
нет"ресурси Відділу представлені профес"
ійно"орієнтованими сайтами, а саме: офі"
ційний сайт Верховної Ради України, Кон"
гресу національних громад України, ук"
раїнської греко"католицької церкви, сайт
"Релігія в Україні", Інтернет"портал "Пра"
вославіє в Україні".

Щодо друкованих інформаційних по"
токів, які Відділ використовує у своїй
діяльності, то це друкована продукція (на"
приклад, "Дзеркало тижня", "Голос Ук"
раїни", "Експрес", "Західний кур'єр"

тощо), в якій міститься огляд найважливі"
ших подій суспільства. Серед професійно"
орієнтованих друкованих видань виділимо
"Газету Конгресу національних громад Ук"
раїни".

Одним із завдань інформаційної діяль"
ності органів державної влади є ефективне
регулювання інформаційних потоків. Зас"
тосування концепцій управління інформа"
ційною діяльністю дозволяє побудувати
інформаційну модель організації, яка є схе"
мою потоків інформаційних повідомлень,
що використовуються в процесі управлін"

ня, відображає різні процедури
виконання функцій управління
організацією і пов'язує кожне
завдання з вхідними і вихідни"
ми документами [4]. Для реалі"
зації цього завдання нами роз"
роблена інформаційна модель
(рис. 5), яка відображає техно"
логію підготовки і маршрут до"
кументів аналізованого Відділу,
а також взаємозв'язок із струк"
турними підрозділами й особа"
ми, що беруть участь в обробці
та управлінні інформації.
Інформаційна модель має виг"
ляд схеми руху інформаційних
потоків. Її основна мета —
структурування інформаційних
потоків та автоматизація про"
цесу їх аналізу для раціоналі"
зації та підвищення ефектив"
ності роботи Відділу. Основу
інформаційної моделі склада"
ють об'єкти і взаємозв'язки між
ними. При побудові інформац"
ійної моделі використаний
підхід "від предметної області".
На основі вищепроведеного
аналізу інформаційних потоків
була створена інформаційна
модель Відділу у справах релігії
та національностей ІФ ОДА.

Як бачимо з рис. 5, у Від"
ділі відбувається централізо"
вана обробка внутрішніх ін"
формаційних потоків. Зов"
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Рис. 2. Зовнішні інформаційні потоки Відділу
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Рис. 3. Низхідні/висхідні потоки інформації Відділу
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Рис. 4. Горизонтальні інформаційні потоки Відділу
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Рис. 5. Інформаційна модель Відділу у справах релігій та національностей
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нішні інформаційні потоки функціонують через ме"
режу Інтернет. Відділ взаємодіє з відповідними
відділами районних державних адміністрацій, реліг"
ійними та національними об'єднаннями області, є
підконтрольним ІФ ОДА (управлінню внутрішньої
політики, Головному управлінню правової роботи та
внутрішньої політики, голові ОДА), а також Держав"
ному комітету України у справах релігій та національ"
ностей, якому надсилає звіти про виконану роботу в
паперовій або електронній формі. Взаємодія відділу
з Державним комітетом, головою управління та го"
ловою ОДА утворює потоки висхідної та низхідної
інформації. Горизонтальні інформаційні потоки фун"
кціонують між працівниками Відділу, зокрема між го"
ловними спеціалістами з питань релігії та з питань на"
ціональностей тощо. Збирання й обробка інформації
відбувається в автоматизованому режимі на основі
безпаперової інформаційної технології, яка функці"
онує на базі ПК (які використовуються, як АРМ пра"
цівників Відділу об'єднаних в локальні мережі) та роз"
поділених баз даних.

Створена інформаційна модель дає можливість оці"
нити діяльність Відділу, виявити взаємозв'язки, напря"
ми, рух та недоліки у функціонуванні інформаційних
потоків у внутрішньому та зовнішньому середовищі. До
недоліків, які виявлені в результаті аналізу інформа"
ційних потоків на основі інформаційної моделі відно"
симо: слабкий зовнішній зв'язок (зокрема, поінформо"
ваність населення про діяльність Відділу), недостатня
кількість інформації про Відділ в цілому, зокрема на
сайті обласної ради, незадовільна структуризація та
обробка інформації. Для подолання цих недоліків зап"
ропоновано наступні заходи: розроблення інформацій"
ної продукції щодо діяльності Відділу, бази даних та
Інтернет"сторінки.

Оскільки Відділ є учасником багатьох релігійних
заходів, які проводяться в області, а інформація про
нього розміщується на сайті ІФ ОДА лише у вигляді
новин, то для покращення поінформованості громадсь"
кості та для якісного і належного зовнішнього зворот"
нього зв'язку розроблено друковану інформаційну
продукцію про заходи, проведені за участю Відділу у
вигляді брошури"довідника. Брошура"довідник скла"
дається з 26 сторінок, які містять опис та характерис"
тику найважливіших заходів та подій за період 2010—
2011 роки (всього 24), до проведення яких долучався
Відділ у справах релігії та національностей ІФ ОДА.
Заходи описані у хронологічному порядку, до кожної
події подано зображення. Брошура"довідник розроб"
лена за допомогою графічного редактора Adobe
Photoshop та текстового — Microsoft Word. Основна її
мета — покращення зовнішньої комунікаційної політи"
ки (інформаційних потоків між Відділом і громадські"
стю).

Для ефективнішого інформування населення про
діяльність управлінь та відділів обласної ради запро"
поновано створити Інтернет"сторінку для кожного з
відділів в цілому, і для Відділу у справах релігії та на"
ціональностей зокрема. На сторінці пропонуємо роз"
містили такі розділи: "Положення про Відділ" (для
ознайомлення з повноваженнями, правами та обов'яз"
ками Відділу, основними напрямами діяльності),
"Звіти по роботі та плани майбутніх подій" (для по"
кращення зовнішніх та зворотніх зв'язків з населен"
ням області, інформування про проведену роботу та
заходи і події, до проведення яких долучався Відділ),
"Бланки документів" (для спрощення документообі"
гу та пришвидшення і полегшення взаємодії між
Відділом і релігійними та національними об'єднання"
ми).

Для належного функціонування інформаційної мо"
делі необхідно використовувати якісні бази даних.
Тому була розроблена база даних на основі інформації
про релігійні організації області. Оскільки такі орган"

ізації досить часто звертаються до Відділу для реєст"
рації нових об'єднань, статутів, видачі дублікатів, по"
годження печатки та для вирішення спорів, то за до"
помогою створеної бази даних можна оперативно
знайти необхідну інформацію про релігійну організа"
цію, а в разі створення нової її можна додати до спис"
ку, використовуючи можливість додавання записів.
Розроблена інформаційна база даних включає в себе
комплекс статистичних показників, які характеризу"
ють діяльність Відділу, його зв'язок з іншими органі"
заціями області, фактологічний матеріал. При форму"
ванні бази даних були вирішені питання про оновлен"
ня та збереження даних, а також обгрунтовано зв'я"
зок даних та їх взаємну узгодженість. Спроектована
база даних задовольняє вимоги користувачів щодо про"
дуктивності, інформаційного вмісту, гарантує несупе"
речливість та цілісність даних, забезпечує легке струк"
турування інформації.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Використання розробленої інформаційної моделі
в практичній діяльності Відділу у справах релігії та на"
ціональностей дає змогу регулювати інформаційні по"
токи, покращити швидкість і якість обробки інфор"
мації, спростити та раціоналізувати пошук необхід"
них даних, підвищити ефективність зовнішнього зво"
ротнього зв'язку. З'явилася можливість отримувати
актуальну інформацію про роботу Відділу в он"лайн
режимі.

Подальших досліджень потребують різні види
інформаційного моделювання на основі сучасних спе"
ціалізованих інформаційних технологій в органах дер"
жавної влади, використання створених інформаційних
моделей для аналізу, інформаційного моніторингу та
аудиту стану інформаційних потоків в організаціях
різних сфер діяльності для уникнення інформаційних
перевантажень та раціоналізації роботи з, усе зроста"
ючими, потоками інформації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Свої перші кроки як суверенна незалежна держава

Україна почала робити в складних умовах глобальної
трансформації навколишнього світу. Крах тоталітарних
політичних, економічних і соціальних режимів, розпад
Радянського Союзу і світової системи соціалізму, ліквіда0
ція Варшавського пакту, реінтеграція Німеччини, ство0
рення нових незалежних держав в Європі та Євразії —
все це позначилося на формуванні нових міжнародних
відносин, вплинуло на функціональні та організаційні
зміни інституцій, які відповідали за питання безпеки.

Сьогодні можна впевнено констатувати, що з транс0
формацією Збройних Сил України розпочався масштаб0
ний процес реформування сектора безпеки і оборони,
включаючи систему органів внутрішніх справ та інших си0
лових структур, які виконують специфічні завдання із за0
безпечення безпеки держави. Також серйозна увага при0
діляється виконанню міжнародних зобов'язань щодо
приведення сектора безпеки відповідно до стандартів де0
мократично розвинених держав, а також повної реалі0
зації в Україні конституційних прав і свобод людини. Заз0
начено, що одним із основних напрямів реформування
сектора безпеки та оборони України є посилення демок0
ратичного цивільного контролю за діяльністю силових
структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема формування державних і недержавних

інституцій для демократичного цивільного контролю над
безпековим сектором держави ще не стала об'єктом спе0
ціальних наукових досліджень у галузі наук "Державне
управління", хоча на даний час можна констатувати лише
спроби деяких дослідників, експертів та авторів, які роз0
глядали окремі її аспекти. Зокрема, у цьому напрямі зас0
луговують на увагу наукові розробки В.П. Горбуліна,
В.Т. Білоуса, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Ка0
чинського, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О.Шамрая.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управ0
ління залишається проблемним, актуальним і малодосл0
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ідженим питання розвитку державних і недержавних
інституцій як суб'єктів цивільного контролю над секто0
ром безпеки і оборони в Україні.

Метою статті є аналіз регулювання державними і не0
державними інституціями функцій суб'єктів забезпечен0
ня національної безпеки у сфері демократичного цивіль0
ного контролю над сектором безпеки і оборони в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Демократизація суспільства в будь0якій суверенній

країні неможлива без створення системи демократично0
го цивільного контролю над сектором безпеки і оборо0
ни, як сукупності державних і недержавних інституцій і
законодавчо закріплених процедур, заходів і засобів, що
забезпечують розподіл повноважень, службових обо0
в'язків і відповідальності між суб'єктами контролю. На
нашу думку, сюди входить система наглядово0спостереж0
них заходів як державних, здійснюваних з боку органів
державної влади, так і недержавних, тобто демократич0
них — інституцій громадянського суспільства, що ство0
рює передумови для підконтрольності сектора безпеки
держави — в особі її відповідних інституцій, громадянсь0
кому суспільству, окремим громадянам в законодавчо
обумовлених межах і формах.

Разом з тим, демократичний цивільний контроль має
сприяти й розвитку громадянського суспільства, особ0
ливо щодо:

— дотримання законності в діяльності спеціальних
служб, підтримання політичної стабільності в суспільстві,
створення умов, які унеможливлюють використання си0
лових структур для обмеження прав і свобод громадян,
захист законних інтересів громадян України, які пере0
бувають на службі у силових структурах та органах роз0
відки;

— урахування суспільної думки, пропозиції грома0
дян та громадських організацій у процесі прийняття дер0
жавно0управлінських рішень з питань діяльності секто0
ра безпеки;

— своєчасного і достовірного інформування держав0
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ної влади та суспільства про діяльність сектора безпеки.
Згідно з Конституцією України [1], місцеві державні

адміністрації на відповідній території забезпечують: ви0
конання Конституції та законів України, актів Президен0
та України, Кабінету Міністрів України, інших органів ви0
конавчої влади; законність і правопорядок; дотримання
прав і свобод громадян. Керівники місцевих державних
адміністрацій призначаються Президентом України. За0
кон "Про місцеві державні адміністрації" встановлює їх
суттєві повноваження в забезпеченні законності, право0
порядку, прав і свобод громадян, зокрема в частині за0
безпечення громадського порядку, боротьби зі злочин0
ністю, утримання та матеріально0технічного забезпечен0
ня діяльності місцевої міліції та інше [8].

