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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Результати аналізу показують, що на ринку праці
України поряд із великою чисельністю безробітних є,
хоча і менша, але таки значна кількість вакантних робо-
чих місць, що свідчить не лише про недовикористання
трудового потенціалу, а й про нераціональне викорис-
тання основних засобів виробництва. Причин такої си-
туації багато. Зокрема низький рівень оплати праці на
вакантних робочих місцях, відсутність гідних умов праці,
занадто напружений її режим, погане транспортне спо-
лучення тощо. Але велика кількість вакантних робочих
місць незайнята через професійну незбалансованість
попиту на робочу силу та її пропозиції, наслідком якої
є значні економічні та соціальні втрати.

На зареєстрованому ринку праці середня тривалість
заповнення вакансій становить вісім днів, але підбір пра-
цівників за окремими професіями і спеціальностями з
причини відсутності потрібних кандидатів триває наба-
гато довше: наладчиків автоматичних ліній, токарів-ка-
русельників, водіїв трамваїв і тролейбусів, кваліфікова-
них столярів — від одного до двох місяців; малярів-шту-
катурів, водіїв автобусів, монтажників, збиральників
електровимірювальних приладів — два і більше місяців.
До того ж це лише вершина айсберга, його небачена ча-
стина набагато більша, оскільки значна частина випус-
кників, хто не має змоги працевлаштуватися, не реєст-
рується у центрах зайнятості, а роботодавці у разі на-
явності вакантних робочих місць не завжди звертають-
ся до державної служби зайнятості за допомогою у до-
борі працівників.
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OCCUPATIONAL IMBALANCE IN THE LABOUR MARKET: ECONOMIC LOSSES AND WAYS
OF THEIR MINIMIZATION

У статті опрацьовано методологічні підходи та інструментарій визначення економічних втрат через
невідповідність підготовки персоналу у професійно-технічних і вищих навчальних закладах потребам
ринку праці. З метою мінімізації цих втрат запропоновано механізм формування професійно-кваліфіка-
ційної збалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці.

The paper elaborated methodological approaches and tools for determining the economic losses due to
inconsistency in vocational and higher education with labour market demands. In order to minimize these losses,
a mechanism for developing the occupational and qualification balance between the education market and the
labour market has been suggested.

Ключові слова: ринок праці, професійний дисбаланс, прогнозування, економічні втрати, професійна
орієнтація, професійна освіта.

Key words: labour market, occupational imbalance, forecasting, economic losses, occupational guidance and
counceling, vocational training.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У дослідженнях вітчизняних вчених-економістів С.

Бандура, Л. Лісогор, В. Савченка, О. Цимбала, фахівців
у сферах педагогіки та андрагогіки І. Зязюна, В. Креме-
ня, Н. Ничкало, В. Олійника, В. Радкевич, В. Скульської
та ін. знайшли відображення проблеми забезпечення
збалансованості попиту на фахівців та їх підготовки на-
вчальними закладами, прогнозування розвитку ринку
праці у професійному розрізі, профорієнтації і профе-
сійної підготовки молоді та дорослого населення.

Однак на сьогодні не вирішеними залишаються ме-
тодологічні і прикладні проблеми оцінювання економі-
чних втрат від професійної невідповідності ринків праці
та освітніх послуг, шляхи її подолання, що має не лише
теоретичне, а й велике практичне значення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — опрацювання методології та інструмен-

тарію визначення порядок величини економічних втрат від
професійного дисбалансу на ринку праці, пов'язаних із
недовикористанням основного капіталу внаслідок відсут-
ності на ринку праці потрібних фахівців, і матеріальних
витрат на виплату допомоги по безробіттю та професійне
навчання безробітних випускників професійно-технічних
і вищих навчальних закладів, які не мають змоги працев-
лаштуватися через відсутність фаху, потрібного економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічні втрати через дисбаланс на ринку праці у

частині невідповідності професій і спеціальностей ви-
пускників професійно-технічних і вищих навчальних
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закладів вакантним робочим місцям складаються із не-
прямих втрат, або так званих витрат зворотного зв'яз-
ку (втраченої вигоди) і прямих втрат (витрат) на мате-
ріальне забезпечення та професійне навчання зазначе-
них безробітних випускників професійно-технічних і ви-
щих навчальних закладів.

Непрямі втрати включають недоотримані обсяги
чистого внутрішнього продукту (ЧВП) через простою-
вання робочих місць (які могли б зайняти випускники
навчальних закладів) та втрати, пов'язані із моральним
зносом (старінням) основних засобів виробництва за час
простою. До непрямих також відносяться втрати, що ви-
никають у результаті безробіття випускників навчаль-
них закладів, які могли б працювати, якщо б їх фах
відповідав потребам економіки. Вони формуються із
податків, що не надійшли до бюджету (як мінімум — з
доходу громадян), і внесків, недоотриманих фондами
державного соціального страхування.

Виходячи із зазначеного, автор пропонує непрямі
економічні втрати від невикористання певної частини ос-
новних засобів виробництва (Q

e
) визначати як суму об-

сягу ЧВП, що умовно втрачається через зазначену при-
чину (Q

1
), і умовних втрат від морального зносу (старін-

ня) основних засобів виробництва (Q
2
). Для розрахунку

Q
1
 відповідно до запропонованої методики спочатку тре-

ба визначити кількість продукції, що виробляється на за-
діяних засобах виробництва за одиницю часу (один день)
найманими працівниками. Потім цей показник слід по-
множити на вартість основних засобів, що простоюють,
і кількість днів простою. У результаті формула розрахун-
ку обсягу чистого внутрішнього продукту (ЧВП), що не-
доотримується (умовно втрачається) через відсутність на
ринку праці необхідних фахівців матиме такий вигляд:

 

at
af

b
Q t

−

=1 (1),

де b
t
 — вартість чистого внутрішнього продукту, що

виробляється за один день на задіяних засобах вироб-
ництва найманими працівниками;

t — час простою основних засобів виробництва (час
наявності вакансій на робочих місцях, які могли б зай-
няти випускники);

f — загальна вартість основних засобів виробницт-
ва на всіх робочих місцях (як задіяних, так і тих, що про-
стоюють);

а — вартість основних засобів виробництва на ро-
бочих місцях, що простоюють через відсутність на рин-
ку праці необхідних фахівців.

Розмір непрямих (умовних) втрат   внаслідок мораль-
ного зносу (старіння) основних виробничих засобів за
час простою t визначимо за формулою:

 zatQ =2
(2),

де z — середній коефіцієнт зносу основних засобів
виробництва, що простоюють через відсутність праців-
ників відповідного фаху.

Тоді сумарні непрямі (умовні) економічні втрати від
невикористання певної частини основних засобів вироб-
ництва Q

e
 слід розраховувати за формулою:

Q
e
 = Q

1
 + Q

2

або
 

  + zatat
af

b
Q t

e
−

=

 

z)  +(
af

b
at t

−

= (3).

Загальні економічні втрати і витрати, пов'язані з
відсутністю професійної збалансованості на ринку
праці, становитимуть:

Q = 21)( CCz
af

b
at +++

−
(4),

де С
1
— витрати на виплату допомоги по безробіттю

випускникам, котрі не змогли знайти роботу внаслідок

відсутності попиту на їхні спеціальності (професії), на-
буті у навчальних закладах.

С
2
 — витрати на професійне навчання випускників-

безробітних, які були направлені на навчання держав-
ною службою зайнятості.

Але в практичній площині зазначені розрахунки
здійснити неможливо з причин недостатності необхідних
показників у державній статистиці. Перш за все, невідома
вартість основних засобів виробництва на робочих місцях,
що простоюють через брак на ринку праці фахівців із по-
трібними професіями і спеціальностями а, і середній ко-
ефіцієнт їх амортизації z, час простою основних засобів
виробництва, пов'язаних із професійним дисбалансом на
ринку праці t. Для визначення втрат через недоотримання
бюджетами податкових надходжень, а фондами держав-
ного соціального страхування — внесків відсутня інфор-
мація про розмір зарплати, яку отримують випускники в
перший рік своєї трудової діяльності, та кількість безроб-
ітних випускників на повному ринку праці. Розрахунку
прямих витрат, пов'язаних із матеріальним забезпеченням
та професійним навчанням безробітних випускників про-
фесійно-технічних і вищих навчальних закладів, які не ма-
ють змоги працевлаштуватися через невідповідність здо-
бутого ними фаху потребам економіки, заважає
відсутність даних щодо тривалості періоду безробіття цих
осіб на повному ринку праці і вартості їхнього навчання
за направленням державної служби зайнятості.

Більш детальною щодо зазначених показників є ста-
тистика зареєстрованого ринку праці України, яка зби-
рається і обробляється органами державної служби зай-
нятості з використанням її єдиної інформаційно-аналі-
тичної системи (так звана адміністративна статистика).
Враховуючи ці обставини, автор пропонує прийняти
низку спрощень і припущень (базових і локальних), що
при розрахунку зазначених показників дає змогу вико-
ристовувати певні дані адміністративної статистики та
отримати уявлення щодо "порядку величини", тобто
розмірів прямих і непрямих (умовних) втрат, які відпо-
відають реальності саме за порядком величини.

Базові припущення, що дають змогу визначити по-
рядок величини розміру економічних втрат від профе-
сійного дисбалансу на ринку праці України:

1. Усі випускники професійно-технічних і вищих
навчальних закладів шукають підходящу роботу за най-
мом і не працевлаштовуються на вакантні робочі місця,
які не відповідають їхньому фаху. Ми допускаємо, що
хтось із них не працевлаштовується з інших причин, зок-
рема низького рівня заробітної плати, інші — не вико-
ристовують наявну можливість зайнятися підприєм-
ницькою діяльністю у різноманітних її формах, потен-
ціал якої досить значний. Тобто можемо припустити
наступне: якщо випускник професійно-технічного або
вищого навчального закладу не працевлаштувався, він
не знайшов роботу саме за отриманим фахом. З іншого
боку, це припущення означає, що частина наявних ва-
кантних робочих місць не зайнята лише через відсутність
у випускників потрібного фаху і кількість цих робочих
місць (одиниць основних виробничих засобів, що не ви-
користовується) для визначеної вище цілі дорівнює
кількості безробітних випускників.

2. За умов наявності у випускників необхідного
фаху, усі вони мають змогу працевлаштуватися, оскіль-
ки кількість вакантних робочих місць, які постійно з'яв-
ляються, значно перевищує чисельність випускників.
Насправді: щорічно в Україні приймається на роботу
2,5—2,8 млн працівників [1, с. 368], отже, така кількість
робочих місць певний час буває вакантною. Професій-
но-технічні і вищі навчальні заклади (за денною фор-
мою навчання) останніми роками випускають 550—600
тис. осіб [1, с. 433, 434], що у 4,5 раза менше річного об-
сягу працевлаштування за наймом. Наявність можли-
вості працевлаштування для всіх випускників за умови
відповідності їх фаху потребам економіці також
підтверджує статистика щодо зареєстрованого ринку
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праці. Роботодавці протягом року надають у державну
службу зайнятості інформацію про наявність 1,0—1,2
млн вакансій [2], а у центрах зайнятості перебуває на
обліку 90—95 тис. випускників [3], отже, на кожного з
них приходиться 12—13 вільних робочих місць. За умо-
ви наявності у випускників професійно-технічних і ви-
щих навчальних закладів потрібного фаху, це свідчить
про те, що з одного боку, кожен із них має реальну мож-
ливість працевлаштуватися, а з іншого — про наявність
потенціалу щодо зменшення частини основних засобів
виробництва, що простоює через відсутність на ринку
праці потрібних фахівців.

3. Вартість і продуктивність обладнання, що про-
стоює через зазначену причину, відповідає середнім по-
казникам по економіці. Усі зайняті економічною діяль-
ністю особи виробляють однаковий за вартістю ЧВП.

4. Професійні якості і трудова активність безробіт-
них випускників, якщо б вони працевлаштувалися, відпо-
відають середнім показникам працюючих громадян.

5. Питома вага безробітних випускників професій-
но-технічних і вищих навчальних закладів серед усіх без-
робітних (на повному ринку праці) не відрізняється від
їх частки серед зареєстрованих у центрах зайнятості
безробітних віком 15—24 роки.

Локальні припущення стосуються розрахунку окре-
мих аспектів економічних втрат від професійного дисба-
лансу між ринками праці та освітніх послуг і включають:

1. При розрахунку вартості основних засобів вироб-
ництва, що простоюють через професійний дисбаланс
між попитом і пропозицією на ринку праці, приймаєть-
ся таке припущення: частка основних засобів виробниц-
тва, що простоювала певний час і могла б бути задіяна,
якби випускники професійно-технічних і вищих на-
вчальних закладів мали необхідний фах, пропорційна
співвідношенню кількості безробітних з числа зазначе-
ної категорії молоді і загальної кількості зайнятих осіб,
що працювали за наймом.

2. З метою визначення середнього коефіцієнта зносу
основних засобів виробництва застосовується припущен-
ня, відповідно з яким середній щоденний знос основних
засобів виробництва не змінюється протягом року.

3. Для розрахунку часу простою основних засобів
виробництва з причин невідповідності професій (спе-
ціальностей) випускників потребам ринку праці доціль-
но застосувати таке припущення: оскільки діяльність
центрів зайнятості прискорює процес як працевлашту-
вання зареєстрованих безробітних, так і заповнення
зареєстрованих вакансій (це — два боки одного й того
ж процесу), то так званий коефіцієнт прискорення ма-
тиме однакове значення як для працевлаштування, так і
для заповнення вакантних робочих місць. Тобто три-
валість простою основних засобів виробництва у разі
подання роботодавцями відповідної інформації у дер-
жавну службу зайнятості скорочується у такій самій
пропорції, що й термін працевлаштування зареєстрова-
них безробітних порівняно зі всіма безробітними на
повному ринку праці.

4. При оцінці величини витрат на професійне навчан-
ня випускників навчальних закладів за направленням
державної служби зайнятості здійснимо припущення,
відповідно до якого вартість профнавчання однієї осо-
би даної категорії безробітних є такою ж, як і середня
вартість навчання всіх інших безробітних.

5. При визначенні недоотриманих податкових над-
ходжень у зв'язку із безробіттям випускників вищих і
професійно-технічних навчальних закладів зробимо
таке припущення: розмір заробітної плати, яку могли б
отримувати зазначені молоді люди, дорівнює серед-
ньомісячному розмірові заробітної плати в Україні.

У результаті розрахунків отримано такі показники
економічних витрат і втрат у 2012 р. через професійний
дисбаланс на ринку праці у частині невідповідності про-
фесій і спеціальностей випускників професійно-техніч-
них і вищих навчальних закладів вакантним робочим

місцям:
— недоотримані обсяги чистого внутрішнього про-

дукту через недовантаження виробничих потужностей
— понад 350 млн грн.;

— моральний знос (старіння) основних засобів ви-
робництва за час простою — 87,4 млн грн.;

— податки з доходу громадян, що не надійшли до
бюджету — 150 млн грн.;

— єдиний соціальний внесок, недоотриманий фон-
дами державного соціального страхування, у тому числі
Пенсійним фондом України — 520 млн грн.

До того ж Фонд загальнообов'язкового державно-
го соціального страхування України на випадок безро-
біття витратив у 2012 р. коштів на:

— виплату допомоги по безробіттю випускникам, які
не змогли знайти роботу через відсутність попиту на їхні
спеціальності (професії) — 197 млн грн.;

— професійне навчання випускників, зареєстрова-
них безробітними у державній службі зайнятості, — 10
млн грн.