Однак, призначення керівників силових структур, і
керівників місцевих державних адміністрацій однією по0
садовою особою — Президентом України — забезпечує
певну "політичну єдність" цих структур і є чинником, що
зменшує можливість "інакомислячих" між їх керівницт0
вом, тому натомість зростає можливість політизації сек0
тору безпеки. На теперішній час керівники багатьох
місцевих державних адміністрацій (насамперед, ті, які ре0
алізують за допомогою посад власні бізнес0інтереси) до0
сить толерантно ставляться до керівництва територіаль0
них підрозділів правоохоронних органів, побоюючись
можливості їх використання проти себе або свого ото0
чення. Тому передбачені законодавством важелі впливу
місцевих державних адміністрацій на правоохоронні
органи не можуть бути використані ефективно.

Також Законом України ст.20 "Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і право0
охоронними органами держави" передбачено [4], що за0
соби масової інформації, висвітлюючи проблеми у сфері
національної безпеки і оборони, боротьби із злочинні0
стю, на основі об'єктивної інформації про службу, жит0
тя і побут військовослужбовців, процеси, що відбувають0
ся в армійському середовищі, формують громадську дум0
ку, сприяють підвищенню престижу служби захисників
Вітчизни, зміцненню довіри суспільства до Збройних Сил
України, інших складових частин Воєнної організації дер0
жави, правоохоронних органів.

Засоби масової інформації мають право:
— у встановленому порядку запитувати та безоплат0

но отримувати від органів військового управління, інших
органів державної влади, організацій, підприємств і ус0
танов, які належать до Воєнної організації держави, пра0
воохоронних органів, відкриту інформацію, документи і
матеріали з питань, віднесених до їхньої компетенції. Ке0
рівники відповідних органів, установ, підприємств і
організацій зобов'язані безперешкодно надавати таку
інформацію;

— поширювати отриману інформацію через пресу,
радіо, телебачення, засоби глобальної інформаційної ме0
режі Інтернет та в інший спосіб, дотримуючись вимог за0
конодавства щодо збереження державної таємниці;

— публікувати офіційні відповіді органів державної
влади та військового управління на матеріали, що були
оприлюднені раніше [4].

З метою систематичного інформування громадсь0
кості про діяльність сектора безпеки і оборони, наявні
проблеми в цій сфері та їх вирішення відповідні органи
державної влади та військового управління періодично,
за заздалегідь оприлюдненим розкладом, проводять
прес0конференції, вміщують на веб0сторінках Інтернету
і оновлюють відповідні матеріали, періодично — раз на
рік видається "Зелена книга" та "Біла книга" про ді0
яльність Збройних Сил України та правоохоронних
органів. "Зелена книга" та "Біла книга" є одним з різно0
видів документів аналізу державної політики національ0
ної безпеки, специфіка яких полягає у тому, що вони є
інформаційними інструментами саме публічного кон0
сультування. Ці книги розраховані на залучення усіх за0
цікавлених осіб та проведення широких консультацій.
Вони представляють два етапи процесів обговорення:
перший — щодо визначення проблем, потенційних на0
прямів та можливих альтернативних шляхів розв'язання
проблеми (це "Зелена книга"), другий — бачення органів
державної влади щодо державної політики національної
безпеки, сформоване на основі аналізу та урахуванням

результатів консультацій. "Зелена книга" є ініціацією
публічного обговорення, що дає йому "зелене" світло.
"Біла книга", як правило, розробляється на основі "Зе0
леної книги" і презентує пропоновану політику уряду,
опис проведених консультацій та обраний у результаті
найкращий варіант політики, включаючи її вплив на дер0
жавний бюджет, а також план впровадження. "Біла кни0
га" — це документ планування, який визнає конкретні
кроки для розв'язання проблеми і який після прийняття
стає політикою уряду в сфері національної безпеки. Ці
книги грунтуються на основних вимогах щодо аналізу
політики, що є спільним для усіх документів з аналізу
політики незалежно від їхньої структури. Насамперед,
це визначення проблеми, мети діяльності, альтернатив0
них шляхів розв'язання проблеми, обгрунтування найк0
ращої можливої альтернативи, визначення критеріїв (по0
казників) оцінювання дієвості пропонованої політики.

Що стосується Законів України "Про друковані за0
соби масової інформації (пресу) в Україні", "Про теле0
бачення і радіомовлення" [5; 11], то вони також передба0
чають право працівників засобів масової інформації
(журналістів) на вільне отримання, використання, поши0
рення (публікацію) та зберігання інформації. При цьому
органи державної влади та органи місцевого самовряду0
вання мають сприяти журналістам у здійсненні їх про0
фесійної діяльності. Тому відповідно до Законів Украї0
ни "Про інформацію", "Про доступ до публічної інфор0
мації" [6; 7] кожен учасник інформаційних відносин для
забезпечення його прав, свобод і законних інтересів має
право на отримання інформації, зокрема про діяльність
органів державної влади. Цими Законами передбачена
відповідальність за необгрунтовану відмову від надання
відповідної інформації або надання інформації, що не
відповідає дійсності. Згадані закони створюють достат0
ню законодавчу базу для діяльності засобів масової
інформації, зокрема спрямованої на забезпечення про0
зорості правоохоронних органів.

Однак, на превеликий жаль, на практиці існують чис0
ленні порушення цього законодавства. Журналісти час0
то стають об'єктами прихованого переслідування з боку
силових структур за спроби цілком законного здобуття
та поширення інформації про діяльність безпекового сек0
тору держави. Особливо інтенсивно "заполітизовані"
правоохоронні органи використовуються як засіб тиску
на засоби масової інформації, насамперед, опозиційно0
го спрямування під час виборчих та інших масових пол0
ітичних кампаній.

Одним із недержавних суб'єктів забезпечення націо0
нальної безпеки є приватний нотаріат. При здійсненні но0
таріальних дій приватні нотаріуси, з одного боку, керу0
ються законом, а також правовими актами з питань но0
таріальної діяльності, що видаються Міністерством юс0
тиції України, а з іншого боку, об'єднання нотаріусів, які
займаються приватною нотаріальною практикою,
здійснюючи нотаріальні дії, активно беруть участь в
організації нотаріальної служби.

Згідно Закону України "Про нотаріат" (ст. 34), нота0
ріуси мають право вчиняти такі нотаріальні дії [9]:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, до0
віреності тощо);

2) вживають заходів щодо охорони спадкового май0
на;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в

спільному майні подружжя в разі смерті одного з под0
ружжя;

5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюд0
них торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюд0
них торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони)
не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи, яка визна0
на безвісно відсутньою або місце перебування якої не0
відоме;

8) видають дублікати нотаріальних документів, що
зберігаються у справах нотаріуса;

9) накладають та знімають заборону щодо відчуження
нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і
транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
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10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів
і виписок з них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;
12) засвідчують вірність перекладу документів з

однієї мови на іншу;
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична осо0

ба є виконавцем заповіту;
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в

певному місці;
16) посвідчують час пред'явлення документів;
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб

іншим фізичним та юридичним особам;
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папе0

ри;
19) вчиняють виконавчі написи;
20) вчиняють протести векселів;
21) вчиняють морські протести;
22) приймають на зберігання документи.
На нотаріусів може бути покладено вчинення інших

нотаріальних дій згідно із законом.
Тому, на нашу думку, кваліфікована діяльність при0

ватного нотаріату як структурного елемента забезпечен0
ня недержавної системи безпеки і контролю безпосеред0
ньо впливає на матеріальний і духовний добробут грома0
дян України, сприяє зміцненню безпеки як фізичних, так
і юридичних осіб.

Звичайно, неможна залишити без уваги і адвокату0
ру, яка покликана виконувати найважливіші функції, по0
в'язані з наданням юридичної допомоги у сфері ци0
вільного контролю за діяльністю безпекового сектора
громадянам України, громадським об'єднанням, устано0
вам.

Законом України "Про адвокатуру" (ст. 5) передба0
чено такі види адвокатської діяльності: адвокати дають
консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і
письмові довідки щодо законодавства; складають заяви,
скарги та інші документи правового характеру; посвідчу0
ють копії документів у справах, які вони ведуть; здійсню0
ють представництво в суді, інших державних органах,
перед громадянами та юридичними особами; подають
юридичну допомогу підприємствам, установам, органі0
заціям; здійснюють правове забезпечення підприємниць0
кої та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юри0
дичних осіб, виконують свої обов'язки відповідно до кри0
мінально0процесуального законодавства у процесі
дізнання та попереднього слідства [3].

На нашу думку, адвокатська діяльність є невід'ємною
частиною недержавної системи забезпечення національ0
ної безпеки, виконуючи покладені на неї функції щодо
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян Ук0
раїни у сфері забезпечення їх особистої безпеки.

Однією із найстаріших форм громадського об'єд0
нання громадян є профспілки. Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" [10],
професійні спілки створюються з метою здійснення
представництва та захисту трудових, соціально0еконо0
мічних прав та інтересів членів профспілки. Дія цього
Закону поширюється на діяльність профспілок, їх
організацій, об'єднань профспілок, профспілкових
органів і на профспілкових представників у межах їх
повноважень, на роботодавців, їх об'єднання, а також
на органи державної влади та органи місцевого само0
врядування.

Що стосується особливостей застосування цього За0
кону у Збройних Силах України, Міністерстві внутрішніх
справ України, Державній пенітенціарної служби Украї0
ни, Службі безпеки України, Державній прикордонній
службі України, Службі зовнішньої розвідки України, то
вони встановлюються відповідними законами. Проте про0
фесійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні
від органів державної влади та органів місцевого само0
врядування, роботодавців, інших громадських органі0
зацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконт0
рольні. Тому профспілки самостійно організовують свою
діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідан0
ня утворених ними органів, інші заходи, які не супере0
чать законодавству України.

Також цим Законом передбачено право профспілок,

їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси
членів профспілок у тому числі силових структур, а саме:

— профспілки, їх об'єднання здійснюють представ0
ництво і захист трудових, соціально0економічних прав та
інтересів членів профспілок в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування, у відносинах з ро0
ботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян;

— у питаннях колективних інтересів працівників
профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво
та захист інтересів працівників незалежно від їх членства
у профспілках;

— у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх
членів профспілки здійснюють представництво та захист
у порядку, передбаченому законодавством та їх стату0
тами;

— профспілки, їх об'єднання мають право представ0
ляти інтереси своїх членів при реалізації ними конститу0
ційного права на звернення за захистом своїх прав до су0
дових органів, Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, а також міжнародних судових установ
[10].

Профспілки мають суттєві юридичні можливості ак0
тивно впливати на правотворчість з питань захисту соц0
іальних прав та інтересів працівників та здійснення гро0
мадського контролю за органами виконавчої влади зі
спеціальним статусом. Це передбачено ст.21 Закону про
повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту
прав громадян на працю та здійснення громадського кон0
тролю за додержанням законодавства про працю, а саме:

— профспілки, їх об'єднання захищають право гро0
мадян на працю, беруть участь у розробленні та здійс0
ненні державної політики у галузі трудових відносин,
оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

— проекти законів, які стосуються соціально0еконо0
мічних відносин, подаються відповідними органами ви0
конавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнсь0
ких профспілок, їх об'єднань;

— проекти нормативно0правових актів, які стосують0
ся трудових відносин або соціального захисту громадян,
розглядаються органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування з урахуванням думки відпові0
дних профспілок, об'єднань профспілок;

— профспілки, їх об'єднання мають право вносити
пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і
відповідним органам державної влади про прийняття або
внесення змін до законів і інших нормативно0правових
актів, які стосуються соціально0трудової сфери;

— профспілки, їх об'єднання мають право брати
участь у розгляді органами виконавчої влади та органа0
ми місцевого самоврядування, а також роботодавцями,
їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх
пропозицій;

— форми і системи оплати праці, норми праці, розц0
інки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови зап0
ровадження та розміри надбавок, доплат, премій, вина0
город та інших заохочувальних, компенсаційних і гаран0
тійних виплат встановлюються підприємствами у колек0
тивному договорі з додержанням норм і гарантій, перед0
бачених законодавством, генеральною та галузевими (ре0
гіональними) угодами;

— профспілки здійснюють громадський контроль за
виплатою заробітної плати, додержанням законодавства
про працю та про охорону праці, створенням безпечних
і нешкідливих умов праці, належних виробничих та сані0
тарно0побутових умов, забезпеченням працівників спе0
цодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуально0
го та колективного захисту [10].

Окрему групу громадських об'єднань громадян Ук0
раїни представляють релігійні. Конституція України виз0
начила право кожного громадянина на свободу совісті,
свободу віросповідання. Громадяни можуть користува0
тися правом на свободу віросповідання індивідуально, а
також спільно, у спосіб створення релігійних об'єднань.
Принциповим у статусі релігійних об'єднань є: вони ство0
рюються і діють на підставі своїх статутів (положень); не
можуть втручатися в діяльність політичних партій; мо0
жуть брати участь у соціальному й культурному житті
суспільства відповідно до законодавства України, що ре0
гулює діяльність громадських об'єднань.
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Сьогодні в Україні функціонують такі інституції гро0
мадянського суспільства в сфері державно0церковних
відносин: Всеукраїнська Рада Церков і релігійних орган0
ізацій, Громадська рада з питань співпраці з Церквами і
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і на0
уки, молоді та спорту України, Громадська Рада з питань
співпраці з Всеукраїнською Радою Церков при
Міністерстві охорони здоров'я України, Рада у справах
душпастирської опіки при Міністерстві оборони Украї0
ни, Робоча група із міжнаціональних і державно0церков0
них відносин Громадської гуманітарної ради при Прези0
дентові України.

Також не можна залишити без уваги діяльність не0
урядових аналітичних центрів у контексті національної
безпеки України. Саме в епоху глобалізації та розвитку
інформаційного суспільства все більш активне залучен0
ня неурядових аналітичних центрів (think tanks — "фаб0
рики думок") до вироблення державної політики у без0
пековому секторі стало сучасною загальносвітовою тен0
денцією.

Неурядові аналітичні центри, створені з метою досл0
ідження проблем безпеки та оборони, виконують основ0
ну функцію в системі взаємодії інституцій громадянсь0
кого суспільства зі структурами безпекового сектора
держави, щодо фахового моніторингу стану, проблем та
перспектив як системи забезпечення національної без0
пеки в цілому, так й її окремих складових.

Головними функціями, які неурядові аналітичні цен0
три здійснюють спільно з відповідними державними
структурами щодо вироблення та реалізації державної
політики у сфері безпеки та оборони, є:

— виділення стратегічних проблем та можливих заг0
роз для суспільного розвитку, пошук пріоритетних на0
прямів їх вирішення та аналіз можливих сценаріїв їх ви0
рішення;

— дослідження поточних політичних проблем та роз0
робка рекомендацій для органів влади стосовно їх вирі0
шення;

— незалежна експертиза законопроектів, урядових
програм, владних рішень;

— співробітництво з державними установами в укла0
данні стратегічних документів розвитку країни, зокрема
безпекової сфери суспільного життя;

— розробка та публічна презентація законопро0
ектів і стратегічних документів альтернативних офі0
ційним;

— моніторинг виконання владних рішень, оцінка їх
ефективності та наслідків;

— дослідження громадської думки та динаміки сус0
пільних настроїв [2].

Сьогодні для успішного виконання вищенаведених
функцій та здобуття суспільного авторитету неурядових
аналітичних центрів їм необхідно відповідати наступним
критеріям:

— незалежний характер їх досліджень;
— відсутність заангажованості політичними, пар0

тійними, корпоративними чи іншими груповими інтере0
сами;

— незалежність від органів державної влади;
— високий рівень фахової та спеціальної підготов0

ки, прийнятний стан організаційно0технічного, фінансо0
вого забезпечення;

— наявність механізмів залучення до реалізації дер0
жавної політики у сфері безпеки та оборони;

— відсутність прямих чи опосередкованих зв'язків з
іноземними структурами чи окремими громадянами,
діяльність яких загрожує національним інтересам дер0
жави.

На превеликий жаль, в Україні правоохоронні орга0
ни та неурядові аналітичні центри ще не досягли високо0
го рівня ефективності у своїй співпраці. Рівень впливу не0
державних дослідницьких організацій на формування
політики забезпечення національної безпеки залишаєть0
ся незначним. Насамперед, це пов'язано з:

— відсутністю зацікавленості органів державної вла0
ди у такій співпраці;

— низькою поінформованістю представників владних
структур про діяльність відповідних неурядових аналі0
тичних центрів та про їх можливості;

— не завжди можуть вчасно надавати інтелектуаль0
ний продукт потрібної якості або ж не мають досвіду його
успішного впровадження.

ВИСНОВКИ
Наявність й одночасне функціонування державної та

недержавної систем забезпечення національної безпеки
створює стабільність у країні й ту необхідну рівновагу, що
спроможна зберегти суспільство і державу від розколу, соц0
іальних потрясінь, різноманітних загроз та небезпек. Саме
чітка, налагоджена взаємодія державних, здійснюваних як
з боку органів державної влади так і недержавних, тобто
демократичних — інституцій громадянського суспільства,
має результативно впливати на реформування сектора без0
пеки та оборони України у сфері посилення демократич0
ного цивільного контролю за діяльністю силових структур.

На жаль, сьогодні законодавчо не врегульовано пи0
тання процедур і засобів, що забезпечить повноважен0
ня, обов'язків та відповідальності у сфері демократич0
ного цивільного контролю над сектором державної без0
пеки деяких недержавних суб'єктів забезпечення націо0
нальної безпеки, а саме: приватний нотаріат, адвокату0
ра, профспілки, релігійні об'єднання, неурядові аналі0
тичні центри, що є невідповідністю євроінтеграційним
прагненням України.

Зазначимо, що реформування сектора безпеки і обо0
рони України дасть змогу забезпечити приведення її зав0
дань, структури, штатної численності та інших функціо0
нальних параметрів до сучасних європейських і світових
стандартів, фінансово0економічних можливостей держа0
ви, а також буде значним внеском у розбудову демокра0
тичних цивільно0військових відносин в українському
суспільстві. Не має сумніву, що безпековий сектор Ук0
раїни має бути під постійним і надійним, в той же час де0
мократичним цивільним контролем. Громадяни України
повинні мати надійні гарантії, що ніколи ні влада, ні будь0
яка політична сила не використовуватимуть сектор без0
пеки і оборони в антиконституційних цілях.

До перспектив подальших розвідок даної проблеми
слід віднести питання, що стосується аналізу досвіду
європейських країн на здійснення демократичного цив0
ільного контролю над сектором безпеки та оборони.
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На Заході поняття "агропромисловий регіон" в нашому
розумінні відсутнє. Як правило, агропромислові регіони там
мають високий рівень розвиненості виробничої та соціаль0
ної інфраструктур. Рівень благоустрою агропромислових
регіонів наближений до рівня благоустрою міста, а структу0
ра зайнятості значно змінилася не на користь сільського гос0
подарства, а на користь несільськогосподарських видів діяль0
ності. Варто розглянути сучасні тенденції агропромислових
регіонів розвинених країн, цікаві для вітчизняного досвіду.

У США в агропромислових регіонах проживає близько 26%
населення, приблизно стільки ж, скільки в Україні, але сільським
господарством безпосередньо зайняті тільки 7%, інші сільські
жителі працюють в основному у сфері послуг і галузях, не по0
в'язаних із сільськогосподарським виробництвом. Саме понят0
тя "агропромисловий регіон" в США і Україні сильно відрізня0
ються [2,  c. 4]. На українських же підприємствах сільськогос0
подарського профілю, за офіційними даними, працюють більше
половини зайнятих у сільській місцевості (це 22% сільського
населення), що в 3 рази перевищує їх частку в США. В ук0
раїнській дійсності парадоксальним виглядає той факт, що, ско0
рочуючи кількість зайнятих в агропромисловій сфері (кількість
фермерів в США знижувався), Америка в 900ті роки помітно
прискорила зростання ефективності за основними показника0
ми сільськогосподарського виробництва [1, c. 55].

АНАЛІЗ ОСТАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання розвитку агропромислових регіонів України при0

вертають увагу вітчизняних вчених. Основні аспекти вказаної
проблеми, в тому числі її розгляд в контексті ринкової транс0
формації економіки АПК та формування аграрної політики, знач0
ною мірою вивчені в наукових працях В.Г. Андрійчука, С.М. Кваші,
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити закордонний досвід розвитку

агропромислових регіонів та визначити заходи щодо залу0
чення інвестицій в агропромислові регіони.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зокрема, в кінці 900х років в Україні, по відношенню до

США, рівень продуктивності праці сільському господарстві
знизився до 8%, продуктивності молочних корів — до 25%,
урожайності зерна до 20%, великої рогатої худоби і свиней —
до 53—59%. Падіння виробництва зерна, молока і м'яса в Ук0
раїні при незмінному його зростанні в США в кінці 900х років
знизило співвідношення між споживанням України і США по
середньому виробництву: зерна — з 63 до 31%, молока — з 140
до 61%, м'яса — з 56 до 20%. В результаті відставання сільського
господарства України від американського в даний час за ос0
новними показниками коливається в діапазоні 50—150 років.

Українські фермерські господарства, що з'явилися в 900
і роки, за матеріально0технічноб базою, методам управлін0
ня, за обсягами виробництва і місцем в агропродовольчому
комплексі непорівнянні з фермерськими господарствами в
розвинених країнах. Наприклад, в США фермерські госпо0
дарства (приблизно 300000) виробляють всю сільськогоспо0
дарську продукцію країни (обсяг якої в 2—3 рази більше,
ніж в Україні). Середня площа ферми в США — 200 га і ма0
теріально0технічна база середньостатистичного фермера
коштує кілька сот тисяч доларів [4, c. 55].
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Одним з показників технічної озброєності фермера є його
доступ до користування комп'ютером. Згідно з даними інфор0
маційного агентства DTN, доступ до Інтернету на початок чер0
вня 2009 року мали 51% фермерських господарств США (48%
в 2007 році), 58% фермерських господарств мали доступ до
комп'ютера в 2009 (той же самий рівень, що і в 2007 році), 55%
господарств мали комп'ютер або орендували його (54% в 2007
році). Кількість фермерських господарств, що використову0
ють комп'ютери для свого бізнесу, збільшилася на 1% в по0
рівнянні з 31% в 2007 році. Американський фермер в основно0
му використовує Інтернет для участі в біржових торгах
сільськогосподарською продукцією. На відміну від свого аме0
риканського колеги, в українця, якщо і є комп'ютер, то вийти
в Інтернет для нього видається великою проблемою через
відсутність в сільській місцевості телефонних ліній. Тому на0
явність комп'ютера й доступ до Інтернету є не тільки показни0
ком високої технічної оснащеності, а й показником розвине0
ності сільської інфраструктури. У майбутньому в Україні, у
міру розвитку сільської інфраструктури та при досягненні
вітчизняними виробниками сільськогосподарської продукції
якісно нових показників розвитку, селяни будуть все частіше
використовувати комп'ютер не лише з метою пошуку необхі0
дної інформації, але і для участі в системі торгів, яка сьогодні
в Україні є монополізованою. Тому необхідна єдина держав0
на соціально0економічна політика, спрямована на підтримку
сільськогосподарського товаровиробника і динамічний розви0
ток агропромислових регіонів. Йдеться про необхідність прий0
няття стратегії реконструкції існуючого виробничого комп0
лексу та подальшого ефективного розвитку агропромислових
регіонів за допомогою диверсифікації господарської діяль0
ності. Подібна державна політика проводиться у всіх розви0
нених країнах світу [3, c. 75].