Порядок величини загальних втрат і витрат від про-
фесійного дисбалансу, пов'язаного з відсутністю на рин-
ку праці потрібних фахівців та безробіттям випускників
професійно-технічних і вищих навчальних закладів,
склав у 2012 р. понад 1,3 млрд грн.

Професійний дисбаланс на ринку праці крім знач-
них економічних збитків також спричиняє моральні
втрати — розчарування молодих людей, які опинилися
непотрібними своїй державі (що примушує частину з них
мігрувати в інші країни), спричиняє трудову і соціальну
апатію. Такий стан не влаштовує і підприємців, які при
наявності багатьох тисяч безробітних і розгалуженої
мережі державних навчальних закладів, підрозділів дер-
жавної служби зайнятості, що утримаються за рахунок
податків і внесків, сплачених ними, не можуть підібра-
ти потрібних працівників.

Розглядаючи це явище як негативне, у той же час не
слід занадто його драматизувати. По-перше, частина
випускників знаходить своє місце у трудовому житті на
підставі освіти незалежно від отриманої професії (спе-
ціальності). По-друге, світовий і вітчизняний досвід
свідчить, що в умовах стабільної економіки шанси на
працевлаштування прямо пропорційні рівню освіти осо-
би. По-третє, в умовах обмеженості вільних робочих
місць витрати коштів на отримання молодими людьми
освіти і професій є кращою альтернативою їх безробіт-
тю, включаючи виплату відповідної допомоги.

З метою мінімізації втрат економіки від дисбалансу
між ринками праці та освітніх послуг необхідно перш
за все розробити ефективну систему прогнозування
потреб ринку праці у працівниках у професійному
розрізі, значно удосконалити професійну орієнтацію
населення, перш за все — молоді, професійну підготов-
ку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючо-
го населення і безробітних громадян.

Результати прогнозування потреб ринку праці у
працівниках у професійному розрізі мають слугувати
основою, з одного боку, для здійснення професійної
орієнтації молоді, а з іншого — для освітніх закладів,
органів державної виконавчої влади центрального і
місцевого рівнів про імовірний перспективний попит на
фахівців. Це дасть змогу молодим людям більш обгрун-
товано обирати майбутній вид професійної діяльності,
а навчальним закладам — визначати напрями, професії
та спеціальності, за якими здійснювати підготовку мо-
лоді, перепідготовку і підвищення кваліфікації дорос-
лого населення, зокрема безробітних громадян (рис. 1).

У механізмі забезпечення професійно-кваліфікацій-
ної збалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці
провідне місце належить удосконаленню вищої та про-
фесійно-технічної освіти. При цьому необхідно досяг-
ти не лише кількісної відповідності підготовки фахівців
потребам економіки, а й забезпечити високу конкурен-
тоспроможність працівників відповідно до вимог Націо-
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нальної рамки кваліфікацій. Слід пого-
дитися із І.А. Зязюном, який справед-
ливо стверджує: щоб випускник про-
фесійно-технічного навчального закла-
ду, коледжу, університету міг на конк-
ретному робочому місці виконувати
певне коло обов'язків, йому потрібно
пройти короткострокову допідготовку
в інститутах післядипломної освіти,
навчально-курсових комбінатах, на ви-
робництві відповідно до актуальних і
перспективних вимог роботодавців [4,
с. 22].

Загальна освіта, професійна підго-
товка, безперервне навчання, у тому
числі підвищення кваліфікації, є тим
фундаментом, на якому можна побуду-
вати успішне працевлаштування люди-
ни, забезпечити її продуктивну працю і
стабільну зайнятість. Для удосконален-
ня професійної освіти потрібно вжива-
ти заходів щодо збільшення державно-
го та стимулювання недержавного
фінансування професійної освіти і про-
фесійного навчання як для тих, хто на-
вчається, так і для тих, хто вже працює.

В Україні для ресурсного забезпе-
чення системи професійного навчання
працівників доцільно створити на
підприємствах спеціальні цільові фон-
ди, які б формувалися за рахунок відрахувань із фонду
оплати праці (за розрахунками автора, у розмірі 0,5—
1,0%) з їх включенням у собівартість продукції, що дасть
змогу здійснювати підвищення кваліфікації працівників
один раз на 4—5 років, а з часом   відродити матеріаль-
ну базу профнавчання на виробництві.

ВИСНОВКИ
Використання розроблених методологічних

підходів та інструментарію визначення економічних
втрат через невідповідність підготовки персоналу у про-
фесійно-технічних і вищих навчальних закладах потре-
бам ринку праці дає змогу розрахувати порядок вели-
чини економічних втрат і витрат від професійного дис-
балансу на ринку праці. Проведені розрахунки еконо-
мічних втрат від професійного дисбалансу на ринку
праці, пов'язаних з недовикористанням основного ка-
піталу через відсутність на ринку праці потрібних фа-
хівців, і матеріальних витрат на виплату допомоги по
безробіттю та професійне навчання безробітних випус-
кників професійно-технічних і вищих навчальних зак-
ладів свідчать про значні економічні та соціальні втра-
ти.

Реалізація в Україні запропонованого автором ме-
ханізму забезпечення професійно-кваліфікаційної зба-
лансованості ринків освітніх послуг і праці дасть змогу
поєднати поточні й перспективні потреби економіки в
працівниках завдяки прогнозуванню розвитку ринку
праці, здійснення цільової профорієнтації молоді та
дорослого населення, їх професійного навчання по-
трібним професіям. Це сприятиме поєднанню інтересів
суб'єктів господарювання — споживачів освітянських
послуг та їх виробників — навчальних закладів, спря-
муванню молоді, незайнятих громадян на опанування
перспективних професій (спеціальностей), що значно
підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку
праці, збільшить шанси на отримання високооплачува-
ної й цікавої роботи.

В епоху динамічного розвитку техніки та технологій,
вибухового зростання обсягів інформації необхідно
формувати в учнів та студентів бажання та уміння са-
мостійно оволодівати знаннями, готовність до зміни
професії та підвищення кваліфікації, тобто формувати
потяг і готовність до навчання протягом життя. З іншо-

го боку, значно актуалізується потреба у створенні роз-
галуженої та ефективної системи професійної пере-
підготовки та підвищення кваліфікації дорослого насе-
лення.
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ВСТУП
Загострення проблем щодо відновлення відповідності

стратегії розвитку української економіки та сучасної еко-
номічної політики в державі, актуалізація питань із виз-
начення ключових пріоритетів і траєкторії подальшого по-
ступу України вимагають зміни й поєднання теоретичних
підходів для виявлення параметрів макроекономічної ди-
наміки, їх впливу на інші сторони життя українського сус-
пільства. При цьому вирішального значення набувають
обгрунтування можливостей регіонів до загальноеконо-
мічного прискорення й оновлення, реагування на зовнішні
виклики, нарощування і раціонального використання
власного стратегічного потенціалу в умовах зростаючої
невизначеності. В умовах обмеженості сировинних, ре-
сурсних та фінансових можливостей, що супроводжуєть-
ся кризовими явищами й зниженням рівня життєдіяль-
ності населення, поряд з пошуком внутрішніх джерел інве-
стування соціально-економічного розвитку постає зав-
дання посилення уваги до формування інвестиційно-інно-
ваційного характеру засад взаємодії на міждержавному
та міжрегіональному рівнях.

У цьому контексті важливим сегментом стає подаль-
ший розвиток транскордонного співробітництва з Євро-
пейським співтовариством. Значний стимулюючий потен-
ціал цього напряму співпраці несе в собі підписання полі-
тичної частини Угоди між Україною та Євросоюзом про
Асоціацію та зону вільної торгівлі.
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Транскордонне співробітництво належить до еконо-
мічних процесів, які інтенсивно розвиваються під дією
міжнародної економічної інтеграції. У зв'язку з розши-
ренням та поглибленням економічного співробітництва
країн-членів ЄС та України прикордонні регіони повинні
стати зонами контакту національних господарств, а їх
міжнародні проекти — точками росту економіки та со-
ціуму областей. З огляду на це, актуальним є визначення
ступеня відповідності між діяльністю України у сфері
транскордонного співробітництва та прагненням країни
набути членства в Євросоюзі.

Вагомий внесок у формування наукових засад управ-
ління регіонами країни, розробки та здійснення регіо-
нальної політики, виявлення особливостей державної
регіональної політики та політик регіонів, окреслення
їх суб'єктів та об'єктів зробили такі провідні науковці,
як Е.Б. Алаєв, О.І. Амоша, Г.В. Балабанов, П.Т. Бубенко,
З.С. Варналій, С.Г. Галуза, З.В. Герасимчук, А.П. Голіков,
Г.К. Губерна, С.А. Мельник, Н.А. Мікула, Ю.В. Наврузов,
В.К. Симоненко, Д.М. Стеченко, Г.Ф. Столбов, Л.Л. Та-
рангул, С.Г. Тяглов, М.Г. Чумаченко, Б.М. Штульберг,
М.Д. Янків та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Складні та комплексні завдання глобальної та євро-

пейської інтеграції української держави важко вирішити
без реалізації відповідних суспільних, технологічних,
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інституційних та економічних трансформацій, які стануть
гарантією цілеорієнтованого динамічного розвитку сус-
пільства, загалом. Аналіз діяльності українських учас-
ників транскордонного співробітництва засвідчує: ще не
виправдовуються сподівання, закладені в теоретичних об-
грунтуваннях, та не досягнуті передбачувані на початку
їх здійснення економічні ефекти. Тому проблеми, які ма-
ють місце в співробітництві регіонів потребують подаль-
ших науково-аналітичних розробок. Виходячи з наведе-
них методологічних засад, статтю присвячено розробці
практичних рекомендацій щодо економічного розвитку
регіонів на інноваційних засадах реалізації єврорегіональ-
ного співробітництва та способів управління ним.

РЕЗУЛЬТАТИ
Транскордонне співробітництво в Україні сьогодні

розглядається у двох площинах: як інструмент розвитку
прикордонних територій та як чинник реалізації її євроі-
нтеграційних прагнень. Таким чином, вже за визначенням,
транскордонна співпраця містить в собі додатковий ре-
сурсний потенціал стимулювання соціально-економічно-
го розвитку регіонів, надання йому рис сталості та орієн-
тація на підвищення якості життя населення.

При відносно нетривалому (починаючи з 1992 р.)
досвіді міжнародної інтеграції законодавство України
містить досить значний обсяг нормативно-правових актів,
які регламентують транскордонне співробітництво.

Важливим елементом міжнародної співпраці регіонів
України є залучення регіонів України на постійній основі
до діяльності європейських регіональних асоціацій, зок-
рема Асамблеї європейських регіонів, Ради європейських
муніципалітетів та регіонів, Конференції європейських за-
конодавчих асамблей, Асоціації європейських прикордон-
них регіонів, Конференції периферійних морських регі-
онів, Конференції президентів регіонів із законодавчими
повноваженнями, Європейської асоціації представників
місцевого самоврядування гірських регіонів та європейсь-
ких міст [1].

Одним із найбільш дієвих інструментів на шляху про-
сування до Європейського союзу на регіональному рівні
є створення та активна участь територіальних громад Ук-
раїни у єврорегіонах, де співпраця адміністративно-тери-
торіальних одиниць європейських держав здійснюється
відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транс-
кордонне співробітництво з метою об'єднання зусиль в
економічній сфері, розбудови соціальної, інформаційної
та виробничої інфраструктури, будівництва та модерні-
зації інфраструктури кордону, розвитку транспортної
мережі, наукової та культурної співпраці, охорони навко-
лишнього середовища.

Як уже зазначалося вище,засаднича діяльність євро-
регіонів спрямована головним чином на активізацію інве-
стиційної діяльності, взаємовигідне торговельно-еконо-
мічне співробітництво областей України та європейських
держав, які є членами єврорегіонів.

З метою оптимізації системи транскордонного співро-
бітництва сусідніх регіонів Румунії, Словаччини, Угорщи-
ни та України, які входять до складу Карпатського євро-
регіону, Інститутом транскордонного співробітництва
(м.Ужгород, Україна) разом партнерами-Інститутом
світової економіки та міжнародних відносин НАН Украї-
ни (м.Київ, Україна), Інститутом суспільних наук Сло-
вацької академії наук (м.Кошіце, Словацька республіка)
у період 1 жовтня 2010 р. по 1 жовтня 2012 р. проведено
аналіз проектів економічного спрямування, які здійсню-
валися на територіях єврорегіональної співпраці. У ході
дослідження застосовувалася методологія індексації та
моніторингу транскордонного співробітництва, розроб-
лена під егідою Баренціва Інституту (Норвегія) за участю
статистичних інституцій Польщі та Асоціації польських
гмін Єврорегіону "Балтика".

Експорт більшості регіонів сьогодні уже досить ди-
версифікований або переважно спрямований на ринок ЄС.
Наприклад, лише за рік (Січень — травень 2013-го до
відповідного періоду 2012 -го) частка Росії в українсько-
му експорті поменшала від 26,6 % до 23,7 %, тоді як до
ЄС, навпаки, піднялася від 24,5 % до 26,8 %.

Попри суттєві загрози для окремих вітчизняних ви-
робників, ускладнення українського експорту до Росії в

разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС та введення за-
хисних заходів Євразійським митним союзом, не за-
грожує економіці України катастрофічними наслідками.
За перші п'ять місяців 2013 року на експорт до Росії над-
ійшло лише 13 % продукції української металургії (на 1,37
млрд дол. США із 10,55 млрд дол. США усієї випущеної
за відповідний період), 14,7 % виробів хімії та нафтохімії
(відповідно 0,78 млрд дол. США та 5,3 млрд дол. США),
22% кондитерської промисловості (відповідно 0,16 млрд
дол. США та 0,74 млрд дол. США).

Значно сильніша залежність від російського ринку
збуту в українського машинобудування. Так, за січень-
травень 2013 року із виробленої на 5,4 млрд дол. США
продукції галузі до РФ її було експортовано на 2,3 млрд
дол. США (42,6 %). Водночас тут спостерігається значна
кооперація виробників двох країн, а Росія не має чим за-
містити на внутрішньому ринку відповідну продукцію з
України.

Крім того, помітна частина навіть сучасного, успад-
кованого від радянської доби, вітчизняного машинобуду-
вання конкурентоспроможна й на ринках розвинутих
країн. Про це, наприклад, свідчить помітний відсоток про-
дукції галузі в загальному українському експорті 2012 року
до таких держав, як Естонія (57,7 %), Норвегія (47,3 %),
Австралія (45,8 %), Угорщина (42,5 %), Латвія (35,4 %),
Німеччина (№; %), Велика Британія (30,1 %), Швейцарія
(20 %), Литва (19 %), США (17,1 %).

Здійснений дослідниками України та Польщі в рам-
ках вищезгаданого міжнародного проекту порівняльний
аналіз конкурентоспроможності прикордонних регіонів
України та зарубіжних країн, які реалізують програми
міжнародного співробітництва свідчить про наявність
надзвичайно глибоких і багатовимірних асиметрій місце-
вих економік по обидва боки кордонів. Це зокрема: аси-
метрія соціальних, технологічних і економічних потенці-
алів; асиметрія інформаційних ресурсів; асиметрія людсь-
кого і соціального капіталу; асиметрія інституційних пра-
вил, законів і процедур.