Дуже повчальний американський досвід економічної та
соціальної політики щодо агропромислових регіонів. Як відо0
мо, американський аграрний сектор   один з найбільш ефек0
тивних і, безумовно, найбільших за рівнем виробництва се0
ред розвинених країн світу. Загальний обсяг валової про0
дукції агропромислового комплексу США перевищив 13
трильйонів доларів. При цьому понад 90% товарної продукції
сільського господарства реалізують за все 180 000 ферм, або
9% з 2 мільйонів. Більше 1,5 млн з них повністю припинили
свою комерційну діяльність і є місцем проживання та відпо0
чинку колишніх сільськогосподарських виробників.

Перші державні програми з розвитку агропромислових
регіонів розроблялися в США в період реформ 300х років XX
століття. Це, перш за все, програми зі стимулювання зайня0
тості, забезпечення достатнього доходу бідних сімей тощо.
В середині 600х був прийнятий закон "Про економічні мож0
ливості", який передбачав спеціальні заходи з боротьби з
бідністю на селі. У той час 14 млн громадян США (26% за0
гальної чисельності сільського населення) жили вкрай бідно.

У 1992 році при Міністерстві сільського господарства США
було сформовано спеціальний підрозділ   адміністрацію з
сільського розвитку — з чіткими і конкретними програмами, а
головне — необхідними фінансовими засобами. Його завдання
було сформульовано так: вирішення проблем бідності та
підвищення соціально0економічного рівня сільських громад.
Кінцевою метою діяльності адміністрації є створення таких
умов, при яких по закінченню 100річного періоду підтримки з
боку федерального уряду сільське співтовариство буде само0
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стійно реалізовувати програми розвитку агропромислових ре0
гіонів.

Останнім часом однією з найбільших державних програм
стала програма підтримки індивідуального житлового будівниц0
тва. За один лише 1997 рік 45 тисячам жителям агропромисло0
вих регіонів було надано кредитів на суму 3 мільярди доларів.
Величезне значення належить будівництву та експлуатації
об'єктів інфраструктури з чотирьох напрямів: підтримка та роз0
виток систем електропостачання, телефонних мереж, систем
телекомунікацій, водопостачання і каналізації.

Для залучення інвестицій в агропромислові регіони в
США державою приймаються такі заходи, як видача пря0
мих грантів і пільгових кредитів. Крім того, поширений засіб
активізації бізнесу — зниження рівня податків, що стягу0
ються в місцеві бюджети.

Для стимулювання ділової активності в агропромисло0
вих регіонах Міністерство сільського господарства США
здійснює 6 спеціальних програм. Найбільшою є програма га0
рантованих кредитів на розвиток бізнесу. Як правило, дер0
жава забезпечує гарантії на суму до 80% кредиту розміром
не більше 5 мільйонів доларів, 70% —   для кредитів від 5 до 10
мільйонів доларів, 60% — для кредитів від 10 до 25 мільйонів
доларів, що складає максимальну суму для одного позичаль0
ника. Гарантія на виданий кредит надається на 7 років для
придбання ресурсів, 15   машин і устаткування, 30 років —
для придбання або будівництва нерухомості [5, c. 10].

За останній час частка зайнятих у сільському господарстві
в економічно розвинених країнах значно скоротилася, наприк0
лад, у Франції вона становить 4,8%, Швеції — 2,6%, Канаді —
3,7%. З 1960 року провідні європейські країни з сільськогос0
подарської галузі виробництва витіснили близько 80% трудо0
вих ресурсів. Одночасно зникли ознаки тюненівського ланд0
шафту і стара схема розміщення виробництв в агропромисло0
вих регіонах. Разом з цим, спостерігався процес збільшення
продуктивності праці, поява гнучкого ринку праці з армією
мобільних найманих працівників. У нас же селянин до сих пір
є універсальним працівником. Поширена також думка, що над0
лишок трудового сільського населення є головною причиною
низького прибутку сільського господарства. Однак, як пока0
зують розрахунки, у високорентабельних виробництвах резер0
ви зниження прихованого безробіття майже вичерпані.

Незважаючи на високий рівень розвитку сільського госпо0
дарства, рибництва та звірівництва в Фінляндії, його частка у
ВВП невелика і з року в рік знижується: з 2000 по 2010 рік з 2 до
1,4%. Сільське господарство ведеться на 75,9 тис. фермах, при0
чому число ферм активно знижується: з 2000 по 2010 рр. число
ферм скоротилося більш ніж на 22 000. Доходи ферми склада0
ються  значною мірою за рахунок несільськогосподарської
діяльності — в структурі доходів частка від сільськогосподарсь0
кої діяльності в 2010 році склала 47% (у 2000 — трохи більше
50%). У США 83% доходів фермерів отримані не від сільсько0
господарської діяльності, у Канаді   68, Франції — 36, Німеччині
— 70 і Японії — 84%. Така загальносвітова тенденція.

У Брюсселі міністри сільського господарства 15 країн ЄС
обговорили перспективи європейської аграрної політики.
Опубліковано проект передбачуваної реформи в цій галузі,
який з повним правом можна назвати революційним, тому що
в ньому фіксується відмова, яка діяла протягом десятиліть, від
системи субсидування великих господарств. Брюссель розг0
лядає свою нову програму розвитку сільського господарства
Європейського союзу, розраховану до 2013 року, як винятко0
во важливий стабілізуючий фактор. Ця програма дасть селя0
нам ЄС можливість планувати свою підприємницьку діяльність
на десятиліття вперед — такий офіційний підхід. Інша нагаль0
на проблема галузі в Європі — природні межі росту продук0
тивності праці в сільському господарстві [5, c. 16].

Сьогодні на сільськогосподарські субсидії припадає по0
над 40 мільярдів євро — близько половини бюджету ЄС. При0
близно 70% аграрного бюджету направляється на прямі вип0
лати фермерам, 10% — на розвиток інфраструктури села, а
решта коштів витрачається на погашення зобов'язання дер0
жав скуповувати у фермерів продукцію за твердою ціною.
Проект реформи, підготовлений європейським комісаром у
справах сільського господарства Ф. Фішером, пропонує
ліквідувати зовнішню залежність розміру субсидій від обсягів
виробництва кожної ферми. Реалізація цього підходу поз0
бавить сільських підприємців зацікавленості в збільшенні об0
сягів свого виробництва і скоротить надлишки товарної про0
дукції на ринку. Загальна сума субсидії буде обмежена 300
тисячами євро в розрахунку на одне господарство.

За оцінками експертів, 75% фермерських господарств
виявляться не порушеними передбачуваної реформою.

Значною мірою постраждають 25% сільськогосподарських
підприємств, на які й припадає 80% всіх субсидій. Пробле0
ма полягає в тому, що більша частина цих господарств зо0
середжена на півдні Європи — у Франції та Іспанії. За роз0
рахунками Асоціації французьких фермерів, скорочення
субсидій на 3% може викликати руйнування 200 000 фран0
цузьких фермерів за десять років. Однак Німеччину і північні
європейські країни, які забезпечують більшу частину до0
ходів бюджету ЄС, це, судячи з усього, не хвилює.

Принцип, на якому грунтується проект реформи, відбиває
небажання, насамперед, ФРН субсидіювати великі ферми
Франції. Німецьких платників податків перестали задовольня0
ти умови компромісу, досягнутого урядами Німеччини та
Франції ще в 19500і роки, коли формувалася існуюча "архітек0
тура" субсидій. Сьогодні Німеччина серйозно стурбована про0
блемою внутрішніх трансфертів — із заходу в східні землі краї0
ни. Сільське господарство Східної Німеччини і сьогодні орієн0
тується на виробництво жита, яке не користується попитом на
європейському ринку. 4400000 тонн зерна, що становлять запа0
си ЄС, 2500000 тонн — жито, що закуповується за програмами
інтервенції (державні закупівлі) у східнонімецьких фермерів.

Проблеми субсидування середземноморського
сільського господарства не обмежуються лише Францією.
За розрахунками іспанських економістів, у результаті ре0
форми їхня країна може втратити від 35 до 40% підтримки,
яка зараз надається. Португальці вважають, що нова систе0
ма субсидій просто законсервує стару структуру, яку фер0
мери країни вважають несправедливою. Сьогодні вони от0
римують 1,4% прямої підтримки, в той час як частка оброб0
люваної землі складає 3% загальноєвропейської ріллі, де
трудиться 8% всієї сільськогосподарської робочої сили ЄС.

У 2004 році до ЄС вступило десять країн, серед яких
Польща з величезним сільськогосподарським сектором. Ко0
лишня система дотацій просто не витримає нового тягаря, а
подвійний стандарт у розподілі фінансової підтримки здат0
ний зруйнувати політичний союз. Саме тому Західній Європі
так важливо визначитися з реформами в найближчі роки.

Реформа аграрної політики має під собою потужну соц0
іальну базу. Європейці значно більше стурбовані якістю продо0
вольства, яке споживається, і абсолютно не побоюються голо0
ду. Але економіка великих господарств найчастіше заснована
на активному використанні всіляких штучних добавок. Малень0
ке селянське господарство, яке виробляє здорову органічну
продукцію і отримує за це субсидії, здатне, на думку багатьох
аналітиків, вирішити проблему. Політика підтримки "зелених"
ферм сформувалася вже давно, в результаті їх кількість зросла
з 9500 в 1988 році до 124 500 на початку XXI століття. Угода про
те, що нова аграрна політика повинна спиратися на "зелені"
принципи, була розроблена ще в 1999 році в Берліні.

ВИСНОВКИ
Отже, більшість аналітиків не очікує скорочення вироб0

ництва аграрної продукції в результаті реформи субсидій. У
довгостроковій перспективі "європейська НЕП" може при0
вести до зниження цін на харчове зерно і посилити конку0
ренцію на ринку фуражу. Вивезення ж продовольства за межі
ЄС через скорочення експортної частини субсидій скоротить0
ся. Деякі аналітики вважають, що в результаті імпорт в краї0
ни ЄС може вирости. Проте очевидно, що все це відбудеться
не сьогодні і не завтра — план передбачає поступовість. Але
загальносвітова тенденція зрозуміла — неминуче, у міру роз0
витку сільськогосподарського виробництва, проблема зай0
нятості стає однією з ключових у державній стратегії роз0
витку агропромислових регіонів і вирішується вона тільки в
рамках диверсифікації агропромислових регіонів, яку необ0
хідно проводити з абсолютно певними цілями.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Екологічний розвиток України впродовж багатьох
років супроводжується незбалансованою експлуата*
цією природних ресурсів, оскільки особливістю еконо*
міки України є її розвиток на базі мінерально*сировин*
ного комплексу. Його наслідки негативно впливають на
навколишнє середовище і створюють небезпечні пере*
думови для погіршення перспектив поступального соці*
ально*економічного розвитку внаслідок виснаження
ресурсного потенціалу, зростання витрат на екологіч*
ний захист населення і територій, необхідності ліквідації
наслідків техногенного навантаження і відновлення при*
родних умов існування. Найбільший внесок у цей про*
цес робить промисловість.

Незважаючи на актуальність і практичну значимість
вирішення цих питань науковцями і фахівцями, завер*
шеної методології системного підходу до формування
механізму екологізації соціально*економічного розвит*
ку промислових вугільних територій і вибору критеріїв
ефективності екологічних новацій у вугільній галузі не
розроблено, а досягнуті результати не дозволяють го*
ворити про створення єдиної наукової стратегії еколо*
гізації не лише національної та регіональних економік,
а й екологізації розвитку такої важливої галузі, як ву*
гільна.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИЗНАЧЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ

Виробництво з видобутку вугілля в урбанізованих
територіях сьогодні являє собою складну багатогранну
систему взаємодії природних, технічних, економічних,
екологічних, соціальних, правових та інших компо*
нентів. У численних науково*дослідних роботах Поваж*
ного О.С., Ткачової Н.М., Пилюшенко В.Л.[5] та інших
авторів знайшли відображення різні сторони організа*
ційно*технологічних і економічних особливостей веден*
ня вуглевидобутку в умовах урбанізованих територій,
питанням еколого*економічної оцінки природного ка*
піталу та моделюванню соціо*еколого*економічної си*
стеми регіонів надано уваги у дослідженнях Иватано*

УДК 504:302 (477.62)

ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ПРОМИСЛОВИХ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. О. Чечель,
к. держ. упр, доц. кафедра менеджменту у виробничій сфері,
Донецький державний університет управління

З урахуванням організаційно�управлінських потреб організації єдиного еколого�економічного про�

стору країни визначено передумови формування та складові механізму екологізації соціально�економіч�

ного розвитку промислових вугільних територій.

С учетом организационно�управленческих потребностей организации единого эколого�экономичес�

кого пространства государства определены предпосылки формирования и составляющие механизма эко�

логизации социально�экономического развития промышленных угольных территорий.

вої О.А. [1], Гурмана В.І., Рюминой О.В. [2], Степичевої
С. [7]. В роботах Недодаэвої Н.Л [3], Пельтек Л.В.[4],
Чумаченка М. Г., Червової Л.Г., Кузьменко Л.М. [6],
Любімова В. І. [9] розкриті різні аспекти регіональної
промислової політики та еколого*економічної політи*
ки природокористування та оцінки природно*ресурсно*
го потенціалу в урбанізованих територіях. Разом з тим,
питання екологізації соціально*економічного розвитку
промислових територій в системі управління природо*
користуванням досліджені недостатньо і вимагають сво*
го наукового обгрунтування.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — з урахуванням організаційно*управ*

лінських потреб організації єдиного еколого*економі*
чного простору країни визначити передумови форму*
вання та складові механізму екологізації соціально*еко*
номічного розвитку промислових вугільних територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У контексті екологізації соціально*економічного
розвитку ефективність природоохоронних дій являє
еколого*соціально*економічну і ресурсну результа*
тивність заходів екологізації, яка полягає в науковому
аналізі та синтезі екологічних, природогосподарських,
соціальних та економічних пріоритетів.

У цьому зв'язку змістовну сутність інструментарно*
методологічного рішення екологізації соціально*еконо*
мічного розвитку промислових вугільних територій
можна уявити, як вибір альтернативного довгостроко*
вого природозахисного курсу за допомогою уніфікова*
ної ітераційної процедури пошуку шляху рентабельно*
го вкладення капіталу, що дозволяє на основі специфі*
чних функціонально*вартісних та екологічних еквіва*
лентів репродукувати фінансово*інвестиційні, соціальні
та екологічні аспекти проектування та експлуатації ви*
робничо*технологічних нововведень і організаційно*
економічних рішень.

Ефективність екологізації соціально*економічного
розвитку, будучи системним поняттям, включає два ос*
новні компоненти.

1. Економічний — відображає доцільність фінансо*
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во*інвестиційних витрат у соціально*
еколого*економічному аспекті.

2. Екологічний — об'єктивізує еко*
логічну привабливість економічних ін*
новацій за рівнем екологічного впливу
на природне середовище в цілому або на
окремі її компоненти. На основі причин*
но*наслідкових зв'язків екологізації ви*
робництва та соціально*економічного
розвитку промислових вугільних тери*
торій доведено, що додаткові зусилля,
державні поряд з галузевими (матері*
альні, фінансові та інтелектуальні), і
витрати на її здійснення компенсують*
ся усуванням негативних наслідків по*
рушень екології, що забезпечує пол*
іпшення умов життєдіяльності і тим са*
мим сприяє неухильному зростанню
впливу екологізації на динаміку та
якісні характеристики відтворення про*
мислових вугільних територій (рис. 1).

Промислові вугільні території — це
частина території України, розміщена
на одній або декількох земельних ділян*
ках, розташованих в межах однієї адмі*
ністративно*територіальної одиниці,
площею від 20 до 700 га, у межах якої
промислові підприємства мають мож*
ливість (виходячи з існуючого природ*
ного, ресурсного потенціалу, якими
наділені дані території) виробляти про*
дукцію [8].

Механізм екологізації соціально*
економічного розвитку промислових
вугільних територій розглядається як
сукупність організаційно*економічних
методів управління еколого*економіч*
ною системою, за допомогою яких реа*
лізуються інтереси (економічні, еко*
логічні, соціальні) та досягаються цілі
збалансованого розвитку таких тери*
торій.

В умовах ринкової трансформації
економіки він поєднує удосконалення
форм і методів державного управління
економікою з посиленням дії ринкових
інструментів регулювання системи гос*
подарювання. Доведено, що провідну роль у механізмі
екологізації відіграє державна політика, яка визначає
умови раціонального використання природних ресурсів,
поліпшення якості навколишнього середовища, створює
інституціональне забезпечення екологізації соціально*
економічного розвитку промислових вугільних тери*
торій. Одночасно в умовах трансформаційної економі*
ки зростає роль специфічних ринкових принципів і ме*
тодів у системі екологізації виробництва, до яких відне*
сено екологічне оподаткування, поширення ресурсоз*
берігаючих, маловідходних технологій, фінансування
інноваційної діяльності в галузі природокористування,
реалізація еколого*іноваційних проектів, ринку еколо*
гічних послуг, сертифікація екологічно чистих вироб*
ництв і товарів, розвиток екологічного підприємницт*
ва.

Екологізація соціально*економічного розвитку про*
мислових вугільних територій повинна стати не*
від'ємною складовою частиною загальнонаціональної
політики поліпшення якості життя людей і відповідно
предметом особливої уваги органів державної влади.

Отже є необхідність розробки організаційно*адм*
іністративних підходів до управління раціональним
природокористуванням на промислових вугільних те*
риторіях, які враховували б методологічні особливості
системи управління раціональним природокористуван*
ням.

Визначення об'єкта соціально*економічного розвит*
ку починається з аналізу. Аналіз еколого*економічно*
го стану промислових вугільних територій складається
з аналізу джерел забруднення атмосфери, досліджен*
ня джерел дестабілізації еколого*гідрогеологічної
рівноваги та джерел забруднення грунтів та надр, що
має видображувати гармонічний розвиток трьох основ*
них складових екологічного простору.

До основних результатів організаційно*адміністра*
тивних підходів до управління доцільно віднести фор*
мування єдиного еколого*економічного простору з ура*
хуванням соціально*економічної активності громадян.

Безумовно, певний вплив на досягнення бажаних
показників соціально*економічного розвитку території
мають організаційно*функціональна структура та ме*
тодологічні складові системи державного регулювання.

Необхідно зазначити, що концептуальна модель
соціально*економічного сталого розвитку має базува*
тися на умовах, що створені в рамках організаційно*еко*
номічної моделі екологічного оподаткування в ринко*
вих умовах господарювання, моделі комплексної еко*
лого*економічної оцінки ефективності природокорис*
тування за величиною рентабельності природного ка*
піталу та моделі розподілу фінансування еколого*інно*
ваційних проектів регіонального розвитку. Перелік
можливих варіантів моделювання визначається страте*
гічними пріоритетами розвитку конкретної території, а

Рис. 1. Концептуальна схема механізму екологізації соціально5
економічного розвитку промислових вугільних територій
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саме екологічний аспект особливої гостроти набуває
при плануванні розвитку промислових територій, у тому
числі у вугільних регіонах.

Дійовою складовою механізмів соціально*економі*
чного розвитку промислових вугільних територій мож*
на розглядати ревіталізацію окремих промислових та
постіндустріальних ділянок. При цьому основними на*
прямами доцільно визначити відновлення атмосфери,
стабілізацію еколого*гідроекологічної рівноваги та ре*
абілітацію земельних ресурсів та надр.

Наведене вище дозволяє в рамках організаційно*
адміністративних підходів до управління раціональним
природокористуванням, на основі результатів аналізу
еколого*економічного стану промислових територій,
сформулювати мету та завдання організації єдиного
еколого*економічного простору країни, а також вияви*
ти, що необхідно змінити в структурі управління націо*
нальною економікою для його гармонізації.

Однією з важливих проблем сучасної економічної
науки є пошук шляхів екологізації соціально*економі*
чного розвитку промислових вугільних територій з ме*
тою захисту природного середовища і ресурсів від дег*
радації, їх раціонального використання і відтворення.

Проведений аналіз еколого*екномічного стану про*
мислових вугільних територій дозволив з'ясувати
сутність поняття: у роботі під промисловими вугільни*
ми територіями пропонується розуміти площі міст і се*
лищ міського типу в адміністративних межах, до складу
яких входять землі, де розташовано виробничі фонди,
оборотні активи та відходи виробничої діяльності ву*
гільних підприємств індустріальної (або постіндустрі*
альної) стадії розвитку. Виділяють такі території за сту*
пенем техногенного перетворення простору, або в ціло*
му антропогенного освоєння території.

Головною проблемою у сфері охорони водних ре*
сурсів залишається скидання забруднених вод у водні
об'єкти, а на промислових вугільних територіях ще й
вихід шахтної води на поверхню та підтоплення забруд*
неними водами. Серед інших проблемних питань слід
зазначити необхідність створення прибережних захис*
них смуг уздовж річок і навколо водойм, а також пи*
тання підтоплення населених пунктів.

Шкідливі викиди в атмосферу на підприємствах ву*
гільної промисловості відбуваються в результаті:
підземного видобутку вугілля, включаючи виробничі
процеси технологічного комплексу поверхні шахт,
відвалоутворення; відкритого видобутку вугілля; збага*
чення твердого палива та брикетуванні вугілля; тепло*
постачання вугільних підприємств за допомогою про*
мислових і комунально*побутових котелень.

Доведено, що шкідливі речовини, що виділяються в
атмосферу з підземних гірничих виробок, основну масу
складають пил, метан і оксид вуглецю. Інші шкідливі
речовини не вловлюють і не знешкоджують, а тільки
"розбавляють" повітрям. Цим самим істотний негатив*
ний вплив метану та оксиду вуглецю на природу виклю*
чається. Значну частину підприємств, що працюють без
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосфер*
не повітря, складають підприємства вугільної промис*
ловості.

Аналіз впливу гірничого виробництва на земельні
ресурси та надра визначив незадовільне становище із
виконанням природоохоронних заходів, які передбачені
проектами ліквідації, склалось практично на усіх шах*
тах, що закриваються. Не виконуються в повному об*
сязі передбачені проектами ліквідації шахт роботи з
рекультивації земель промислових майданчиків, озеле*
нення відвалів породи, ліквідація ставків*відстійників.
Не вирішене питання правонаступників рекультивова*
них земельних ділянок промислових майданчиків разом
із породними відвалами.

Доведено, що Донецька область досягла критично*
го рівня навантаження навколишнього середовища, на
цій основі обгрунтована необхідність втручання шляхом

реабілітації еколого*економічних складових: атмосфе*
ри, стабілізації еколого*гідрогеологічної рівноваги, зе*
мельних ресурсів та надр, тобто необхідною є екологі*
зація соціально*економічного розвитку промислових
вугільних територій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Таким чином, екологізація соціально*економічного
розвитку промислових вугільних територій розгля*
дається як складний, багатосторонній процес вдоско*
налення та покращення виробничо*технічних, соціаль*
них, економічних і екологічних характеристик промис*
лових вугільних територій за допомогою технологічно*
го оновлення та організаційно*економічних перетво*
рень, кінцевим результатом яких є соціально і еколого*
економічно ефективне використання таких територій,
скорочення обсягу викидів в атмосферу і розміщення
відходів, безпосереднє і / або опосередковане зменшен*
ня негативного впливу на природне середовище. Еко*
логізацію у вищевказаному сенсі можна розглядати як
особливу форму розширеного відтворення промисло*
вих вугільних територій, відмітною якісною ознакою
якої є те, що тут застосовуються більш екологічно ефек*
тивні засоби виробництва, що кореспондують з цілями
соціально*економічного розвитку. Для досягнення
цілей екологізації збалансованого соціально*економі*
чного розвитку промислових вугільних територій наве*
дено схему механізму такого розвитку, який розгля*
дається як сукупність організаційно*економічних ме*
тодів управління еколого*економічною системою, за
допомогою яких реалізуються соціальні, екологічні та
економічні інтереси.
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Існування сучасної системи державного управлін#
ня передбачає обов'язкову наявність системи залучен#
ня громадськості до прийняття державно#управлінсь#
ких рішень. У законодавстві України основи залучення
молодіжних громадських організацій до прийняття дер#
жавно#управлінських рішень передбачені в законах Ук#
раїни "Про громадські об'єднання", "Про молодіжні та
дитячі громадські організації".