Ці асиметрії та відмінності потенціалів можуть пози-
тивно вплинути на економічне співробітництво та розви-
ток між підприємствами, некомерційними організаціями,
національними та регіональними економіками, генерую-
чи ефект взаємодоповнюваності економік. Асиметрії по-
тенціалів, ресурсів, капіталів і правил в економіці не-
обхідні для створення ефекту порівняльної вартості еко-
номічної і соціальної діяльності і для генерації ефекту
синергії економічного співробітництва і взаємовигідного
співробітництва для всіх сторін.

Аналіз обсягів зовнішньої торгівлі та взаємного інве-
стування областей України, пльщі, Словаччини, Угорщи-
ни та Румунії, які входять до складу єврорегіонів, із сум-
іжними країнами за 2009—2012 рр. [5] та групування євро-
регіонів за показником щільності економічних взаємозв-
'язків свідчать про недостатню ефективність єврорегіо-
нальної співпраці: два регіони мають низький показник
("Верхній Прут", "Нижній Дунай"), а решта (за виключен-
ням єврорегіону "Буг" у 2009 р.) — незначна. Помітні до-
даткові інвестиції по каналах єврорегіонального співро-
бітництва в регіони не залучаються, діяльність в межах
виділених груп євро регіонів не має окресленого економ-
ічного спрямування. [3]

Відзначимо водночас, що характерною ознакою для
таких єврорегіонів, як "Дніпро", "Слобожанщина", "Ярос-
лавна", "Донбас" і "Дністер" є відсутність у їх складі рег-
іонів країн-членів ЄС і, як наслідок, обмежені порівняно
з прикордонням Євросоюзу можливості залучення євро-
пейських коштів на реалізацію ЄРС [2].

Поряд з єврорегіонами важливим механізмом станов-
лення зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних
регіонах в умовах європейської інтеграції України слід
визнати створення різного роду преференційних еконо-
мічних режимів. Такі режими покликані сприяти активі-
зації регіонального розвитку прикордонних територій
нашої держави, у тому числі за рахунок поглиблення і ди-
версифікації зовнішньоекономічних зв'язків із прикор-
донними регіонами сусідніх держав Європи.

Основними преференційними економічними режима-
ми, які використовувалися в Україні з метою господарсь-
кого розвитку прикордонних регіонів та активізації їх
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зовнішньоекономічної діяльності, можна вважати ство-
рення спеціальних економічних зон і територій пріори-
тетного розвитку. Водночас у світовій практиці в цьому
контексті також активно використовуються безмитні
зони, транскордонні технопарки та бізнес-інкубатори,
елементи яких упродовж останніх двадцяти років знайш-
ли своє часткове застосування і в Україні.

Механізм дії преференційних режимів у транскордон-
них регіонах полягає у стимулюванні іноземного інвес-
тування, освоєння нових технологій та імпорту високо-
технологічного обладнання, що веде до розвитку транс-
кордонного бізнесу та диверсифікації транскордонних
ринків товарів і послуг.

Саме на територіях СЕЗ і ТПР, створених в українсь-
ко-угорсько-словацькому та українсько-польському
транскордонних регіонах (СЕЗ "Закарпаття", СЕЗ
"Яворів", СЕЗ "Курортополіс Трускавець", ТПР Волинсь-
кої області) було реалізовано низку інвестиційних про-
ектів із залученням потужних іноземних інвесторів: "Яд-
закі" (Японія), "Джебіл" (США), "Фольксваген-Єврокар"
(Німеччина), "Кроноспан" (Австрія), "Йоха" (Данія),
"Дельфін" (Франція), "Ріксос" (Туреччина), "Церсаніт" і
"Снєжка" (Польща) тощо, кожен з яких зробив суттєвий
внесок у розвиток зовнішньоекономічних зв'язків у ме-
жах відповідних транскордонних регіонів. Як наслідок,
відбувається активізація інвестиційного співробітництва
у межах транскордонного регіону, а також збільшують-
ся обсяги транскордонної торгівлі товарами і послугами.

Проведене науковцями Інституту регіональних до-
сліджень НАН України дослідження показує, що 90%
мешканців прикордонних територій Західної України
відвідують сусідні держави ЄС. Дві третини з них здійсню-
ють там закупівлю товарів. Половина цих товарів заку-
повується з метою подальшого здійснення торгівлі па ук-
раїнському ринку [6].

Ключовими ланками прикордонно-торговельного ме-
ханізму становлення та розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків транскордонного регіону є: формування торго-
вельно-посередницьких мереж у межах транскордонно-
го регіону, розвиток логістичних систем, орієнтованих на
обслуговування прикордонної торговельної діяльності, а
також спонтанний вплив на розвиток неформальних
інститутів розвитку транскордонного підприємництва та
еволюції транскордонних ринків.

Обсяги прикордонної торгівлі мають значний вплив
на платіжний баланс зовнішньої торгівлі держав і містять
у собі значні асиметрії. До прикладу, витрати українців у
прикордонній торгівлі з Польщею становили 2,9 млрд зло-
тих, поляків — 315 млн злотих. У той же час в 2011 р. екс-
порт товарів з Польщі в Україну склав 13,9 млрд злотих,
імпорт України до РП — 8,3 млрд злотих. Згідно з опиту-
ванням у 2012 р. витрати на придбання товарів у Польщі
українцями зросли і досягли близько 20% польського ек-
спорту до України [7].

Дієвим важелем зміцнення сусідських відносин та ре-
алізації спільних зусиль у напрямі розвитку торговель-
ної співпраці виступають єврорегіони. Наприклад, однією
з особливостей єврорегіону "Буг" є спрямування спільних
зусиль органів місцевої влади у Волинській області Ук-
раїни, Люблінському воєводстві Польщі та Брестської об-
ласті Білорусі на зростання інвестицій у пріоритетні на-
прями діяльності та збільшення прикордонних експорт-
но-імпортних операцій між державами в сфері АПК, ту-
ристичних послуг, інших напрямів прикордонної торгівлі.

Таким чином, єврорегіони відіграють особливу роль
у становленні та розвитку відповідних транскордонних
регіонів. З одного боку, характер їхнього функціонуван-
ня не дозволяє забезпечувати виконання всіх тих завдань,
що покладаються на єврорегіони в державах ЄС. Проте
єврорегіони, до складу яких входять прикордонні тери-
торії України, беруть на себе частину функцій з поглиб-
лення зовнішньоекономічної діяльності в межах відпові-
дних транскордонних регіонів, що дозволяє розглядати
їх як важливий елемент інституціоналізації зовнішньое-
кономічних зв'язків у цих транскордонних регіонах, у т.ч.
в умовах європейської інтеграції України.

Усе зазначене дозволяє стверджувати про об'єктив-
ну наявність передумов створення єврорегіонального ме-
ханізму становлення зовнішньоекономічних зв'язків у

транскордонних регіонах України, а також окреслити
сферу дії цього механізму в умовах європейської інтег-
рації нашої держави.

Законодавство України щодо транскордонного
співробітництва має прорахунки й неузгодженості з ра-
тифікованими міжнародними нормативними актами та
стандартами Європейського Союзу, а відповідно потре-
бує вдосконалення та внесення змін. Актуальність адап-
тації нашого законодавства до стандартів ЄС, усунення
існуючих асиметрій обумовлена як політикою євроінтег-
рації, так і тим, що транскордонне співробітництво відбу-
вається, в тому числі, з Польщею, Словаччиною, Угорщи-
ною, Румунією, Болгарією, тобто державами-членами
Європейського Союзу.

Руйнівною та дискредитуючою є відсутність передба-
чених у видаткових частинах бюджетів різних рівнів,
різних коштів, гарантованих українськими бенефіціара-
ми (як правило обласними Радами та обласними держав-
ними адміністраціями, іншими держінституціями) для до-
фінансування з української сторони обов'язкових часток
за спільними проектами з ЄС.

Наростаюча вага міжбюджетних трансфертів у за-
гальному обсязі доходів місцевих бюджетів (понад 50 %),
компетенційні протиріччя та неузгодженості між органа-
ми влади різних рівнів не дозволяють фінансувати на на-
лежному рівні транскордонні проекти за рахунок цього
джерела. І це при тому, що дані витрати носять в основ-
ному інвестиційний характер ("гроші приносять гроші").
Вивчення практики показує, що кошти здебільшого над-
ходять від іноземних партнерів [4].

Виходом із цієї ситуації могло б стати залучення орга-
нами місцевого самоврядування фінансових ресурсів шля-
хом запозичень. Відповідно до Бюджетного кодексу Ук-
раїни всі міські ради можуть здійснювати місцеві зовнішні
запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від
міжнародних фінансових організацій. Але законодавчо
ця процедура досить ускладнена насамперед тим, що
рішення про можливість здійснення запозичення, його
обсяг та умови здійснення, а також надання місцевих га-
рантій погоджуються із центральним органом виконав-
чої влади, який забезпечує формування державної бюд-
жетної політики, тобто Міністерством фінансів України.

Відсутність законодавчого підгрунтя для забезпечен-
ня здійснення органами місцевого самоврядування
зовнішніх запозичень має негативний вплив на залучення
ними фінансових ресурсів для реалізації транскордонних
проектів інфраструктурного розвитку. Це пов'язано перш
за все з неузгодженістю українських фіскальних методів
з аналогічними нормами ЄС та інших держав, що ство-
рює труднощі з переказом і використанням коштів у ме-
жах бюджету транскордонного проекту. Унаслідок цьо-
го досить часто приймається рішення про визначення го-
ловним бенефіціаром іншої сторони проекту, а не украї-
нської.

Нагальною необхідністю для розвитку транскордон-
ного співробітництва виступає розроблення належної за-
конодавчої бази щодо регламентації механізму фінансу-
вання проектів транскордонного співробітництва, що є не-
від'ємною складовою процесів їх упровадження та реалі-
зації. Відповідно до Державної програми розвитку транс-
кордонного співробітництва на 2011 — 2015 роки загаль-
на вартість великомасштабних інфраструктурі цих про-
ектів транскордонного співробітництва становить 55274,8
тис. євро, у тому числі грантова частина для України —
40372,9 тис. євро. Розмір фінансової участі України в ре-
алізації зазначених проектів орієнтовно становить 48305,8
тис. грн.

Має місце складна і негнучка система національного
відбору проектів євро- регіональної співпраці для надан-
ня державної фінансової підтримки.

Аналіз існуючої практики українськими дослідника-
ми свідчить, що передбачені законодавством та норматив-
но-правовими актами Кабінету Міністрів та Міністерства
економіки України процедури призводять до розтягуван-
ня розгляду проектів і програм на термін не менше 2-х
років, містять протиріччя в критеріях відбору та аргумен-
тації прийняття чи відхилення проектів (програм). Це не
сприяє розвитку єврорегіональної співпраці, може при-
зводити до втрати актуальності та інтересу з боку зару-
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біжних партнерів — учасників транскордонного співро-
бітництва.

Відзначається недостатня компетентність суб'єктів
транскордонного співробітництва України при підготовці
проектної документації та поданні конкурсних заявок для
отримання міжнародно-технічної допомоги в рамках
Європейських програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства і партнерства та
фінансування з бюджету України.

Поточний дефіцит правильно оформлених проектних
пропозицій заважає ефективному залученню коштів на
фінансування водного забезпечення міст, переробки
сміття, вдосконалення інфраструктури і таким чином об-
межує доступ територіальних громад і регіонів України
до іноземних інвестицій, зокрема з ЄС.

На тлі внутрішньополітичних протистоянь державою
не створювались сприятливі умови для зростання актив-
ності та кадрового потенціалу неурядових громадських
організацій, що не дозволяє сповна освоювати можливості
фінансування за програмами ЄС.

Розкриття потенціалу інвестиційно-інноваційної, зов-
нішньоекономічної складової євро регіональної співпраці
регіонів України в умовах імплементації Угоди з ЄС про
АЧ та ЗВТ + вимагає здійснювати ефективний менедж-
мент нових транскордонних проектів, які пропонуються
Україні країнами-сусідами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи результати проведених

досліджень, визнаємо, що стратегічним ресурсом цільо-
вої трансформації відносин в єврорегіональному співро-
бітництві регіонів є запровадження інноваційних форм
взаємодії державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та громадянського суспільства, імпле-
ментація технологій державно-приватного партнерства в
єврорегіональному співробітництві регіонів; ущільнення
зв'язків системи єврорегіональної співпраці. Локалізація
зусиль на цих домінантах активізує процеси покращення
якості життя населення, підвищення конкурентоспро-
можності регіонів, подолання регіональних диспропорцій
розвитку та полегшить реалізацію євроінтеграційних
прагнень держави.

Визначено, що перехід на новий рівень управління
транскордонними процесами, адаптація його до стан-
дартів Асоціації з ЄС, ЗВТ + та в перспективі з членством
України в Євросоюзі вимагає: переглянути та внесені
відповідні зміни до чинних нормативних актів України
на предмет їх узгодженості з ратифікованими міжнарод-
ними нормативними актами; впровадити інституційне за-
безпечення транскордонного співробітництва шляхом
розмежування функцій та раціоналізації повноважень
місцевих і центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо транскордонного
співробітництва;  забезпечити галузеву професійну
підготовку працівників органів державної влади та місце-
вого самоврядування, заді я них у процесах транскор-
донного співробітництва; розробити дійовий механізм і
чіткий порядок дій щодо державної підтримки фінансу-
вання транскордонних проектів; спростити механізм
конкурсного відбору транскордонних проектів та опти-
мізувати терміни їх розгляду; удосконалити систему от-
римання запозичень і міжнародної допомоги для фінан-
сування транскордонних проектів органами місцевого
самоврядування; вдосконалення національної системи
моніторингу та оцінки реалізованих міжнародних про-
ектів, шляхом забезпечення регулярного, всебічного та
доступного для громадськості висвітлення результатів
реалізації цих проектів.

При цьому формування нової політики транскордон-
ного та єврорегіонального співробітництва передбачає ре-
алізацію низки заходів щодо синхронної модернізації
інструментів управління регіональним розвитком в Ук-
раїні, а саме: оновлення стратегічних засад державної
регіональної політики та політики транскордонного
співробітництва, розроблення та ухвалення Державної
стратегії регіонального розвитку та Державної програ-
ми розвитку транскордонного співробітництва на період
до 2020 р.; завершення формування інституційно-право-
вого середовища реалізації державної регіональної по-

літики; розвиток мережі інституцій підтримки регіональ-
ного розвитку та транскордонної співпраці, зокрема євро-
регіонів, агентств регіонального розвитку, ресурсних
центрів громад; налагодження ефективного транскордон-
ного та міжрегіонального співробітництва та розвиток
сучасних форм економічної інтеграції; подальше рефор-
мування бюджетно-податкового регулювання розвитку
транскордонного співробітництва; послідовне та прозо-
ре вирішення низки визначальних для економіки євроре-
гіонів питань макроекономіки, інвестиційної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Стабільний розвиток регіональної економіки в

умовах ринку стає реальним за наявності надійних
конкурентних позицій, котрі залежать від наявності
відповідного соціально-економічного, науково-тех-
нічного та кадрового потенціалу.

Низький технологічний рівень і велике зношен-
ня основних фондів обумовлюють зростання енер-
го- і матеріалоємності виробництва, зниження кад-
рового потенціалу. Через нестачу коштів у підпри-
ємств продовжує домінувати промислова продукція
з низькими інноваційними рівнями (застарілими
принципами дії та застарілою або частково понов-
леною елементною базою).

Перехід від сировинної до нової індустріальної
моделі розвитку на новій якісній основі припускає
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STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE TOOL OF INCREASE OF REGIONS COMPETITIVENESS

У статті обгрунтовано необхідність дослідження питань застосування державно-приватного партнер-
ства як інструмента, що дозволяє досягтися інноваційного й конкурентоспроможного розвитку еконо-
міки регіонів. На основі аналізу статистичної інформації наводяться дані щодо структури, обсягів й на-
прямів фінансування інноваційної діяльності як в Україні, так і в провідних країнах світу. Підкреслюєть-
ся проблема недостатності фінансування інноваційних процесів в Україні й називаються проблеми, що
перешкоджають модернізаційно-інноваційному розвитку економіки України. Приводиться інформація
про область застосування державно-приватного партнерства, можливі типи співробітництва й види до-
говорів, що укладаються при цьому. Називаються найважливіші джерела фінансування інноваційно-тех-
нологічних проектів. На основі дослідження закордонної практики пропонуються певні напрями роз-
витку механізмів державно-приватного партнерства. Доводиться, що державно-приватне партнерство
гарантує появу комерційного інтересу у приватного бізнесу вкладати інвестиції, а держава у свою чергу
досягає соціальної стабільності.

In the article the necessity of research of state-private partnership application of as the tool is considered,
allowing to reach innovative and competitive development of regional economy. On the basis of the analysis of
the statistical information the data about structure, volumes and directions of financing the innovative activity
both in Ukraine and in the leading countries of the world is present here withed. The problem of insufficiency of
financing of innovative processes in Ukraine is emphasized and the problems referring to modernization innovative
development of Ukrainian economy are negotiated. The information about sphere of state-private partnership,
usage possible types of cooperation and kinds of the concluded contracts is given. The major sources of financing
innovative-technological projects are offered. On the basis of research of foreign practice certain directions of
development of state-private partnership mechanisms are offered. It is proved that the state-private partnership
guarantees occurrence of commercial interest in private business to put investments, and the state, in turn reaches
social stability.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, фінансування інновацій, регіональний розвиток, іннова-
ційний розвиток, інноваційна інфраструктура.
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таку промислову й науково-технологічну трансфор-
мацію, яка дозволила б Україні забезпечити вироб-
ництво інноваційної конкурентоспроможної про-
дукції, затребуваний на світових ринках. Мова йде
насамперед про продукцію високого переділу у всіх
сферах, включаючи паливно-енергетичну. Отже, не-
обхідною умовою розвитку виробничої сфери регі-
ону є науково-технологічне вдосконалення вироб-
ництва на основі інновацій. Наукоємність промисло-
вого виробництва України складає близько 0,3%, що
на порядок менше світового рівня. За випуском про-
дукції 3-й технологічний уклад в Україні сьогодні
складає майже 58%, 4-й технологічний уклад — 38%,
і лише 4% — 5-й технологічний уклад.

Фактичне фінансування науково-технічної діяль-
ності з Державного бюджету протягом останніх 5
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років не перевищує 0,4% ВВП при визначених стат-
тею 34 Закону України "Про наукову та науково-тех-
нічну діяльність" -1,7%. Питома вага програмно-
цільового фінансування наукових досліджень не пе-
ревищує 10 % загальних витрат на науку при зако-
нодавчо встановлених 30%.

Поясненням такої негативної ситуаціє є відсут-
ність фінансування як на підприємствах, котрі зай-
малися інноваціями, так і там, де вони впроваджува-
лися. За даними досліджень, проведеним Держком-
статом України, інноваційну діяльність вітчизняних
підприємств стримують: відсутність фінансування
(відповідь 86% респондентів), високі витрати (40%),
відсутність коштів у замовника (40%), високі кре-
дитні ставки (39%), недосконалість законодавства
(32%), труднощі із сировиною й матеріалами (29%),
високий економічний ризик (24%), відсутність попи-
ту на продукцію (15%), недостатня інформація про
ринки збуту (11%) [2, 3].

Розгляд обсягу фінансування промислових інно-
вацій за 2000—2010 рр. вказує на його не система-
тичний ріст як у цілому за всіма джерелами, так і по
найбільш великому з них — по власним коштам
підприємств, а також по кредитах. Інші джерела
(кошти держбюджету, місцевих бюджетів, позабюд-
жетних фондів, вітчизняних і іноземних інвесторів)
не виявили систематично вираженої тенденції.

Таким чином, враховуючи бюджетний дефіцит,
вирішення проблеми нової індустріалізації на інно-
ваційній основі вимагає активного залучення поза-
бюджетних джерел. Механізм такого залучення зак-
ладений у широкому розвитку державно-приватно-
го партнерства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розгляд державно-приватного

партнерства як інструменту підвищення конкурен-
тоспроможності регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

 У цей час концепція державно-приватного парт-
нерства здобуває в Україні все більшу увагу. Деталь-
ному аналізу проблем і перспектив взаємодії держа-
ви й бізнесу в процесі інвестування інноваційної
діяльності присвятили свої роботи багато авторів:
Варнавський В., Воротніков А., Запатріна І., Лобода
Т., Павлюка К., Пильтяя А., Саванкова Н., Сафонов
М., Черевикова Е. і інших авторів. Інституціональні
умови й інструментарій державно-приватного парт-
нерства в Україні в цей час перебувають у стадії ста-
новлення. Прийнятий Закон України "Про держав-
но-приватне партнерство", закріпив ряд найважли-
віших, загальних для Європейського Союзу, прин-
ципів у залученні приватних інвесторів. Однак зако-
нодавча база співробітництва між державою й бізне-
сом не стала каталізатором розвитку державно-при-
ватного партнерства в Україні не тільки у силу своєї
незавершеності, але й недосконалості. Незважаючи
на визнання цієї форми співробітництва в закордон-
них країнах одним з найважливіших інструментів
підвищення національної (і регіональної) конкурен-
тоспроможності, впровадження механізмів держав-
но-приватного партнерства в українську практику
йде вкрай повільно й вимагає подальших досліджень
як з теоретичної точки зору, так і із практичної.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

 Партнерство вважається ключовим інструмен-
том регіонального економічного розвитку. Тенден-
ція до створення партнерств стала частиною більш
широкої тенденції до переходу від традиційної пол-
ітики "зверху внизу" до підходу "знизу нагору" (ен-

догенному підходу) до економічного розвитку й
створенню зайнятості. Партнерами можуть бути ад-
міністрації (будь-якого рівня), соціальні партнери,
державні установи, інші інститути, приватні особи
або асоціації громадян, суб'єкти, що хазяюють у т.ч.
приватні підприємства і т.д. Партнерство може бути
створене на будь-якій стадії розробки концепції,
програмування або реалізації стратегії або проек-
ту.

Державно-приватні партнерства (ДПП) є одним
з найпоширеніших видів партнерств. Сфера застосу-
вання ДПП у країнах ЄС (і ОЕСР) в області регіо-
нального або місцевого економічного розвитку є
дуже широкою. У неї входять наступні галузі й види
діяльності [5]:

— транспорт (автомагістралі, вантажні терміна-
ли, аеропорти, залізниці, міський суспільний транс-
порт і т.д.);

— міське планування й реконструкція (будівельні
роботи й очищення території, маркетинг території,
суспільні зв'язки);

— будівництво соціального житла й об'єктів;
— розвиток технологічних центрів;
— комунальні мережі водопостачання й каналі-

зації;
— будівництво й експлуатація освітніх, культур-

них і адміністративних об'єктів;
— розвиток туристської інфраструктури (яхт-

клуби, об'єкти для відпочинку і т.д.).
Принцип, що лежить в основі цієї форми співро-

бітництва, полягає в поділі обов'язків: приватні парт-
нери приймають на себе відповідальність за ефектив-
ну реалізацію завдань, з урахуванням припущення
про те, що приватна структура, безумовно, реалізує
їх більш результативно й економічно ефективно, чим
державна. Державні партнери відповідають за дот-
римання суспільних інтересів.

Метою є оптимальне використання бюджетних
коштів і поліпшення якості послуг для кінцевого ко-
ристувача. Іншими словами, має місце передача
функцій державного сектору приватному сектору.

Формалізація державно-приватних партнерств
відбувається, в основному, навколо двох різних типів
співробітництва: створення змішаних компаній і
договірних взаємин.

Компанія змішаного типу характеризується од-
ночасною участю державних і приватних акціонерів
у власному капіталі компанії, що дозволяє балансу-
вати приватні й державні інтереси усередині ради ди-
ректорів. Найчастіше участь державного сектору пе-
редбачає утримання блокувального пакета акцій і на-
дання, таким чином, істотного впливу на діяльність
компанії.

Партнери, що представляють приватний і дер-
жавний сектор, можуть також укласти між собою
договір. Найбільш часто зустрічаються наступні типи
договорів [4]:

— Концесійний договір . Цей тип контрактів зви-
чайно укладається в тому випадку, якщо органи вла-
ди й управління бажають укласти довгостроковий
контракт (звичайно на строк більш 25 років) із при-
ватною компанією для розвитку об'єктів, що пере-
бувають у державній власності. У рамках таких взає-
мин приватний партнер бере на себе капіталовкла-
дення, експлуатацію й поточні витрати. Концесійний
договір — одна з найбільш сучасних форм ДЧП.

— Договір про співробітництво. Організаційні ас-
пекти співробітництва обмовляються в договорі. У
всіх інших питаннях партнери діють незалежно друг
від друга.

— Договір про управління підприємством. Даний
вид договору часто має обмежену дію у часі й пови-
нен бути використаний, коли потрібно заповнити не-
долік управлінських навичок, кадрів і ноу-хау.
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— Договір про експлуатацію. Звичайно це відбу-
вається, коли державний сектор довіряє приватно-
му партнерові створення компанії для планування,
будівництва й самостійної експлуатації об'єктів.

— Договір лізингу. Звичайно укладається, коли
будинки й устаткування (наприклад, електростанції,
мережі міських комунікацій) плануються, фінансу-
ються й будуються зусиллями суб'єктів приватного
сектору й орендуються або віддаються в лізинг дер-
жавному сектору.

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
такий, що за рівнем інноваційної активності, місцю
високотехнологічної продукції в структурі вироб-
ництва й експорту, розвитку інноваційної інфраст-
руктури, вона помітно відстає від розвинених країн.

Розвиток української економіки за модернізаційно-
інноваційним сценарієм — досить складна проблема,
пов'язана з політичною волею, наявністю інвестицій,
споживчим попитом, забезпеченням конкурентоспро-
можного виробництва товарів і послуг. У цьому зв'язку
можна назвати кілька проблемних моментів [6].

1. Гіпертрофоване захоплення в Україні видобут-
ком сировинних ресурсів і торгівлею ними визначи-
ло витіснення української економіки за більшістю
позицій з високотехнологічного списку розвинених
країн світу.

2. Залучення бюджетних, а особливо позабюд-
жетних і іноземних джерел фінансування до проце-
су модернізації й інноваційних розробок багато в
чому визначається наявністю політичної стабіль-
ності й розвиненою інноваційною інфраструктурою,
у тому числі фінансовою, що має пріоритетне зна-
чення, особливо для регіонів.

3. В умовах концентрації великого капіталу в ру-
ках монополістів, у яких інтерес тільки в максималь-
ному прибутку, і надмірнім захопленні держави ство-
ренням різного роду резервних фондів, навіть у вдалі
у фінансовому відношенні роки, не була проведена
лінія щодо широкомасштабного запозичення пере-
дових західних технологій при поступовому нарощу-
ванні власного інноваційного потенціалу.

5. Забезпечення попиту на інноваційну продук-
цію — це основа успішного розвитку конкурентосп-
роможної економіки. Оцінюючи рівень комплексної
фінансової підтримки процесу модернізації й інно-
ваційного розвитку, слід підкреслити, що найважли-
вішим фактором (поряд з інвестиційним) переходу
України до інноваційно-нанотехнологічної моделі
розвитку виступає обмеженість попиту з боку спо-
живачів інноваційних товарів внутрішнього украї-
нського ринку й нерозвиненість інтеграційних закор-
донних мережних зв'язків.

У зв'язку із чим, природно відзначається низький
рівень інтеграції у світову інноваційну систему, на
ринку високих технологій украй рідко з'являється
готовий вітчизняний інноваційний продукт, що залу-
чає увагу інвесторів і покупців. У країну дуже обе-
режно надходять кошти венчурних організацій.

Перехід на інноваційний розвиток не може бути
здійснений без участі держави.  Інноваційна
діяльність не є підприємницькою в чистому виді.
Перші стадії інноваційного процесу пов'язані з
більшим ризиком недосягнення бажаних результатів
і участь у них підприємців явище досить рідке. Вирі-
шальною обставиною виникнення джерел прибутків
буде поява нової кінцевої продукції або технології.

Державі, на відміну від підприємницької діяль-
ності (де воно тільки створює умови для здійснення
такої діяльності), необхідно брати участь в іннова-
ційних процесах і вона, особливо на сучасному етапі,
зобов'язана бути не тільки організатором іннова-
ційної діяльності, але й розділити разом з інвесто-
ром первісні ризики розробки й створення нових
видів наукомісткої продукції.

Проте слід зазначити, що активна участь держа-
ви в інноваційній діяльності приведе до ускладнення
процесу виходу продукції цієї діяльності на зовнішні
ринки, тому що це може розглядатися як дотування
вітчизняного виробника.

Питання дозволених договором Всесвітньої Тор-
говельної Організації субсидій і субвенцій на стадії
доконкурентних наукових дослідженнях залишаєть-
ся відкритим. У договорі СОТ, у розділі — дозволені
субсидії й субвенції — визначаються межі фінансо-
вої підтримки державою. Як показує аналіз дій про-
мислово розвинених країн, вони досить строго дот-
римуються цих положень. Межі такої підтримки по-
винні стати предметом окремого дослідження, тому
що вони мають істотне значення для здійснення про-
ектів державно-приватного партнерства в інно-
ваційній сфері.

Інноваційний розвиток не може бути цілком по-
в'язаний з державним бюджетом, такий розвиток в
основному повинний визначатися попитом на дослі-
дження й розробки з боку недержавного (приватно-
го) сектору економіки.

У цей час у більшості країн світу фінансування
науки на дві третини відбувається за рахунок при-
ватних коштів, на третину — за рахунок коштів дер-
жави.

Існуючі сьогодні в Україні джерела фінансуван-
ня інновацій (практично на будь-якій стадії їх виник-
нення й розвитку) не відрізняються різноманітністю.
Основним джерелом фінансування інновацій у про-
мисловості були й залишаються власні кошти під-
приємств. Використання підприємствами власних
коштів відбувається не тому, що таких коштів досить,
а тому, що інших джерел мало або їх складно знайти
(одержати). У країнах з розвинутою економікою до-
сить значну частку у фінансуванні інновацій у кор-
поративному секторі займають власні корпоративні
фонди.

Венчурні структури, що створюються, орієнто-
вані на роботу з бізнесом, що перебуває на самих
ранніх стадіях — на етапах seed і start-up. Іноді інве-
стори готові розглядати навіть інвестиційні проек-
ти, зовсім не оформлені у вигляді бізнесу. Одержан-
ня максимального ступеня контролю над такими
компаніями при їхньому фінансуванні із джерел
внутрішнкорпоративного капіталу — цілком прий-
нятна, а найголовніше — внутрішньо виправдана
умова, як для інвесторів, так і для починаючих
підприємців.