Право громадян на свободу об'єднання є не#
від'ємним правом людини, закріпленим Загальною дек#
ларацію прав людини, і гарантується Конституцією Ук#
раїни та законодавством України. Держава сприяє роз#
витку громадської активності молоді, забезпечуючи мо#
лоді та дітям право на створення молодіжних та дитя#
чих громадських організацій. Як визначає Закон Украї#
ни "Про молодіжні та дитячі громадські організації",
"Законодавство України про молодіжні та дитячі гро#
мадські організації складається з Конституції України,
Закону України "Про об'єднання громадян", цього За#
кону та інших нормативно#правових актів, прийнятих
на їх виконання" [3].

Останні тенденції розвитку державної молодіжної
сфери в Україні визначають молодіжні організації
рівноправними партнерами держави у формуванні та
здійсненні молодіжної політики [5].

УДК 351

А. М. Половинець,
аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНО�ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ

МОЛОДІ ДО УЧАСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Досліджено механізми залучення молоді до прийняття державно�управлінських рішень у норма�

тивно�правових документах Європейської Союзу, визначено місце молодіжної політики в загальній

політиці європейських інституцій, виокремлено правові основи її реалізації, запропоновані рекомен�

дації щодо застосування європейської практики в реалізації державної політики щодо молоді в Ук�

раїні.

Mechanisms of the involvement young people to decision making process in legal documents of European

Union were investigated, defined the place of youth policy in the overall policy of the European institutions,

detailed legal basis of it realization, proposed recommendations for using European practice in the

implementation of state youth policy in Ukraine.

Ключові слова: молодь, державна молодіжна політика, Європейський Союз, державно�управлінські рішен�
ня, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія.

Дослідженню державної молодіжної політики були
присвячені роботи вітчизняних науковців Є. Бородіна,
М. Головатого, В. Головенька, М. Перепелиці; вивчен#
ню становлення молодіжного руху в організованій та
неформальній формі — В. Головенька, О. Корнієвсько#
го, В. Куліка, В. Якушика, Я. Яроша; аналізу процесу ста#
новлення громадянського суспільства в Україні та по#
в'язаної з ним політичної культури молоді — М. Пірен,
К. Плоского, В. Ребкала, С. Телешуна. Дослідження заз#
начених авторів є значним внеском у теорію, методоло#
гію та практику реалізації державної молодіжної по#
літики в Україні. Сучасні тенденції визначають і сучасні
виклики, що потребують відповідних рішень задля ста#
лого розвитку держави та суспільства. Ефективне фун#
кціонування управлінського механізму в демократичній
державі передбачає рівноцінну та рівноправну участь
всіх категорій громадян у державотворчих процесах.
Зокрема, це стосується розвитку участі молодого по#
коління у процесі побудови в Україні відкритого, демок#
ратичного суспільства, оскільки воно безпосередньо
задіяне в процесі його побудови і користуватиметься
його здобутками в майбутньому. Отже, участь молоді в
процесі прийняття державно#управлінських рішень є
частиною політики щодо молоді, яка проводиться сьо#
годні в державі.
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За часи незалежності України спроби активізувати
молодіжну участь неодноразово сприймалися як дер#
жавними установами, так і громадськими організація#
ми за підтримки міжнародних організацій [2]. Якщо про#
аналізувати розвиток моделі реалізації державної мо#
лодіжної політики в Україні, то можна стверджувати,
що вона знаходиться в процесі трансформації. Наочною
демонстрацією цього є віднесення Президентом Украї#
ни під час реалізації адміністративної реформи питань
з формування та забезпечення реалізації державної
політики у сфері молоді до Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту, ліквідація Міністерства сім'ї, молоді
та спорту і утворення Державної служби молоді та
спорту.

Разом із цим, усе більше дослідників звертає увагу
на взаємозв'язок між рівнем вирішення проблем молоді
і її участю в процесі прийняття та реалізації державно#
управлінських рішень.

Розвиток молодіжної участі й "компонент молоді"
у суміжних політиках покладені в розбудову оновлено#
го рамкового Європейського співробітництва в мо#
лодіжній сфері (на період 2010—2018 років) для побу#
дови найбільш конкурентоспроможної та наукомісткої
економіки у світі [6].

Мета роботи — дослідження механізмів залучення
молоді до прийняття державно#управлінських рішень у
нормативно#правових документах Європейської
спільноти для виявлення ефективних інструментів мо#
лодіжної участі. Завдання роботи — визначити місце
молодіжної політики в загальній політиці європейських
інституцій, виокремити правові основи її реалізації, про#
аналізувати процедуру прийняття рішень, розробити
рекомендації щодо застосування європейської практи#
ки в реалізації державної політики щодо молоді в Ук#
раїні.

Управління в Європейському Союзі відноситься до
міждержавного рівня і має великі відмінності. В якості
прикладу достатньо згадати про багаторічну відсутність
права законодавчої ініціативи Європейського Парла#
менту, що суттєво його відрізняє від національних пар#
ламентів. Отже, перш ніж розглянути відповідні реко#
мендації, потрібно ознайомитись із роллю європейсь#
кої молодіжної політики, її правовими основами, про#
цедурою прийняття рішень та роллю основних інсти#
туцій Європейського Союзу у сфері молодіжної політи#
ки.

Європейська комісія відзначає на своєму офіційно#
му сайті, що включення "молоді" як концепція в Євро#
пейській політиці є відносно новим явищем. Також вона
відзначає і основну особливість для сучасних молодих
європейців — це покоління, що живе в соціальних, де#
мографічних, економічних і технологічних умовах, що
швидко змінюються. Відповідно визначається й роль
Європейської молодіжної політики — бути спрямова#
ною на задоволення поточних очікувань молоді в про#
цесі їхнього залучення в розвиток суспільства.

Європейська Комісія відзначає відправним пунктом
Маастрихтський договір, що в 1993 році розширив сфе#
ру політики ЄС включенням молодіжної політики, зав#
дяки статті 149 параграф 2. У цій статті передбачають#
ся молодіжні обміни та обміни соціальних педагогів
(socio#educational instructors). На відміну від Євро#
пейської комісії, Європейський парламент зазначає і
статтю 150 Маастрихтського договору як правову ос#
нову молодіжної політики ЄС, тому що відповідно до
неї заходи щодо сприяння професійній підготовці та#
кож прямо стосуються молодих людей. Таким чином,
можна вважати, що правова основа європейської мо#
лодіжної політики була закладена в 1993 році Мааст#
рихтським договором, зокрема статтями 149 і 150 До#
говору ЄС.

Прийняття рішень по діях, що підпадають під статті
149 і 150, повинні проходити по процедурі спільного
прийняття рішень (codecision). Європейський парламент

також акцентує увагу на тому, що в сфері молодіжної
політики немає положень, що зобов'язують гармонізу#
вати законодавства країн#членів, а в основному прий#
маються рекомендації.

Це ж джерело зазначає, що з набранням чинності
Лісабонським договором додається ще одне завдання
ЄС у сфері молодіжної політики: заохочення участі
молодих людей у демократії в Європі (статті 149, 150
"Договору про функціонування Європейського Союзу").
Діти й молоді люди одержать вигоду з цілей ЄС в інших
сферах, таких як освіта та підготовка кадрів, охорона
здоров'я, або відносно прав дітей та молоді. Увага звер#
тається також на Хартію фундаментальних прав. Вона
включає статтю про права дітей (ст. 24) і статтю, що за#
бороняє дитячу працю й забезпечує захист молодих
людей на робочому місці (ст. 32). З набранням чинності
Договору, Хартія основних прав набуватиме чинності
закону (стаття 6), повідомляє офіційний сайт Євро#
пейського парламенту.

Разом із цим, як роз'яснила Європейська Комісія,
оновлені рамки Європейського співробітництва в мо#
лодіжній сфері до 2018 року приймалися в 2009 році на
основі методу відкритої координації, що відноситься до
міжурядового співробітництва, а не процедурах, перед#
бачених договорами.

Профільний комітет, відповідальний за молодіжну
політику, — Комітет Культури та Освіти Європейсько#
го парламенту (the CULT Committee). Слід зазначити,
що до компетенції цього комітету також відноситься
співробітництво з третіми країнами в сфері культури та
освіти, а також зв'язки з відповідними міжнародними
організаціями та інституціями. Головує в Комітеті Доріс
Пек (Німеччина, група Європейської народної партії).
На офіційному сайті Європейського парламенту викла#
дені ключові позиції європейської молодіжної політи#
ки. Європейський парламент відзначає свою провідну
роль у створенні Європейської Волонтерської служби
та просуванні молодіжних обмінів, чим він займається
ще з 1983 року. До його повноважень також належить
встановлення міцної правової основи для європейської
молодіжної політики. Після прийняття Маастрихтсько#
го й Амстердамського договорів, Європейський парла#
мент набув значного впливу на політику в цій сфері, ос#
кільки всі рішення тепер приймаються відповідно до
процедури спільного прийняття рішень (codecision) і
кваліфікованої більшості при голосуванні в Раді Євро#
пейського Союзу. У процесі прийняття програми "Мо#
лодь у дії", Європейський парламент закликав до знач#
ного збільшення бюджетних асигнувань і до спрощено#
го доступу до заходів програми. Ним також підкреслюв#
лось, що молоді люди з особливими потребами повинні
бути включені до реалізації програми на рівних підста#
вах, з метою запобігання дискримінації.

Для заохочення молодих людей самостійно реалі#
зувати власні європейські проекти ЄП і Фонд Inter#
national Charlemagne Prize of Aachen заснували в 2008
році the European Charlemagne Youth Prize. Премія при#
суджується проектам, які сприяють європейському та
міжнародному взаєморозумінню, розвитку почуття за#
гальноєвропейської ідентичності та інтеграції, і демон#
струють практичні приклади європейців, що живуть ра#
зом як одне співтовариство.

Європейський парламент відіграє важливу роль у
питаннях прав дитини. У письмовій заяві 2005 року, 367
депутатів Європейського парламенту закликали Євро#
пейську Комісію до створення єдиного телефонного
номера в Європі для дитячих ліній допомоги.

Молодіжна політика відноситься до дев'ятої конфі#
гурації Ради Європейського Союзу "Освіта, Молодь і
Культура" (EYC). Представлена на офіційному сайті
установи у розділі даної конфігурації інформація дає
дуже поверхневе уявлення про європейську молодіжну
політику. Більш цікавим є розгляд інформації засідань і
відповідних обговорень.
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Наприклад, за 2009 рік відбулось 4 засідання: два в
першому півріччі під час головування Чехії та два в дру#
гому півріччі під час головування Швеції. Основним
предметом обговорення на першому засіданні (лютий
2009) став Європейський Молодіжний Пакт. У резуль#
таті був прийнятий ряд ключових звернень Ради Євро#
пейського Союзу відносно Пакту і Європейського
співробітництва в сфері молодіжної політики. Таким
чином, на другому засіданні Ради Європейського Союзу
у травні 2009 запропоновані висновки як відносно оцін#
ки діючої, так і перспективи молодіжної політики були
затверджені. На четвертому і останньому засіданні Ради
Європейського Союзу в 2009 році (26—27 листопада)
було прийнято кілька важливих рішень у сфері молоді#
жної політики.

По#перше, Рада Європейського Союзу прийняла
рішення про оголошення Європейського року волон#
терства у 2011 році для розвитку активного громадян#
ства. Цікаво, що, на відміну від існуючої практики в
Україні, на впровадження даного рішення було перед#
бачено фінансування у розмірі 8 мільйонів євро на
2011 рік.