У той же час новітньою світовою тенденцією є
скорочення частки коштів, виділюваних науці з боку
бюджету, і стабілізація або скорочення обсягів дер-
жавного замовлення. Усе більш значна роль у фінан-
суванні досліджень приділяється приватному секто-
ру. У Великобританії за 20 років, з 1975 року по 1995
рік, частка держави у фінансуванні НДОКР скоро-
тилася з 54 до 34%, а частка приватного сектору ви-
росла з 38 до 48%. Частка бюджету скорочується й
зараз, хоча й більш низькими темпами. У США про-
цес одержавлення науки сповільнився ще в 1970-і
роки, що виражалося спочатку в стабілізації, а потім
і у відноснім зниженні частки держави у фінансу-
ванні всіх стадій наукового циклу (табл. 1) [4].

Найважливішим джерелом фінансування іннова-
ційно-технологічних проектів виступають амортиза-
ція, особливо прискорена, і лізинг, включаючи по-
воротний, що забезпечує зниження податкового на-
вантаження й прискорення оборотності коштів. В
умовах обмеженості власних коштів і одержання
кредиту лізинг здатний забезпечити техніку й тех-
нології для модернізації виробництва. У країнах, що
входять до ОЕСР, від 10 до 20% капіталовкладень і
до чверті вироблених техніко-технологічних ре-
сурсів забезпечуються за допомогою лізингу.
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Більш привабливий для позабюджетних джерел
такий інститут розвитку, як інноваційно спрямовані
особливі економічні зони, зокрема техніко-впровад-
жувальні зони, що забезпечують залучення приват-
ного капіталу за рахунок активної участі держави в
створенні виробничої й соціальної інфраструктури,
а також системи податкових пільг і митних префе-
ренцій.

Формування таких зон в Україні може зіграти
ключову роль у науково-технологічному розвитку
країни. Так, крапкою біфуркації, що визначила сьо-
годнішній рівень розвитку провідної економічної
країни світу — Китаю, вважається створення спец-
іальних економічних зон у 1980 р.

Основні кошти для фінансування наукової, інно-
ваційної й господарської діяльності НДІ надходять
із державного бюджету, а також з позабюджетних
джерел. У наукових інститутів є інфраструктура за
профілем їх діяльності (як правило, це застаріле об-
ладнання), що вимагає значних витрат на його збе-
реження або утилізацію, і маса непрофільної інфра-
структури соціального характеру. Зношеність устат-
кування є одним із системних обмежень на шляху
розвитку української науки. А посилення одержав-
лення науки в умовах, коли приватний корпоратив-
ний сектор має всі необхідні ресурси й можливості
для використання закордонних інновацій (організа-
ційних і технологічних), формує інфраструктурний
розрив національної інноваційної системи.

Досвід промислово розвинених країн показує, що
стійке економічне зростання досягається за рахунок
інтенсифікації інноваційної діяльності, тобто якіс-
ного збільшення обсягів нових продуктів і технологій
за рахунок наукових відкриттів і винаходів, освоєн-
ня нових секторів ринку, впровадження більш ефек-
тивних бізнес-процесів, організаційних структур і
управлінських механізмів. Першорядну роль при
цьому відіграють науково-дослідні організації —
основні генератори нового знання. Пошук нового
знання є ключовим етапом науково-технічного про-
гресу, і головні питання укладаються в тому, як
найбільш ефективно одержати це знання, як з
мінімальними витратами трансформувати його в
інновації, необхідні для прогресу економіки. У міру
посилення світової економічної конкуренції пра-
вильна відповідь на це питання стає найважливішим
засобом боротьби за економічне процвітання, що за-
безпечує, відповідно, і соціальну стабільність тієї або
іншої країни.

Багато держав вибудували ефективно працюючі
інноваційні системи, що дозволяють швидко перетво-
рювати інноваційну ідею в товар, послугу або тех-
нологію. Основу інфраструктури цих інноваційних

систем становлять системи поділу ризиків. Головний
виконавець або інтегратор інноваційного проекту
займається тільки складанням, логістикою й прода-
жами, а все інше передається на аутсорсинг малим
високотехнологічним компаніям. У цій загальносві-
товій тенденції до поділу ризиків, відповідальності
між творцями наукомісткої продукції закладені ос-
нови державно-приватного партнерства в науково-
технічній сфері, ключовим компонентом якого є пра-
во всіх суб'єктів інноваційного ланцюжка на безу-
пинно створюване нове знання (технології).

На сучасному етапі державно-приватне партнер-
ство розглядається як найважливіший інструмент
стимулювання інноваційного розвитку. У цьому
зв'язку одержали правове закріплення ряд ме-
ханізмів ДПП, за допомогою яких держава бере
участь у формуванні сприятливого інвестиційного
клімату й сприяє підвищенню інноваційної актив-
ності економіки.

Це створення інноваційної інфраструктури, у
тому числі технопарків, бізнес-інкубаторів, особли-
вих економічних зон техніко-впроваджувального
типу, що зв'язують через контрактне партнерство
державний і приватний сектори в інноваційній сфері.

В Україні прийшов час для демонополізації й
створення конкурентних умов, що підштовхують ви-
робництво для модернізації й затребуваності інно-
вацій.

У цілому з позиції держави в умовах обмеження
коштів необхідна аллокація ресурсів за рахунок си-
стемного підходу при розробці державних цільових
програм, технопарків, ТВЗ і інших інститутів розвит-
ку, що реалізують кластерний підхід.

При тому доцільно як мінімум формувати регіо-
нальні й міжрегіональні взаємозалежні кластери
інноваційно-технологічного напрямку, що відобра-
жають стан і можливості розвитку продуктивних сил
регіону, що буде при відповіднім використанні спри-
яти соціально-економічному зростанню економіки.
Як максимум у країні з обмеженою інвестиційною ба-
зою й інноваційно-технологічною відсталістю фун-
кціонування інститутів розвитку повинне будувати-
ся в рамках єдиної стратегії, зв'язаної концептуаль-
но в мережний загальноукраїнський кластер, що виз-
начає пріоритетні українські інноваційні напрями
(інформаційно-комунікаційні й енергозберігаючі
технології, нанотехнології й ін.).

Виходячи з наявності виробничого потенціалу,
фінансових можливостей, єдиного плану розвитку й
розміщення продуктивних сил країни й участі в
міжнародному поділі праці, в Україні повинні бути
розроблені концепція, стратегія й тактика модерні-
зації економіки й перекладу її на інноваційний шлях

Таблиця 1. Структура й напрями витрати коштів на науку

Країна 

Валові 

внутрішні 

видатки на 
НДОКР, млрд 

дол. США 

Частки секторів у 

фінансуванні 
загальнонаціональ-

них витрат на 

НДОКР, % 

Частки секторів-реципієнтів  
у загальнонаціональних витратах  

на НДОКР, % 

Бізнес Держава Бізнес Вища освіта Держава 

США 312 535 64 31 70 14 12 

Японія 118 026 75 18 75 13 9,5 

Германія 61 712 67 30 70 17 14 

Франція 40 363 52 38 62 20 17 

Великобританія 32 197 44 33 63 23 10 

Південна Корея 31 632 75 23 77 10 12 

Канада 22 702 47 34 52 38 9 

Італія 17 920 43 51 48 33 18 

Іспанія 13 208 48 41 54 29 17 

Польща 2 895 30 61 32 32 36 

25 країн ЄС 226 828 53 36 63 22 13 

Усі країни ОЕСР 726 291 62 30 68 17 12 

Китай 115 197 67 26 68 10 22 
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розвитку, що реалізує кластерний підхід. Це забез-
печить зниження ресурсо- і енергоємності, зростан-
ня продуктивності праці і якості продукції й в оста-
точному підсумку конкурентоспроможність
підприємств основних галузей і економіки країни в
цілому.

У рамках такої розробки стосовно до державно-
приватного партнерства доцільно передбачити
участь регіонів (капіталом і представниками) в інно-
ваційних кампаніях, що забезпечить привабливість
інноваційно-модернізаційних проектів не тільки для
приватного капіталу, але й для зовнішніх інвесторів.

ВИСНОВКИ
 Модернізація й інноваційне відновлення украї-

нської економіки є основним принципом збережен-
ня конкурентоспроможності нашої країни на світо-
вому ринку. Стратегія інноваційного розвитку при-
пускає формування нової парадигми взаємодії дер-
жави й приватного бізнесу, заснованої на рівноправ-
них партнерських контрактних відносинах.

Подальший розвиток інфраструктури інновацій-
ної системи за такими її елементами, як "бізнес-інку-
батори", технопарки, інноваційно-технологічні цен-
три, центри трансферу технологій, повинний йти по
шляху активного залучення приватного бізнесу, у
першу чергу, потенційних інвесторів до використан-
ня можливостей, що надаються цією інфраструкту-
рою з інвестуванню в створення й використання на-
уково-технічних розробок.

Однак для цілого ряду елементів інноваційної
інфраструктури з метою поліпшення інвестиційного
клімату потрібний подальший розвиток механізмів
державно-приватного партнерства за наступними
ключовими напрямами:

— використання приватного бізнесу для інвесту-
вання коштів у створення мережі центрів колектив-
ного користування науковим устаткуванням.

— залучення приватного бізнесу до створення га-
лузевих центрів трансферу технологій, що представ-
ляють собою менш ризиковий шлях по "технологічно-
му коридору" — "market pull", заснований на пошуку й
розробці технологій, які потрібні промисловості.

— створення фондів, що надають фінансові ре-
сурси організаціям на стадії науково-дослідних роз-
робок.

Із загальнонаціональних позицій становлення й
розвиток державно-приватного партнерства слід
розглядати як процес, що формує толерантне відно-
шення між державою, бізнесом і інститутами грома-
дянського суспільства, спрямоване на досягнення
соціально-економічної стабільності й національної
безпеки. При цьому основною функцією державно-
приватного партнерства виступає участь партнерів
в інтеграційній схемі з створення кінцевої продукції
й у виробничому ланцюжку з створення доданої вар-
тості. Це дозволяє використовувати всі ті переваги,
які забезпечує як сам процес інтеграції й кооперації,
що дозволяє за рахунок об'єднання сил і коштів зни-
зити ризики кожного з партнерів з ДПП, так і за-
безпечити синергетичний ефект, який виникає в про-
цесі партнерства.

З позиції організаційно-правової форми ДПП —
це система інститутів і механізмів, що враховує рег-
іональну, муніципальну, галузеву й відомчу специф-
іку й спрямована на взаємодію партнерських відно-
син у вигляді договору (угоди, контракту) із взаєм-
ними зобов'язаннями, розподільними відносинами,
хеджируванням ризиків, що припускає спільну
діяльність суб'єктів ринкових відносин.

При такому підході у приватного бізнесу вини-
кає інтерес вкладати інвестиції й діставати гаранто-
ваний прибуток. При цьому приватний сектор заці-
кавлений у залученні в спільні проекти сучасних тех-

нологій, ноу-хау, ефективного менеджменту. Держа-
ва ж при цьому одержує додаткове фінансування
спільних проектів і вирішує не тільки інфраструк-
турні проблеми, забезпечуючи ефективне викорис-
тання бюджетних і залучення позабюджетних
коштів, але й досягає соціальної стабільності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з напрямів регулятивної діяльності регіо-

нальних органів самоврядування виступає визначення
заходів з удосконалення методичного забезпечення
оцінки кредитоспроможності позичальників комерцій-
них банків. Необхідність реалізації вказаного напряму
зумовлена рекомендаційною функцією органів самовря-
дування стосовно забезпечення надійності банківської
системи. Як з боку банків так і з боку позичальників
здійснюються неправомірні порушення, що призводять
до фінансових втрат і не вирішуються на рівні взаємо-
відносин "банк — позичальник". Банки використовують
різні методики оцінки кредитоспроможності клієнтів,
проте це не запобігає утворенню ситуацій з отриман-
ням неплатоспроможних клієнтів на етапі повернення
кредитів та сплати відсотків. Для попередження зазна-
чених ситуацій методична робота банків з оцінки кре-
дитоспроможності позичальників повинна бути об'єк-
том контролю з боку органів самоврядування на регіо-
нальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У даний час серед економістів не існує єдиної думки

з питання досконалості методики оцінки кредитоспро-
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можності позичальника банку, яким є фізична особа.
Різні аспекти податкового регулювання банківської
діяльності розкрито у працях вітчизняних учених
В. Міщенка, О. Хаб'юка, О. Данілова, В. Петросової,
В. Ходаківської, О. Десятнюк, О. Барановського,
А. Гальчинського, В. Корнєєва, О. Любунь та інших. Пи-
танням регулювання банківської діяльності присвячені
роботи вітчизняних та іноземних науковців: О.Бара-
новського, А. Гальчинського, В. Корнєєва, В. Міщенка,
О. Любунь, О. Орлика, О. Позднякова, О. Хаб'юка,
Р. Замила, П. Роуза, Н. Сакаса, Дж. Сінки та інших.

Проблемам формування та реалізації банківських
стратегій, аналізу та управління фінансами банків при-
свячено наукові праці Г. Асхауера, О. Заруби, Л. При-
мостки, П. Роуза, Дж. Сінкі та ін.

Присвячено роботи науковців, зокрема проблемі
конкуренції в банківському секторі таких провідних вче-
них, як О. Вовчак, А. Гальчинський, В. Геєць, Т. Гонча-
рук, Ю. Коробов, В. Кочетков, Є. Панченко. Теорети-
ко-методологічні та практичні питання управління кон-
курентоспроможністю в банківському секторі України,
присвячено наукові роботи: Д. Гладких, А. Єпіфанова,
С. Козьменка, А. Мороза, М. Савлука тощо. Законодав-
ча база присвячена цим питанням [1; 2].
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Кредитну систему сучасної банківської системи роз-
глядають провідні вчені: М.М. Александрова, Ф.Ф. Бу-
тинець, Н.Г. Виговська, С.О. Маслова, О.М. Петрук та
ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження питання регулятивної діяль-

ності місцевих органів самоврядування як ефективної
роботи банківської системи на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні дослідники розуміють під кредитоспромож-

ністю позичальника його здатність вчасно й повно роз-
рахуватися за своїми обов'язками, що звужує поняття
кредитоспроможності до поняття платоспроможності.
Автори іншого підходу розуміють під кредитоспромож-
ністю фінансово-господарський стан чи підприємства,
організації, що дає впевненість в ефективному викори-
станні притягнутих засобів, можливості й готовності
позичальника повернути кредит відповідно до умов кре-
дитного договору. Але з цього визначення кредито-
спроможності не зовсім ясно, що розуміється під ефек-
тивним використанням притягнутих засобів. Якщо під
ефективністю використання притягнутих засобів розу-
міти одержання доходу від кредитного заходу (а саме
така мета підприємств у ринкових умовах), то банк не
має права висувати такі вимоги до позичальника. Гаран-
тією повернення кредиту є рентабельність діяльності по-
зичальника в цілому, а захід, що кредитується, може
бути одним із ланок його маркетингової діяльності на
ринку сировини і не передбачати одержання доходу в
цьому виробничому циклі. Іншими авторами визначено
оцінку кредитоспроможності.

Наявність кредитного ризику залежить від багатьох
суб'єктивних і об'єктивних факторів, зокрема, кадро-
вий потенціал клієнта, результати його діяльності,
ступінь надійності потенційного позичальника з погля-
ду виконання своїх зобов'язань перед кредитором, рен-
табельність проекту.

Таким чином, кредитоспроможність — це наявність
у потенційного позичальника об'єктивних та суб'єктив-
них умов для одержання кредитів, своєчасної виплати
відсотків за користування ними і погашення основного
кредитного боргу у встановлений термін. Оцінка кре-
дитоспроможності необхідна для ухвалення рішення
про видачу кредиту й обгрунтування його погашення, а

це означає, що діяльність клієнта й особистих його яко-
стей повинні бути всебічно проаналізовані та прослідко-
вані. Зазначена оцінка здійснюється в умовах комер-
ційних банків як правило за типовою методикою, що
розроблена НБУ. Проте типова методика оцінювання
кредитоспроможності позичальників не враховує регі-
ональні особливості функціонування позичальника та
реалізації кредитування [3].

У міжнародній практиці кредитування застосову-
ються різні системи аналізу кредитоспроможності, що
відрізняються, зокрема, по складу й кількості елементів:
система 5С, PARSER, CAMPARI, MEMO RISK, система
4FC, PARTS. У закордонній банківській діяльності при
розгляді питання про кредитоспроможність клієнта
комплексно аналізують категорії: економічні інтереси
банку, гарантії повернення кредиту, а також людські
якості індивідуального чи позичальника управлінсько-
го складу підприємства-боржника.

Подібні системи аналізу кредитоспроможності ко-
рисні насамперед значною економією часу, необхідно-
го кредиторам для аналізу кредитних заяв і бізнес-
планів, прийняття рішень про прийняття кредитної за-
яви.

Даний методологічний підхід дозволяє, з огляду на
особливості умови діяльності позикодавців в Україні,
запропонувати таку схему оцінки кредитоспроможності
клієнта банку (рис. 1).

При проведенні оцінки позичальників комерційні
банки розрізняють наступні категорії позичальників:
юридичні особи; комерційні банки; фізичні особи [4].

Оцінка кредитоспроможності — це процес, що ви-
магає від банківських працівників глибоких економіч-
них знань, аналітичного мислення, уміння аналізувати
та систематизувати отримані відомості, оцінювати тен-
денції в економічної діяльності і фінансовому стані по-
зичальників, прогнозувати майбутній стан справ пози-
чальника й обставини, що можуть на них уплинути .

Підхід до оцінки кредитоспроможності клієнтів по-
винний бути системним, комплексним, виходячи з ре-
зультатів аналізу їхнього фінансового стану й ефектив-
ності кредитних проектів. Рішення банкіра про рівень
кредитоспроможності позичальника формується під
впливом трьох щодо самостійних аналітичних блоків:

— вивчення характеру та психологічного стану
клієнта для одержання загального уявлення про нього;

— аналізу фінансового стану клієнта;

Рис. 1. Елементи методики оцінювання кредитоспроможності клієнта
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— аналізу ефективності кредитних чи заходів інве-
стиційного проекту.

Оцінка кредитоспроможності потенційного пози-
чальника (клієнта банку) починається після його звер-
тання до банку із заявою на одержання кредиту, у яко-
му надані вихідні зведення про кредит: ціль, розмір кре-
диту, вид і термін позики, пропоноване забезпечення.
Банк вимагає, щоб до заяви додавався пакет супровід-
них документів і фінансові звіти, що є обгрунтуванням
вимоги про надання позики і причини, що пояснюють
звертання до банку.

Метою аналізу кредитоспроможності є одержання
комерційним банком якісної оцінки діяльності пози-
чальника, на підставі якої він міг би прийняти рішення
про можливість і умови чи кредитування припиненні
кредитних відносин. Таку якісну оцінку фінансового
стану позичальника — юридичної особи комерційний
банк може одержати внаслідок проведення аналізу і
комплексної оцінки економічного стану.

Крім результатів аналізу, для оцінки кредитоспро-
можності позичальника банк може використовувати й
інше джерело інформації, наприклад:

— матеріали про клієнта, що є в архіві банку;
— зведення про тих, хто мав ділові контакти з

клієнтом (його постачальники, кредитори, покупці про-
дукції, банки);

— звіти й інші матеріали приватних і державних ус-
танов і агентств (звіти про кредитоспроможність, галу-
зеві аналітичні дослідження, зведення про інвестиції).

Уся перерахована інформація є основою для визна-
чення комерційним банком рейтингу позичальника, що
враховується при ухваленні рішення про можливість
його кредитування.

Для покращення організації регулятивної діяльності
місцевих органів самоврядування доцільно врахувати
фактори заохочення, стимулювання, мотивації фахівців
та їх контрольних ініціатив [6]. Пропозиції щодо вико-
ристання диференційованого підходу до визначення
індивідуальних сум надбавок передбачає використання
та розрахунок п'яти коефіцієнтів трудової участі (коеф-
іцієнту трудової участі залежно від рівня відповідальності
за виконану роботу; залежно від стажу роботи в органах
самоврядування у якості контролера; залежно від склад-
ності контрольних процедур з погляду їх кількості, якості
наданого матеріалу для перевірки діяльності комерцій-
ного банку, ситуації, за результатом утворення якої
здійснюється перевірка, терміновості перевірки; залеж-
но від якості контрольної діяльності; залежно від про-
яву творчої активності). Зведений коефіцієнт трудової
участі співробітників Служби регіонального контролю
місцевих органів влади визначається як сума значень виз-
начених коефіцієнтів. Вживання зведеного коефіцієнта
трудової участі для визначення індивідуальних сум над-
бавки до заробітної платні передбачає залежність суми
індивідуального доходу від індивідуального значення зве-
деного коефіцієнта.

Впровадження методичних підходів у регулятивну
діяльність місцевих органів самоврядування до оціню-
вання економічного капіталу комерційних банків та сти-
мулювання заходів щодо його нарощування забезпечує
прозорість, об'єктивності і доступності банківської
інформації призначеної для зовнішніх користувачів
(фізичних та юридичних осіб). Виявлене регіональними
контролерами місцевих органів самоврядування неви-
конання банком умов може спонукати існуючих клієнтів
залишити банк, а потенційних — відмовитися від його
послуг [5]. Цілеспрямований тиск регіонального конт-
ролю з боку місцевих органів самоврядування приму-
сить менеджерів і власників банку ефективно розміщу-
вати свої засоби і нарощувати капітал, допоможе
стримати розповсюдження системних ризиків. Більш
того, самі органи регіонального контролю повинні бути
зацікавлений в якості публікованої інформації, що доз-
воляє їм виявляти потенційні проблеми на початковій

стадії розвитку та ідентифікувати тенденції для кредит-
них організацій і їх клієнтів.

ВИСНОВКИ
Для удосконалення регулятивної діяльності місце-

вих органів самоврядування у напрямі забезпечення
виконання банками економічних зобов'язань запропо-
нуємо комплекс заходів:

— рекомендаційних, у вигляді диверсифікації вкла-
дів та упровадження в методичне забезпечення банків
методик виплати процентів за прогресивно зростаючою
ставкою та авансом;

— інформаційних, через формування системи
інформування, консультування, роз'яснення існуючим
та потенційним вкладникам переваг та загроз відкриття
депозитів у комерційних банках;

— страхових, у вигляді безпосередньої участі місце-
вих органів влади в Регіональній системі депозитного
страхування (РСДС);

— контрольних — через запровадження заходів по-
переднього, поточного та інтенсивного регулювання
фінансових зобов'язань комерційних банків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківська сфера виступає посередником у перерозподілі

наявних фінансових ресурсів та слугує одним з індикаторів
соціально-економічного стану будь-якої країни, а тому має
постійно перебувати в полі зору як законодавчих, так і вико-
навчих органів державної влади. Також ускладнення діяль-
ності банків та зростання конкуренції на ринку банківських
послуг, який функціонує в складних економічних умовах
(зрост ання реального ВВП у 2013 році становив 0%, відбуло-
ся зниження приросту промислового виробництва на 4,7%
[13]), обумовлює необхідність контролю за його діяльністю та
якістю наданих послуг. А отже, при регулюванні ринку банкі-
вських послуг повинні бути досліджені та враховані усі аспек-
ти застосування як державних заходів впливу, так і саморегу-
лювання.

Ринок банківських послуг має складну структуру, а на
його розвиток впливають чинники, які мають не тільки еко-
номічний характер (кількісні показники), але й якісні — до-
віра споживачів, стан розвитку інформаційних технологій.
Тому актуальним є вивчення механізмів регулювання бан-
ківської сфери та аналіз сценаріїв можливого розвитку кон-
фліктних ситуацій під впливом керованих факторів та зов-
нішнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу системи банківського регулювання, його сутті

приділяють увагу у своїх роботах такі науковці: Є. Бонда-
ренко [3], Р. Гриценко [6], І. Д'яконова [7—8], О. Хаб'юк [16]
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та інші. Моделюванню розвитку банківської системи при-
свячено роботи І. Благуна [2], В. Вовка [5], О. Єлісєєвої [9]
та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження механізмів регулю-

вання банківської сфери та визначення стратегій розвитку
ринку банківських послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміст поняття "механізм державного регулювання еко-

номіки" М. Корецький визначає як систему засобів, важелів,
методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює еко-
номічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-еконо-
мічних функцій [10]. Складовими механізму регулювання ви-
ступають ринкові регулятори, важелі державного впливу,
інститути соціального партнерства.

Залежно від суб'єкту, що здійснює регулювання ринку,
розрізняють саморегулювання та державне регулювання.
Органом державного регулювання ринку банківських по-
слуг виступає Національний банк України (НБУ). Форми,
методи та інструменти механізму державного регулювання
направлені на забезпечення стабільного функціонування не
тільки банківської сфери, а й економіки взагалі.

Метою діяльності саморегульованих організацій є за-
безпечення ефективної діяльності професійних учасників
цього ринку, які є їх членами, розробка й затвердження
правил, стандартів професійної поведінки, здійснення відпо-
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відного виду професійної діяльності, а також комплексно-
го вирішення проблемних питань із врахуванням точки зору
учасників ринку [12].

Об'єктом регулювання є економічні відносини, що скла-
даються в процесі надання банківських послуг та банківські
установи, що їх надають. При цьому система працює під
впливом певного навколишнього середовища. Це середови-
ще представлене політичною та правовою, демографічною,
техніко-економічною і соціально-культурною складовими
[11]. Більш детально механізм регулювання ринку банківсь-
ких послуг наведено у таблиці 1.

Ринок банківських послуг являє собою сукупність про-
понованих для продажу банківських послуг, що відповіда-
ють окремим групам банківських продуктів:

— ринок кредитних послуг;
— ринок інвестиційних послуг;
— ринок розрахунково-касових послуг;
— ринок депозитних послуг та інших.
Основним показником оцінки банківського ринку будь-

якої країни є не лише загальний обсяг активів банків у країні,
а також його відношення до ВВП, за допомогою якого мож-
на визначити ступінь фінансової безпеки банківської сис-
теми та її значущість для економіки кожної країни. Водно-
час, поширеною у банківській практиці є оцінка стану рин-
ку банківських послуг на основі визначення обсягів таких
основних його сегментів, як кредитний і депозитний, які є
основними індикаторами розвитку ринку загалом [15].

У роботі [4] дієвість механізму державного регулювання
оцінюється на основі показників, що відображають рівні ак-
тивності державного регулювання ринку фінансових послуг
та ефективності виконання ним контрольної функції. До по-
казників дієвості механізму державного регулювання ринку
банківських послуг України відносяться: кількість розробле-
них і прийнятих НБУ нормативно-правових документів,
кількість виданих ліцензій, проведених у періоді перевірок,
та вжитих за результатами цих перевірок заходів впливу.

Побудуємо когнітивну модель ринку банківських послуг
для аналізу сценаріїв можливого розвитку конфліктних си-
туацій під впливом керованих факторів та зовнішнього сере-
довища. Спочатку необхідно проаналізувати фактори впли-
ву на ринок банківських послуг, що дозволить відслідкувати
взаємозв'язки та поєднати усі фактори в єдину систему.

На розвиток банківської системи значний вплив мають
фактори зовнішнього середовища, що обумовлює не-
обхідність постійного відстеження тенденції їх зміни бан-

ківськими установами з метою внесення відповідних коригу-
вань до конкурентної стратегії банку, підвищення обгрунто-
ваності управлінських рішень, спрямованих на забезпечення
сталої конкурентної позиції на ринку банківських послуг [5].

До факторів зовнішнього середовища належать еко-
номічні, політичні, правові, соціокультурні, науково-
технічні, міжнародні, географічні, екологічні, демографічні.

Найбільш впливовою групою факторів зовнішнього се-
редовища є група економічних факторів [5]. До цієї групи
належать:

— темп економічного зростання;
— тенденції зміни валового внутрішнього продукту;
— рівень інфляції;
— сальдо торгового балансу;
— напрями грошово-кредитної політики НБУ;
— рівень безробіття тощо.
У роботі  [1] до факторів зовнішнього середовища відно-

сять ВВП, інфляцію, доходи населення, середню заробітну
плату, курс долара США. Зміна реального ВВП демонструє
її реальний стан та дозволяє зробити висновки щодо зрушень
у попиті на банківські послуги. Показник інфляції (її темпи)
демонструє здатність клієнтів споживати визначену кількість
банківських послуг за певний період. Рівень безробіття, ре-
альна середня заробітна та показники доходів населення
здійснюють неоднозначний вплив на політику банку. Спос-
тереження за коливанням курсу долара США є обов'язко-
вою компонентою аналізу зовнішнього середовища банку.

Фактори впливу на розвиток ринку банківських послуг,
які можуть спровокувати як покращення, так і погіршення
роботи банківської системи країни, можна згрупувати за
такими ознаками: чинники зовнішнього середовища прямої
дії (державне регулювання, споживачі, умови функціону-
вання ринку); чинники зовнішнього середовища непрямої
дії (інноваційні технології, політичні обставини, природні
умови, правове середовище, міжнародна ситуація).

Найпростішою когнітивної моделлю є знаковий орієн-
тований граф — когнітивна карта [14]:

(1),

де  — множина вершин, вершини ,  є
елементами досліджуваної системи;

Е — множина дуг, дуги ,  відобра-

жають взаємозв'язки між вершинами  та  . (позитивний

зв'язок (цільна лінія) — при збільшенні значення одного

Таблиця 1. Механізм державного регулювання ринку банківських послуг
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фактору збільшується значення іншого, від'ємний зв'язок
— збільшення значення одного фактору призводить до
зменшення значенні іншого і навпаки (пунктирна лінія)).

Когнітивна модель відображає причинно-наслідкові
зв'язки та є сукупністю знань про ринок банківських послуг
та зовнішніх впливів на нього.

На рисунку 1 вершини, що мають сірий колір, — це ек-
зогенні фактори, до яких не входять ніякі зовнішні зв'язки.
Інші вершини — ендогенні фактори, які мають хоча б один
зовнішній зв'язок.

До екзогенних факторів будемо відносити форс-ма-
жорні обставини (фактори, що спричинені природними яви-
щами); стан світової економіки (глобальні інтеграційні яви-
ща спричиняють значний вплив світової економіки на стан
національної); уряд (політика уряду, державне регулюван-
ня); політичну стабільність (політичні зміни впливають на
усі сфери життя суспільства); вплив МВФ (розуміємо кре-
дитну лінію МВФ України).