По#друге, Рада Європейського Союзу провела обмін
думками та прийняла оновлену рамкову угоду Євро#
пейського співробітництва в молодіжній сфері, що охоп#
лює період з 2010 по 2018 роки. Рада Європейського
Союзу затвердила відповідне повідомлення на грудне#
вому засіданні Європейської Ради як внесок молодіж#
ної сфери для відображення в пост#Лісабонській стра#
тегії (після 2010). Текст повідомлення чітко визначив два
ключових документи (European Youth Pact, European
cooperation in the youth field for 2010—2018), яким відве#
дена роль стратегічної основи європейської молодіж#
ної політики до 2018 року. При цьому Рада Європейсь#
кого Союзу позиціонує Європейський Молодіжний
Пакт як один із інструментів досягнення завдань Ліса#
бонської стратегії зростання та робочих місць, затвер#
джений у такій якості Європейською Радою в березні
2005 року, а відповідно в оновленій рамковій угоді
підкреслюється термінова необхідність боротьби з ви#
соким рівнем безробіття серед молоді в Європейському
Союзі.

Із трьох інституцій найбільш повно молодіжна по#
літика відображена на офіційному сайті Європейської
Комісії. У молодіжній сфері вона має подвійну місію:
розвивати рамки політичного співробітництва та уп#
равляти програмою "Молодь у дії". Місія знайшла від#
биття в профільній структурі, що називається Генераль#
ний Директорат освіти та культури Європейської
Комісії, (DG EAC) і має два молодіжні підрозділи:

— Підрозділ D1, відповідальний за політичні аспек#
ти,

— Підрозділ D2, відповідальний за керування про#
грамою "Молодь у дії".

Підрозділи також тісно співпрацюють для забезпе#
чення оптимальної взаємодії між цими двома основни#
ми сферами. Разом із цим, кожна з них має свою струк#
турну специфіку.

Держави#члени Європейської спільноти розвива#
ють власну національну молодіжну політику, а на рівні
Європейського Союзу ними створена основа для
співробітництва. Найбільш важливу роль відіграє Рада
Міністрів, відповідальних за молодь (Council of Youth
Ministers), де приймаються всі спільні рішення. Моло#
діжна робоча група (Youth Working Party), що скла#
дається з представників міністерств молоді в держа#
вах#членах, готує засідання Ради Міністрів. Європейсь#
ка Комісія координує та сприяє співробітництву між
державами#членами.

Важливим інструментом реалізації спільної для
країн Європейського Союзу молодіжної політики є про#
грама "Молодь у дії". Програмний комітет, що скла#
дається з представників всіх країн, на які поширюється
програма, проводить свої засідання не рідше двох разів

на рік, щоб контролювати та координувати реалізацію
програми "Молодь у дії". Це — головний орган, що прий#
має рішення, через які держави#члени Європейського
Союзу і інші програмні країни беруть участь у керуванні
програмою.

Національні уряди також відповідають за заснуван#
ня та створення Національних Агенцій програми "Мо#
лодь у дії" у своїх країнах. Національні Агенції відпо#
відають за управління програмою на національному
рівні шляхом надання відповідної інформації та підтрим#
ки проектів, відбору та моніторингу проектів, а також
управління фондами Європейського Союзу. Подібна
децентралізована система управління програмою забез#
печує близькість до національних реалій бенефіціантів
і активної підтримки проектів претендентів.

Деякі спеціальні заходи програми "Молодь у дії"
керуються на центральному рівні Виконавчим Агент#
ством з питань освіти, культури та аудіовізуальних за#
собів (EACEA).

З метою підвищення якості проектів програми "Мо#
лодь у дії", Європейська Комісія також створила мере#
жу тематичних і регіональних ресурсних центрів SALTO
(Support, Advanced Learning and Training Opportunities).
Ці центри надають ресурси, інформацію та займаються
підготовкою кадрів для підтримки Національних
Агентств і молодіжних працівників. Для надання широ#
кої інформації про мобільність, освіту та можливості
для навчання молодих людей по всій Європі Комісія
фінансує мережу Євродеск. Національні відділення
Євродеск можна знайти в більшості країн реалізації
програми "Молодь у дії".

Під час процесу модернізації, що відбувається в
нашій державі, використання найкращого досвіду про#
відних європейських держав набуває великої актуаль#
ності. Це стосується і сфери реалізації державної мо#
лодіжної політики.

З точки зору теорії державного управління в роботі
визначено місце молодіжної політики в загальній по#
літиці європейських інституцій. З практичної сторони
досліджено механізми залучення молоді до прийняття
державно#управлінських рішень у нормативно#правових
документах Європейської спільноти.

Проблеми, що підняті в роботі, потребують подаль#
шого розроблення. Зокрема, це стосується процедури
застосування позитивної практики країн Європейсько#
го Союзу в національній молодіжній політиці, розвит#
ку співпраці з європейськими країнами в сфері молоді#
жної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із засобів інтеграції України в світову спільноту

є вивчення та творче використання світового досвіду з пи)
тань підготовки та кар'єрного просування державних служ)
бовців. Це передбачає розширення співробітництва з міжна)
родними організаціями, що включає створення системи пря)
мих зв'язків органів державної виконавчої влади та навчаль)
них закладів з відповідними органами, установами та орган)
ізаціями за кордоном; запровадження спеціального обміну
досвідом з метою вдосконалення системи підготовки дер)
жавних службовців в Україні. Наша держава має значний
людський потенціал, а для подолання гальмівних чинників
розвитку держави передусім необхідно змінити практику
законодавчого регулювання в цілому та державного управ)
ління зокрема, гарантувати дотримання принципу верховен)
ства права, що забезпечить найважливіші характеристики
державного управління, а саме: надійність і передбачу)
ваність. Такий підхід дозволить підвищити престиж держав)
ного службовця як представника держави; людини, яка мис)
лить стратегічно та бачить перспективу: розбудову сильної
правової держави, соціально орієнтованої економіки, виз)
нання України на міжнародній арені.

Незважаючи на різноманітність стилів державного уп)
равління, проблема підвищення якості роботи державного
апарату актуальна для багатьох країн. Статус державного
службовця, як правило, визначається законодавчо. Обов'яз)
ковими вимогами при вступі на державну службу є наявність
базової освіти і спеціального попереднього навчання. З ме)
тою професійного зростання протягом всієї кар'єри прово)
диться підвищення кваліфікації, перепідготовки та стажу)
вання державних службовців.

Мета статті — проаналізувати досвід організаційно)пра)
вових засад кар'єрної цивільної служби в демократичних
державах і визначити напрями актуальні для вдосконален)
ня їх в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Треба зазначити, що певний внесок у дослідження теми

адаптації державної служби в Україні до досвіду зарубіж)
них країн, що мають високу ефективність своєї державної
служби, зробили такі науковці, як: Б. Гaєвський, Н. Гонча)
рук, С. Дубенко, Ю. Іщенко, Р. Калюжний, І. Лавренчук, А.
Мішина, О. Мельников, Н. Нижник, В. Ребкало, С. Серьогін,
Г. Чернецький та ін. Але в нашій країні ще на сьогодні
відсутні методи та принципи держaвного управління сто)
совно вдосконалення системи кар'єрного просування дер)
жавних службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На підставі аналізу наукової літератури можна виділи)

ти три підходи до управління професійним розвитком кад)
рових ресурсів державної служби — англосаксонський,
французький та американський [10, с.238].

Представниками англосаксонського підходу є Великоб)
ританія та Німеччина. У Великобританії історично склало)
ся, що підготовка до державної служби була засобом на)
буття службовцями компетентності, необхідної для служ)
бовців тієї чи іншої посади. У межах реформування систе)
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ми державної служби були розроблені критерії оцінюван)
ня компетентності спеціалістів, що спонукає державних
службовців до їх постійного професійного зростання, вдос)
коналення, опанування нових знань та ефективних методів
роботи.

Оскільки всі державні службовці у Великобританії роз)
поділені на сім класів (найвищі посади належать до першо)
го класу), під час вирішення питання щодо підвищення на
службі та присвоєння наступного класу рівень освіти та
професійної підготовки розглядається як один із вирішаль)
них аргументів.

У ході модернізації державного управління була роз)
роблена система оцінки компетентності, яка визначала ви)
моги до державних службовців до їх постійного підвищен)
ня професійності. Реалізація такого підходу дає змогу роз)
витку позитивній мотивації до отримання нових знань та
освоєння ефективних методик праці.

Можна відзначити, що централізованої програми підго)
товки кадрів на державній службі не існує і основна части)
на вищої та середньої ланки навчається у Коледжі держав)
ної служби, де метою цього навчання є надання державним
службовцям додаткових адміністративних навичок та вмінь,
необхідних на посадах, які вони займають у майбутньому.
У період навчання вивчаються такі предмети, як конститу)
ція та закон, взаємовідносини між міністрами та державни)
ми службовцями [1]. Таким чином, прямий зв'язок між ре)
зультатами навчання і просуванням по службі у Великоб)
ританії є сильною мотивацією до постійного професійного
вдосконалення державних службовців.

Просування по службі у Великобританії залежить від
щорічних звітів, які складаються на рівні окремих
міністерств. Звіти передаються в Раду з просування міністер)
ства, яка остаточно вирішує питання щодо просування по
службі чиновників [2].

Цей досвід Великобританії можна запозичити для Ук)
раїни, корисними б була розробка чітких критеріїв оцінки
та впровадження її в систему контролю якості виконуваної
роботи та компетентності державних службовців і їх зв'я)
зок між результатами навчання і кар'єрного зростання. Це
створить позитивний стимул для вдосконалення професій)
них навичок і якісного виконання роботи державними служ)
бовцями.

Розглядаючи досвід Німеччини, бачимо, що претендент,
вступаючи на державну службу, повинен пройти поперед)
ню спеціальну підготовку.

Попередня спеціальна підготовка молодих спеціалістів
не є вузькоспеціалізованою. Її мета — гармонічна інтегра)
ція державного службовця нижньої ланки в систему дер)
жавної служби. На цьому етапі увага приділяється знайом)
ству з основними завданнями держслужби, з правами і обо)
в'язками, що забезпечують виконання службових обо)
в'язків. На початковій стадії програма орієнтована, перш за
все, на формування навичок, які дозволяють налагодити
міжособистісні контакти, адаптуватися до адміністративно)
го середовища.

Безперервне навчання — обов'язкова умова кар'єрного
зростання у системі державної служби Німеччини. Іспит на
право зайняття посади складається по обов'язковим (адмі)
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ністративне право та право окремих земель, законодавче
регулювання праці у певній сфері діяльності) і факультатив)
ним дисциплінам. Особи, які мають юридичну освіту, серед
державних службовців складають 65 %. Якщо кандидат на
посаду вищої категорії не має юридичної освіти, то впро)
довж двох років він проходить обов'язкову підготовку в
спеціалізованих вищих навчальних закладах.

Але, не дивлячись на комплексність системи підготов)
ки кадрів для державної служби, зв'язок між результатами
навчання і подальшою діяльністю спеціалістів не досить
тісний. Прийняття рішення про кар'єрне зростання зале)
жить від стажу роботи, здачі іспитів, а відмітка про підви)
щення кваліфікації відображається тільки в особових спра)
вах державних службовців.

Кар'єра державного службовця у Німеччині не є аль)
тернативною політичній кар'єрі, а, навпаки, вона є часто
передумовою успішній політичній діяльності.

Кар'єрне просування в Німеччині строго регулюється
законодавством і засноване на двох принципах: підвищен)
ня кваліфікації та поступовість просування. Виняток допус)
кається лише за спеціальним дозволом Федеральної комісії
з кадрів. Кар'єрне просування у Німеччині також залежить
від безпосередньої оцінки державного службовця.

Існує ще один підхід до управління професійним роз)
витком державних службовців. Це — французький підхід.
Його представником є Франція, Італія та Іспанія.

У Франції, як процедура наймання державних служ)
бовців, застосовується конкурс. Загальний статут передба)
чає проведення конкурсу перед заміщенням посади з
більшої частини категорій службовців. Конкурс вважаєть)
ся найкращим способом відбору кандидатів. Він дотримуєть)
ся принципу рівного доступу громадян до державної служ)
би, і відбір заснований винятково на заслугах і талантах кан)
дидатів на посаду.

Навчання також займає вагоме місце в розвитку кар'є)
ри. Протягом всієї кар'єри державний службовець може
бути експертом, менеджером або стратегом, а також може
виконувати ці функції одночасно. Тобто лише початкового
навчання недостатньо, оскільки компетенції постійно ево)
люціонують.