До ендогенних факторів відносимо:
— обсяг інвестицій;
— стан економіки (темп економічного зростання, обсяг

ВВП, рівень безробіття населення, рівень інфляції);
— технології (інноваційна діяльність, запровадження

нових інформаційних технологій, які виступають вагомим
чинником конкурентоспроможності банків);

— добробут населення (рівень мінімальної заробітної
плати, прожиткового мінімуму, ВВП на душу населення);

— політика НБУ (важелі впливу НБУ на комерційні бан-
ки України через використання обов'язкового резервуван-
ня, облікової ставки, штрафних санкцій);

— політика уряду в банківській сфері (визначається су-
купністю інструментів регулювання банківської сфери, ви-
користання податків, розподіл бюджету);

— якість банківських послуг (з точки зору споживачів
якість послуги передбачає: швидкість обслуговування, пе-
релік послуг, режим роботи банку, наявність помилок,
якість консультування, привітність працівників тощо);

— довіра споживачів (під даною вершиною розуміється
довіра споживачів до банківської системи, яка значною
мірою формується на основі суб'єктивних факторів).

Цільовою вершиною є ринок банківських послуг.
Елементи системи мають певні зв'язки між собою:
— чим кращій розвиток ринку банківських послуг, тим

кращій стан економіки;

— чим кращі показники національної економіки, тим
краще розвивається ринок банківських послуг;

— чим краще політика уряду у банківській сфері (тобто
продумана, чітка, прозора), тим краще функціонує ринок
банківських послуг;

— чим краще політика НБУ (тобто продумана, чітка,
прозора), тим краще якість наданих банківських послуг, тим
краще функціонування ринку банківських послуг;

— чим краще якість наданих банківських послуг, тим
більше довіра споживачів до банків;

— чим вищим є рівень довіри до банківської системи,
тим частішим є використання банківських послуг (депозитні
вклади, кредити та інші);

— чим кращий ринок банківських послуг (прозорість
діяльності банків), тим більше довіра споживачів;

— конкуренція на ринку банківських послуг вимагає
надання більш якісних послуг;

— інвестиційний клімат формує загальна політична си-
туація в країні та політика уряду, що впливає на загальний
обсяг інвестицій;

— запровадження нових інформаційних технологій кон-
тролюється політикою уряду у банківській сфері;

— підвищення якості, удосконалення процедур надан-
ня банківських послуг залежить від можливості викорис-
тання новітніх технологій;

— чим більше обсяг інвестицій, тим кращий розвиток
національної економіки;

— на стан економіки також впливають політика уряду,
стан світової економіки та форс-мажорні обставини;

— чим кращій стан економіки, тим більший добробут
людей;

— чим кращий стан економіки, тим більша довіра спо-
живачів;

— чим більший добробут людей, тим більша здатність
населення до заощаджень, більш активно розвивається ри-
нок банківських послуг;

— чим більший обсяг інвестицій, тим кращий розвиток
ринку банківських послуг.

У даній моделі всі контури є позитивними [14]. Одним з
таких контурів в даній моделі є послідовність вершин: "стан
економіки" — "добробут населення" — "ринок банківських
послуг" — "стан економіки", який має такий сенс: знижен-
ня добробуту населення, яке є проявом погіршення стану
економіки, призводить до погіршення стану ринку банківсь-
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Рис. 1. Модель розвитку ринку банківських послуг
Складено авторами самостійно.
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ких послуг, що негативно впливає на систему та загальне
уповільнення розвитку економіки.

Інтерпретація позитивного контуру "стан економіки" —
"довіра споживачів" — "ринок банківських послуг" — "стан
економіки": погіршення загальної економічної ситуації
спричиняє панічні настрої населення, що знижує довіру до
банківського сектору зокрема, що спричиняє вилучення
коштів з банківської системи, що має ланцюгову реакцію не-
гативних, кризових явищ в економіці.

Ще одним контуром в графі є наступна послідовність: "ри-
нок банківських послуг" — "якість банківських послуг" — "дов-
іра споживачів" — "ринок банківських послуг", яка має наступ-
ну інтерпретацію: конкуренція на ринку банківських послуг фор-
мує політику банків щодо надання більшого спектру послуг та
контроль за їх якістю, що позитивно впливає на довіру спожи-
вачів, яка спричиняє більше використання послуг банків.

Позитивні контури є такими, що підсилюють нестабільність
у системі. Проаналізуємо когнітивну карту, яка складається з
вершин, що входять до таких контурів, на стійкість. Матриця
суміжності такого орієнтованого графу має вигляд:
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За допомогою ППП Maple знайдемо вектор власних
значень матриці суміжності. Результати розрахунків (0; 1,77;

-0,88+0,59 ; -0,88-0,59 ; 0) показують, що існують значення
власних чисел, які перевищують по абсолютній величині
одиницю — тобто граф є імпульсно нестійким для всіх про-
стих імпульсних процесів.

Для подальшої побудови можливих сценаріїв розвитку
застосовуються імпульсні процеси [14]. Суть цього процесу
полягає в тому, що в одній з вершин задається збурення, яке
спричиняє зміну показників всіх інших вершин по ланцюгу.

Спочатку визначимо динаміку імпульсу у вершині "ри-
нок банківських послуг" при впливі екзогенних факторів
(рис. 2а) та при збуренні у вершинах "обсяг інвестицій", "тех-
нології", "політика НБУ", "політика уряду у банківській
сфері" (рис. 2б). На рисунку 2 по осі абсцис відкладені так-
ти моделювання (час t), по осі ординат — числа, що відоб-
ражають зміни відповідних вершин.

Зміна параметра вершини "ринок банківських послуг" у
момент часу t при впливі екзогенних факторів (рис. 3а) та
вершин "обсяг інвестицій", "технології", "політика НБУ",
"політика уряду у банківській сфері" (рис. 3б).

Найбільший вплив на систему мають такі вершини: об-
сяг інвестицій, уряд, політика уряду у банківській сфері,
політика НБУ. В динаміці система не стійка до збурень, що
бачимо із графіків: процеси розвиваються по висхідній (по-
зитивно чи негативно).

Наведена модель є першим етапом дослідження систе-
ми, яка призначена для відображення зовнішніх факторів
впливу на розвиток ринку банківських послуг та аналізу вла-
стивостей цієї структури.

ВИСНОВКИ
У статті побудовано когнітивну модель розвитку ринку

банківських послуг, у якій враховано різні фактори впливу
зовнішнього середовища (екзогенні та ендогенні). Імпульс-
ний аналіз показує, що для стабілізації та розвитку ринку
банківських послуг, найбільше значення має обсяг інвес-

-15

-5

5

15

25

0 1 2 3 4 5 6

стан світової економіки уряд

політична стабільність МВФ

форс-фажор

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6

технології
обсяг інвестицій
політика НБУ
політика уряду в банківській сфері

а)                                                                          б) 

Рис. 2. Динаміка імпульсів у вершині ринок банківських послуг при впливі одного з факторів легенди
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Рис. 3. Динаміка параметрів у вершині ринок банківських послуг при впливі одного з факторів легенди
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тицій та механізми державного регулювання. Напрямом
подальших досліджень може бути статичний аналіз орієн-
тованого графу та перехід до динамічного аналізу можли-
вих сценаріїв розвитку у часі.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

України викликана необхідністю вдосконалення регіо-
нальної економічної політики в умовах кардинальної зміни
відносин між рівнями управління економікою, запроваджен-
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RESEARCH OF INFLUENCE OF INDICATORS OF FINANCIALLY-CREDIT SYSTEM ON SAFETY
OF REGION

У статті зазначається, що сучасний економічний розвиток регіональних економічних систем України викликаний загострен-
ням необхідності вдосконалення регіональної економічної політики в умовах кардинальної зміни відносин між рівнями управл-
іння економікою, запровадження принципів стійкого розвитку, формування внутрішньо- і міжрегіональних господарських зв'язків
на ринковій основі.

Зазначається, що економічна безпека є основним елементом національної безпеки держави, її загальнодержавний рівень
визначається рівнем регіональних систем, а процес гарантування економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на
основі врахування і дотримання безпеки територіальних складових.

Метою статті є перевірка гіпотези про наявність впливу стану банківської системи регіону на його економічну безпеку задля
знаходження шляхів подолання фінансових небезпек при формуванні стабільної регіональної економіки.

Для цього в результаті аналізу точок зору вчених визначили загальний набір індикаторів фінансової безпеки регіону, побу-
дували модель оцінки фінансової безпеки регіону, модифікували модель Дюпона задля визначення рентабельність активів бан-
ківської системи регіону, побудували модель впливу стану банківської системи регіону на його економічну безпеку.

Розрахунки за розробленим підходом проводились на прикладі Придніпровського регіону як одного з найпотужніших про-
мислових регіонів України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областям окремо за допомогою програмного
продукту Microsoft Excel.

За даними розрахунків визначили значущі змінні: темпи зростання (зменшення) валового регіонального продукту та темпи
зростання (зменшення) фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування.

Крім того, зазначили, що для розробки дієвих заходів щодо покращення ситуації фінансової безпеки в регіоні замало тільки
встановити факт зв'язку. Потрібно ще й визначити граничні межі отриманого впливу. Так, за результатами моделювання роз-
роблено норматив фінансової безпеки банківської системи регіону (Н13), для Національного банку України запропоновано захо-
ди щодо його впровадження.

The article notes that the current economic development of Ukrainian regional economic systems induced exacerbation of the need to
improve regional economic policy in terms of a fundamental change in the relationship between levels of economic management, the
introduction of the principles of sustainable development, the formation of intra-and inter-regional economic relations on a market basis.

It says that economic security is a key element of the national security state, its national level depends on the level of regional systems
and the process to guarantee the economic security of the state should be implemented on the basis of accounting and security of territorial
components.

The aim of the article is verification the hypothesis of the influence of the state of the banking system in the region for its economic
security in order to find ways to overcome the financial dangers in the formation of a stable regional economy.

To this end, the analysis point of views of scientists have identified the common set of indicators of financial security in the region,
built a model for evaluating the financial security of the region, modified the DuPont Model to identify the profitability of the banking
system in the region, built the model of impact of the state of the banking system in the region for its economic security.

Calculations carried out by the developed approach on an example Pridneprovsk region as one of the major industrial regions of
Ukraine in Dnіpropetrovsk, Zaporizhia and Kirovograd separately with the software Microsoft Excel.

According to calculations identified significant variables: growth (decrease) in gross regional product and growth (decrease) in financial
results from ordinary activities before tax.

In addition, noted that the development of effective measures to improve the situation of financial security in the region is not enough
just to establish the fact of communication. Also should be defined the limits of the resulting impact. For the results of modeling have been
created the standard of financial security of the banking system in the region (H13) for the National Bank of Ukraine was proposed
measures for its implementation.

Ключові слова: індикатори, фінансова безпека, регіон, банківська система, моделювання, норматив, рен-
табельність активів.

Key words: indicators, financial security, the region, banking system, modeling, standard, return on assets.

ня принципів стійкого розвитку, формування внутрішньо- і
міжрегіональних господарських зв'язків на ринковій основі,
розвитку транскордонних зв'язків регіонів. Процеси регіо-
налізації в межах країни і у глобальному просторі вивчає
регіоналістика, в межах якої в світлі останніх тенденцій в
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Україні дедалі гострішої актуальності повинні набувати дос-
лідження з питань децентралізації управління регіональни-
ми економічними процесами, стрімкого розвитку регіональ-
ної економіки з метою наближення до світових стандартів,
здобуття конкурентоспроможного стану як самих вироб-
ництв, так і вітчизняного продукту.

Економічна безпека є основним елементом національ-
ної безпеки держави, який характеризується територіаль-
ною структурою, складовими якої є, в першу чергу, адміні-
стративно-територіальні одиниці першого порядку. Тому
загальнодержавний рівень економічної безпеки визначаєть-
ся рівнем регіональних систем, а процес гарантування еко-
номічної безпеки держави повинен реалізовуватися на ос-
нові врахування і дотримання безпеки територіальних скла-
дових.

Категорія "економічна безпека", зазвичай, розуміється
як стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який
дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та
соціальної сфери при достатньому захисті економічних інте-
ресів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього поход-
ження. У більшості наукових праць поняття "економічна
безпека" розглядається як спроможність економіки забез-
печити свій вільний і незалежний розвиток, стабільність гро-
мадського суспільства та його інститутів.

Як правило, основним шляхом підтримки належного
стану безпеки є формування цілісної системної динаміки,
реалізація якої дозволить досягти позитивного стану фун-
кціонування соціально-економічних систем різних терито-
ріальних рівнів. Категорія включає до свого складу набір
компонентів, кожний з яких характеризує її окремі аспек-
ти, головним з яких вважаємо фінансовий.

Треба відмітити, що регіональна економіка базується
на фінансовому стані регіону. Фінанси регіону — це сис-
тема економічних взаємовідносин, яка забезпечує форму-
вання централізованих та децентралізованих фондів гро-
шових коштів та їх використання на забезпечення потреб
економічного і соціального розвитку регіонів. Діяльність
фінансової системи забезпечує, насамперед, результатив-
на діяльність фінансово-кредитної системи, основним
гравцем якої на фінансовому ринку в Україні є банківська
система. Отже, доцільним у розрізі поставленої проблеми
вважаємо дослідження впливу стану банківської системи
на показники економічної безпеки, перш за все, на регіо-
нальному рівні.

Процеси гарантування економічної безпеки постійно
перебувають у центрі уваги науковців. Але у більшості ви-
падків вони досліджують лише окремі питання проблеми,
пов'язані, насамперед, із формуванням базових засад забез-
печення економічної безпеки, визначенням системи еконо-
мічних інтересів і пріоритетів розвитку, формуванням ок-
ремих заходів стосовно управління безпекою.

Серед вітчизняних і зарубіжних авторів, праці яких при-
свячені зазначеним питанням, слід назвати таких дослід-
ників, як I. Ажмухамедов, І. Бінько, І. Благун, Т. Васильців,
В. Воротіна, В. Геєць, Б. Губський, Т. Гургула, В. Головій,
Б. Данилишин, В. Доровський, М. Єрмошенко, В. Жаворон-
ков, Я. Жаліла, В. Кейбл, Л. Кістерський, О. Кононенко,
Е. Кормишкин, В. Косевцов, А. Лисецький, В. Лишиленко,
В. Мунтіян, Е. Олейников, М. Павловський, Г. Пастернак-
Таранушенко, А. Степаненко, А. Сухоруков, А. Федорище-
ва, Л. Чернюк, О. Шевцова, С. Шенфілд, В.Т. Шлемко та інші.

Метою статті є перевірка гіпотези про наявність впливу
стану банківської системи регіону на його економічну без-
пеку задля знаходження шляхів подолання фінансових не-
безпек при формуванні стабільної регіональної економіки.
Для виконання поставленої мети потрібно розв'язати низ-
ку завдань: 1) визначити загальний набір індикаторів фінан-
сової безпеки регіону; 2) обгрунтувати вибір та розробити
модель оцінки фінансового стану безпеки регіону; 3) роз-
робити модель впливу результатів діяльності фінансово-
кредитної системи на фінансову безпеку регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Рівень економічної безпеки в кожний конкретний мо-

мент часу залежить від стану характеристик функціонуван-
ня й розвитку економічної системи. Такий стан можна оці-
нити як у якісному, так і кількісному аспектах.

У структурі ринку фінансових послуг в Україні домінує
саме банківська система. Другим за розвитком, зі значним
відставанням, йде страховий бізнес. Від розвитку банківсь-
кої системи як системоутворюючої ланки фінансової сис-
теми залежить в цілому розвиток економіки всіх регіонів
країни. Відповідно без активного залучення банківської си-
стеми до процесів регіоналізації України неможливо досяг-
ти високого рівня розвитку окремих регіонів.