Особливе місце в створенні вищих кадрів державного
апарату займає Національна школа адміністрації. Вона готує
державних службовців вищої категорії. Закінчення ЕНА
відкриває шлях до самих вищих адміністративних посад.
Велика кількість виконавчої влади має свої школи адмініст)
раторів, де кількість слухачів відповідає кількості бюджет)
них посад, на які будуть направлені випускники. Підготов)
ка включає теоретичні курси, адаптаційну практику і ста)
жировку на робочому місці.

Правове положення французьких державних служ)
бовців визначено в Конституції Франції, Законі про загаль)
ний статус людини від 19 жовтня 1946 року, Ордонансі про
державну службу від 4 лютого 1959 року, Інструкції 1946
року та інших нормативних актах відомств.

Розвиток кар'єри у Французькій системі державної
служби може проходити у двох напрямах:

— зростання в межах корпусу, що залежить від стажу
роботи (зростання по ієрархії) та професійної вартості пра)
цівника(зростання по рангу пов'язане з професійною варт)
істю);

— перехід з корпусу до вищого корпусу, який може
відбутися через: складання внутрішніх конкурсних іспитів,
про що говорилося вище, або через певні списки, що визна)
чають спроможність (іспит або вибір). Французька держав)
на служба має міцну традицію внутрішнього просування по
службі [6, с. 12].

Розвиток кар'єри є не тільки питанням просування, це
також питання і про призначення на різні робочі місця в
період перебування на державній службі.

Отже, розглядаючи досвід Франції, можна б було ви)
користати довготривале поступове стажування в органах
державної влади, на підприємствах і в навчальних закладах
для українських державних службовців відповідно для спе)
цифіки їх виконуваної роботи та перспектив кар'єрного
зростання.

Таким чином, у Франції та Німеччині є гарантія по)
вільного, але вірного кар'єрного просування.

Заслуговує на увагу і досвід розвитку кадрів державної
служби в США.

Державна служба у США прирівняна до публічної служ)
би, зазначені терміни є між собою тотожними. Характер)
ною особливістю розвитку державної служби США є те, що

вона почала складатися не на основі законодавства, а на
політичному звичаї. Це пояснюється своєрідністю соціаль)
но)політичної історії США і, перш за все тим, що держав)
ний апарат формувався в період, коли правлячі кола, праг)
нучи створити міцну центральну владу, не могли, відкрито
протистояти ні силам, що виступають за зміцнення влади
штатів, ні масі американського населення, що вимагає по)
слідовного проведення в життя завоювань буржуазно)де)
мократичної революції.

Законодавство ділить державних службовців на кілька
категорій:

— кар'єрні державні службовці, що просуваються по
службі відповідно до "системою заслуг";

— державні службовці, яких наймають на певний термін
(до трьох років);

— державні службовці, яких наймають на строк дії над)
звичайних обставин (але не більше ніж на 18 місяців);

— державні службовці на резервних посадах, перелік
цих посад щорічно визначається Управлінням у справах дер)
жавної служби в тих випадках, коли необхідно забезпечи)
ти повну політичну неупередженість у веденні справ);

— не кар'єрні державні службовці (які займають, голов)
ним чином, "патронажні" посади) [3].

Процедури конкурсного відбору на заміщення посад чи
просування по службовим сходинам на основі іспитів, щор)
ічної атестації стимулюють їх до постійного підвищення
професіоналізму.

Управління кадрів при президентові здійснює методич)
не та організаційне керівництво підготовкою та підвищенням
кваліфікації кадрів державного апарату. Діяльність навчаль)
них закладів і центрів підготовки персоналу орієнтована на
керівників середньої і вищої ланки. Навчання проводиться у
Вашингтонському інституті управління, Інституті державної
політики, Професійному інституті державної політики, Аме)
риканської асоціації управління. В центрах проведення сем)
інарів для адміністративних працівників організована підго)
товка за окремими галузями знань. Крім того, існує прези)
дентська програма інтернатури (стажування) в галузі управ)
ління для вступу на держслужбу. В її рамках випускники
вищої школи отримують призначення на роботу в федеральні
виконавчі органи влади строком на два роки. Протягом цьо)
го періоду стажери беруть участь у цільових проблемних гру)
пах і проектах, набуваючи досвід фінансового планування,
управління персоналом, державними закупівлями, субсиді)
ями і т.ін. не тільки на федеральному рівні, але і на рівні штатів.
Після обов'язкового складання іспитів молодий спеціаліст
вступає на цивільну службу.

Більш половини американських державних службовців
проходять внутрівідомчу підготовку. Більшість чиновників
мають технічну, природно)технічну освіту, є серед них і
спеціалісти в галузі соціальних наук. Тому їм вкрай необхі)
дна додаткова підготовка по актуальним проблемам держав)
ного управління.

Не залишається поза увагою аналіз нормативно)право)
вого забезпечення, що має певні відмінності в Україні та
США. Так, в Україні важливі питання щодо організації
інституту державної служби регулюються законами, ука)
зами Президента, Постановами Кабінету Міністрів та на)
казами Національного агенства України з питань держав)
ної служби, у США — лише законами, указами та кодекса)
ми. Це пов'язано з тим, що у державі немає посади прем'єр)
міністра, а президент об'єднує повноваження глави держа)
ви та уряду [8]. Також специфічною рисою американського
підходу є те, що "у США не має меж жорсткої цільової при)
в'язки фахової підготовки до призначення на посаду, відпо)
відними фахівцями достатньо насичується ринок праці,
звідки вони на конкурентно)конкурсних засадах добира)
ються і призначаються на посади" [7, с.2 06 ].

В Україні сьогодні набувають особливої уваги питання,
які пов'язані з розробкою концепції безперервності освіти
фахівців, отже, закордонний досвід у цій сфері стане для
неї в нагоді [10].

Системи державної служби тих чи інших країн за виз)
наченими елементами (наймання, підготовка, добір, просу)
вання по службі) можна поділити на кар'єрні й посадові.

Кар'єрна модель, ще її називають закритою моделлю,
характеризується елітарним підходом до призначення і
добору державних службовців. Для цього державні служ)
бовці повинні отримати спеціальну освіту. Такий підхід
більш властивий Німеччині, Японії, Франції.

Як стверджує О.Мельников, у кар'єрній системі праці)
вник, що призначається на державну службу, проводить усе
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своє професійне життя в такій ієрархії, де визначено його
категорію, клас, ранг. Між рангом державного службовця
й обійманою ним конкретною посадою за нормальної ситу)
ації існує кореляція. Кар'єрна система забезпечує деякий
автоматизм у просуванні по службі, але за більш високий
ранг, відповідно до правил, доводиться змагатися за допо)
могою так званих внутрішніх конкурсів. Це досить тверда
система, тому що, як правило, державний чиновник ніколи
не виходить за межі однієї й тієї ж сфери діяльності, лише
просувається службовими сходами [4, с. 125].

В умовах кар'єрної моделі державний службовець про)
ходить своє професійне життя в ієрархічній структурі та має
високі гарантії щодо збереження свого робочого місця.
Навіть якщо існує конкурс та відбір на керівні посади, то
основними претендентами на них будуть так звані "свої".
Отже, головним критерієм цінності державного службов)
ця є вислуга його років.

Головними умовами кар'єрного просування є
відповідність наявних знань, умінь та навичок конкретній
посаді.

У посадовій системі, чи, інакше можна сказати, відкритій
моделі державної служби, існує інший вихідний пункт. Спо)
чатку під час затвердження посад державної служби скла)
дається каталог умов для заняття кожної з посад. На цій
основі державний чиновник використовується в точно виз)
наченій сфері. Ліквідація посади означає припинення тру)
дових відносин.

Таким чином, кар'єри державного службовця, незалеж)
но від обійманої посади, у такій системі не існує.

Українська система державної служби стала на шлях
кар'єрного розвитку.

Кар'єрний процес, як свідчать підсумки низки со)
ціологічних досліджень, сьогодні розвивається в Україні
стихійно, в умовах масового скорочення кадрів, наявності
15 — 20 % вакантних місць в апараті, відсутності стабіль)
ності штатів. Цей процес поки ще не направляється, не сти)
мулюється матеріально, організаційно, не забезпечується
законодавчо. У результаті, як уже відзначалося, при висо)
кому кар'єрному настрої службовців їхній інтерес до підви)
щення своєї кваліфікації приглушений, більшість із них не
впевнені, що просування по службі скільки)небудь залежить
від результатів кваліфікаційних іспитів та атестацій. Але ж
престижність професії, бачення перспектив професійного
зростання й можливостей поліпшення свого добробуту зна)
ходяться у прямій залежності від результатів праці — най)
важливішого стимулу не тільки в роботі, але й у мотивації
до навчання [5, с. 353].

ВИСНОВКИ
Дослідження показали, що забезпечення кар'єрного

процесу й управління ним можливо лише на довгостроковій
основі, в умовах стабільності функціонування державного
апарату та з урахуванням як позитивного, так і негативно)
го досвіду систем державної служби закордонних країн, а
також деяких аспектів функціонування в їхніх рамках чи)
новників [9, с. 35].

Розглядаючи досвід Великобританії можна зробити на)
ступні висновки:

— зміст навчальних програм повинен визначатися ме)
тою поточної політики, причому основною з них є підви)
щення якості надання державних послуг;

— необхідна система постійної оцінки компетентності
державних службовців, що визначає вимоги до постійного
рівня професіоналізму;

— важливо створювати і розвивати широку мережу
курсів і семінарів на рівні міністерств і відомств, формуючи
таким чином систему підвищення кваліфікації, що реагує на
потреби поточного періоду.

Французька система функціонування державного апа)
рату також свідчить про ефективність постійної професій)
ної підготовки. Заслуговують на увагу, наприклад, такі мо)
менти: обов'язкова участь у конкурсі для вступу на держав)
ну службу в органи державного управління, поєднання те)
оретичного навчання з практикою (у формі стажування в
різних органах влади).

Досвід США в галузі формування кадрів державного
апарату демонструє продуктивність конкурсного заміщення
посад, кар'єрного просування з обліком результатів іспитів
і щорічною атестацією персоналу. Можна використовувати
і таку специфічну рису американської системи, як дворічна
(для випускників вузів) інтернатура в органах державної
влади.

Така система дозволяє, по)перше, підвищити кваліфі)
кацію випускників, доповнити їх теоретичні знання прак)
тичними навичками і вміннями; по)друге, приймати на дер)
жавну службу людей, які мають хист до такого роду діяль)
ності і мають до неї здібності.

Ми бачимо, що існує реальна потреба в оновленні мети
підготовки, підбору державних службовців, що зумовлена
необхідністю переходу від системи цінностей тоталітарно)
го суспільства до системи цінностей демократичного, що
відповідають реаліям сьогодення.

На підставі узагальнення отриманих результатів мож)
на сформолювати спільну мету підготовки державних служ)
бовців у країнах Центральної та Східної Європи — це про)
фесійний та особистісний розвиток фахівців)універсалів,
здатних ефективно працювати в нових умовах. Крім цього,
все більшого поширення в світі набуває оцінювання якості
підготовки кадрів для державного апарату з погляду її
відповідності чи невідповідності гуманістичним принципам,
особистісно)орієнтованому підходу, індивідуальним планам
кар'єрного розвитку персоналу.

Для України, як і для інших пострадянських країн, є
доцільним спільне оцінювання ефективності підготовки дер)
жавних службовців, навчальних закладів та відповідних
органів виконавчої влади. Поєднання зовнішньої і внутріш)
ньої оцінки потреб державних службовців у підготовці та
ефективності її надання сприяє наближенню навчання до
практичної діяльності.

Тому під час реформування державної служби Украї)
ни підтверджується доцільність використання закордонно)
го досвіду в сфері управління професійним розвитком
кадрів. Однак під час його адаптації до українських умов
необхідно враховувати історичні, соціально)економічні,
політичні та культурні особливості нашої країни, її ресурсні
та кадрові можливості.
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