Однак багатогранність проблеми економічної безпеки
диктує потреба значно розширити спектр розглянутих па-
раметрів, побудувати на базі критеріальної оцінки комплек-
сну систему показників-індикаторів, що якомога повніше
характеризують тенденції у зміні стану економічної безпе-
ки.

І.В. Журавльова та А.Б. Миколайчук у [1, с. 8] узагаль-
нили індикатори фінансової системи регіону та впорядку-
вали їх у вигляді системи (табл. 1).

Але на основі критичного аналізу літературних джерел
вітчизняних та закордонних науковців можна сказати, що
немає єдності й одностайності поглядів стосовно кількості
та методики обчислення показників фінансової безпеки
різних рівнів.

На думку групи російських вчених під керівництвом В.
Сенчагова, рівень безпеки країни визначається показником
споживчих цін, курсом національної валюти та значенням
грошових доходів населення [2, с. 451].

М.М. Медвідь для оцінки рівня фінансової безпеки на
регіональному рівні пропонує обчислення наступних показ-
ників [3, с. 147]: частка простроченої кредиторської забор-
гованості в загальній величині кредиторської заборгова-
ності, частка простроченої дебіторської заборгованості в
загальній величині дебіторської заборгованості, відношен-
ня загальних обсягів кредиторської заборгованості до об-
сягів кредиторської заборгованості, питома вага безробіт-
них в загальній величині до економічно активного населен-
ня, індекси споживчих цін, розмір іноземних інвестицій,
дефіцит місцевих бюджетів, доходи місцевих бюджетів на
душу населення, питома вага ВВП регіону в ВВП країни,
відношення витрат до прибутків населення, кількість вияв-
лених злочинів в економічній сфері, кількість економічних
порушень, що перевищують 100 тис. грн.

Даний підхід враховує рівень тінізації економіки і ха-
рактерним для регіонального рівня прояву безпеки, що об-
межує область застосування даної методики оцінки фінан-
сової безпеки.

Напрям індикатора Найменування індикатора 

Бюджетний сектор 

 

Відношення дефіциту державного бюджету до валового 

регіонального продукту (ВРП), % 

Обсяг зовнішнього державного боргу до ВРП, % 
Обсяг внутрішнього державного боргу до ВРП, % 

Фінансовий сектор 
 

Поточна дебіторська заборгованість 
Поточна кредиторська заборгованість 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються регіональним 

бюджетам з центрального бюджету, грн. на особу 

Зовнішньоеконо-

мічна діяльність 

 

Індекс споживчих цін 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, тис. дол. США 

Соціальний сектор Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати млн грн. 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) до економічно 

активного населення, %  

Грошово-валютний 

сектор 

Рівень доларизації грошового обігу 

 

Таблиця 1. Система індикаторів фінансової безпеки регіону
(за І.В. Журавльовою та А.Б. Миколайчук)
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Сучасні теоретичні положення, присвячені вивченню
оцінки рівня безпеки, використовують термін "індикатори",
"критерії", "оціночні параметри". Так, у дослідженні Є. Ве-
дути зазначено, що критерієм безпеки держави є два пара-
метри: ступінь відповідності економічної політики націо-
нальній стратегії та ступінь довіри до неї як з боку міжна-
родних організацій, так і з боку суспільства [4, с. 330]. На
нашу думку, ці два параметри мають емпіричний характер
та суттєво піддаються впливу суб'єктивних факторів. В умо-
вах кризових явищ інша група авторів [5, с. 26] пропонують
формувати критерій безпеки з урахуванням мінімальних
сукупних збитків, що завдані суспільству, економіці та лю-
дині.

Група українських вчених [6, с. 48] виділяють наступні
індикаторні показники: рівень перерозподілу ВВП через
зведений бюджет України, рівень монетизації ВВП, дефі-
цит Державного бюджету, ступінь доларизації національ-
ної економіки, швидкість обігу готівки, відсоткова ставка
за банківський кредит, ставка рефінансування НБУ, відно-
шення суми валових міжнародних резервів НБУ до загаль-
ної суми річного імпорту, валютний курс, питома вага дов-
гострокових банківських кредитів у загальному обсязі на-
даних кредитів, питома вага податків в обсязі ВВП, відно-
шення суми власних обігових коштів підприємств до суми
залучених обігових коштів. Такий підхід дозволяє врахо-
вувати найбільш важливі загрози національним інтересам
держави, проте, на нашу думку, кадровий та трудовий по-
тенціал суттєво впливає на формування вищевказаних інди-
каторів.

Г. Пастернак-Таранушенко врахував вплив даних фак-
торів та зазначив, що головними індикаторами безпеки є
показники, що характеризують стан та забезпеченість дер-
жави і населення матеріальними, трудовими і фінансовими
ресурсами [7, с. 16]. Даний підхід не враховує інноваційно-
інвестиційну складову, що є визначальним чинником пріо-
ритетного розвитку як на рівні національних інтересів, так і
на рівні підприємств.

На думку М. Єрмошенка, індикатори фінансової безпе-
ки повинні характеризувати всі сфери діяльності держави і
виділив наступні показники [8, с. 8]: показники реального і
номінального ВВП, індикатори бюджетного сектора, інди-
катори державного боргу, індикатори грошово-кредитно-
го сектора, індикатори інфляції, індикатори інвестиційної
сфери, індикатори фондового ринку та індикатори страхо-
вого сектору, кожен з яких сформований на основі системи
показників, що перш за все мають кількісні характеристики
та найбільш суттєво впливають на порушення фінансової
безпеки.

Вагомий внесок в формування теоретико-методичних
положень фінансової безпеки на рівні держави здійснив О.І.
Барановський, який узагальнив досвід російський та украї-
нських науковців і запропонував групи індикаторів фінан-
сової безпеки, що складається з системи показників. Серед
основних індикаторів виділено: індикатори фінансової без-
пеки громадян, індикатори фінансової безпеки домашніх
господарств, індикатори фінансової безпеки підприємств,
організацій і установ, індикатори фінансової безпеки галузі,
індикатори фінансової безпеки регіонів, індикатори фінан-
сової безпеки банківської системи, індикатори фінансової
безпеки фондового ринку, індикатори фінансової безпеки
держави [9, с. 94—97]. Даний підхід найбільш повно охоп-
лює оцінку фінансової безпеки кожного рівня прояву без-
пеки, проте при розрахунку деяких показників можуть ви-
никнути проблеми з достовірністю або наявністю такої
інформації.

Отже, існує декілька підходів до визначення системи
індикаторів економічної безпеки. Таким чином, першочер-
говим завданням бачимо визначення групи індикаторів, які
б адекватно відображали стан економічної безпеки регіо-
ну.

Можна виділити набір загальних індикаторів фінансо-
вої безпеки:

1. Темпи зростання (зменшення) валового регіонально-
го продукту.

Валовий регіональний продукт у розрізі галузей вико-
ристовується для оцінки податкового потенціалу регіонів
при реалізації програми бюджетного вирівнювання, при
плануванні бюджету наступного фінансового року.

2. Індекси споживчих цін.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі

загального рівня цін на товари та послуги, які купує насе-
лення для невиробничого споживання. Він є показником

зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та
послуг у поточному періоді до його вартості у базисному
періоді. ІСЦ є найважливішим показником, який характе-
ризує інфляційні процеси в економіці країни і використо-
вується для вирішення багатьох питань державної політи-
ки, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, пере-
гляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних
гарантій населення, рішення правових спорів, перерахунку
показників системи національних рахунків у постійні ціни.

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій.
Прямі іноземні інвестиції є предметом тривалого інте-

ресу з боку резидента однієї країни (прямого інвестора) до
підприємства-резидента іншої країни (підприємства з пря-
мими інвестиціями). Регіон повинен заохочувати прямих
іноземних інвесторів, надаючи їм гарантії через страхуван-
ня, виключення подвійного оподатковування, врегулюван-
ня інвестиційних суперечок за допомогою дипломатичних і
адміністративних каналів.

4. Коефіцієнт покриття експортом імпорту.
Довготривале від'ємне значення зовнішньої торгівлі дер-

жави несе в собі багато загроз, головна з яких — пошук і
забезпечення зовнішніх ресурсів для вирівнювання платіж-
ного балансу, що в основному здійснюється за рахунок
зовнішніх запозичень. Як наслідок, загострюється інша зов-
нішня загроза економічній системі країни — високий вало-
вий та державний борг.

5. Частка простроченої дебіторської заборгованості в
загальній величині дебіторської заборгованості.

Якщо порівняти показники дебіторської заборгова-
ності, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи
погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого
року. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгова-
ності є контроль за співвідношенням дебіторської і креди-
торської заборгованості.

6. Частка простроченої кредиторської заборгованості
в загальній величині кредиторської заборгованості.

Важливий показник для фінансової безпеки. У процесі
виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли
кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторсь-
ку. Деякі економісти-теоретики вважають, що це свідчить
про раціональне використання коштів, оскільки підприєм-
ство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обо-
роту. Але бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію
тільки негативно, оскільки підприємство мусить погашати
свої борги незалежно від стану дебіторської заборгова-
ності.

7. Темпи зростання фінансових результатів від звичай-
ної діяльності до оподаткування. Показник дуже важливий
для аналізу підприємницької діяльності у регіоні.

8. Відношення витрат до доходів населення.
Слід зауважити, що порушення того чи іншого показ-

ника саме по собі не становить загрози фінансовій безпеці
регіону. Але організація моніторингу, комплексний розгляд
системи показників, поглиблений аналіз окремих економі-
чних об'єктів і процесів при відхиленні динаміки критеріїв
від нормальної траєкторії повинні бути об'єктом постійно-
го контролю компетентних органів державної та місцевої
влади.

Аналіз існуючих методик розрахунку рівня фінансової
безпеки продемонстрував, що більшість з них спрямовані
на оцінку фінансової безпеки, насамперед, національної
економіки.

І. Запоточний та В. Захарченко [10, с. 18] вважають, що
для оцінювання економічної безпеки території можна ви-
користовувати наступні методи:

1) визначення основних мезоекономічних показників і
порівняння їх із пороговими значеннями, за які приймають
значення, не нижчі від середньосвітових;

2) оцінювання темпів економічного зростання території
за основними мезоекономічними показниками й динамікою
їх зміни;

3) методи експертного оцінювання опису кількісних та
якісних характеристик досліджуваної території;

4) метод аналізу й опрацювання сценаріїв;
5) методи оптимізації;
6) ігрові методи, методи корисності;
7) методи розпізнавання образів;
8) методи теорії нечітких систем;
9) методи багатовимірного статистичного аналізу;
10) метод процедурного аналізу.
Причому, вони зазначають, що "універсальні й практич-

но вживані методи поки що невідомі".
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М.А. Коваленко [11, с. 108] у своєму підручнику
"Фінанси регіону" говорить про важливість створення
фінансового плану регіону, в якому повинні міститися
завдання з визначення обсягів і джерел доходів, напря-
ми їх розподілу, структури витрат, обсягів і джерел інве-
стиційної політики, формування та використання резер-
вних фондів та ін. У процесі проведення фінансового
планування використовуються різні методи. До основ-
них з них відносяться: 1) нормативний метод; 2) балан-
совий метод; 3) аналітичний метод; 4) метод прогнозу-
вання.

Отже, з'ясували, що конкретні моделі розроблялися або
для аналізу рівня економічної безпеки підприємств в ціло-
му [12], або для оцінки ефективності окремих бізнес-про-
цесів вибіркової сукупності підприємства [13]. Моделюван-
ня оцінки стану безпеки економіки регіону взагалі не
здійснювалось.

Тому наступним завданням обрано побудову методич-
ного підходу до розробки методів оцінки економічної без-
пеки регіону з врахуванням визначеної системи індика-
торів.

Отже, проаналізувавши існуючі моделі, визначивши
показники, які є важливими для розгляду, можливо сфор-
мували модель, яка відповідала би поставленим вимогам, а
саме:

1) параметри оцінки моделі повинні бути адекватними
сутності процесу, що аналізується;

2) вона повинна врахувати комплекс факторів, що
впливають на формування та зміцнення фінансової безпе-
ки;

3) має бути актуальною для розв'язання;
4) на її основі можна робити висновки та рекомендації

щодо поліпшення економічного стану Придніпровського
регіону;

5) була унікальною і мала новизну;
6) була простою, тобто для розрахунків не потрібно

було би використовувати складні програми, та інсталювати
їх на ПК.

Отже, враховуючи вимоги, модель оцінки фінансової
безпеки регіону прийме вигляд:

У — інтегральний показник фінансової безпеки регіо-
ну (залежна зміна);

Х1 — темпи зростання (зменшення) валового регіональ-
ного продукту (незалежна зміна);

Х2 — індекси споживчих цін у регіоні (незалежна зміна);
Х3 — обсяг прямих іноземних інвестицій в регіон у

розрахунку на одну особу, тис. дол. США (незалежна
зміна);

Х4 — коефіцієнт покриття експортом імпорту в регіоні
(незалежна зміна);

Х5 — частка простроченої дебіторської заборгованості
в загальній величині дебіторської заборгованості регіону
(незалежна зміна);

Х6 — частка простроченої кредиторської заборгова-
ності в загальній величині кредиторської заборгованості
регіону (незалежна зміна);

Х7 — темпи зростання (зменшення) фінансових ре-
зультатів у регіоні від звичайної діяльності до оподатку-
вання, % (незалежна зміна);

Х8 — відношення витрат до доходів населення ре-
гіону.

Аналітична залежність між показниками:
У — залежна змінна,
Х1, X2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8 — незалежні змінні.
Специфікація моделі:

Y = а0 + a1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 + а7х7 +a8 х8  (1),
де а0 , a1 , а2 , а3 , а4, а5 , а6 , а7, a8-- параметри мо-

делі.
Вплив стану фінансово-кредитної системи на економ-

ічну безпеку регіону пропонуємо досліджувати, викорис-
товуючи у якості залежної змінної показник за результа-
том обчислення моделі Дюпона. В економічній літературі
пропонується безліч підходів до аналізу ефективності
діяльності банку, але найбільш популярною залишається
поки модель Дюпона, яка дозволяє дослідити вплив різних
чинників на показники рентабельності банку. Для аналізу
ефективності банківської діяльності найбільш важливим є
показник рентабельності активів (return of assets — ROA).
Але модель Дюпона щодо оцінки рентабельності активів
для банківської системи регіону в цілому не будувалась.
Пропонуємо в дослідженні використовувати таку модиф-
іковану модель Дюпона, за якою будемо далі визначати

рентабельність активів банківської системи регіону
(ROA

BSR
):

 

регіонусистеми  їбанківсько капіталВласний 

регіону системи  їбанківськоприбуток Чистий 
ROABSR

=  (2).

Розв'язання завдання дослідження впливу стану
банківської системи регіону на його економічну без-
пеку задля знаходження шляхів подолання фінансо-
вих небезпек пропонуємо здійснювати за такою модел-
лю:
ROABSR = а0 + a1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 + а7х7 +a8 х8     (3).

Вважаємо запропонований вид моделі впливу бан-
ківської системи на фінансову безпеку регіону (3) дореч-
ним, оскільки така модель допоможе прорахувати щільність
зв'язків та визначити на цій основі подальші управлінські
рішення та дії.

Як бачимо, завдання дослідження впливу фінансово-
кредитної системи на економічну безпеку Придніпровсько-
го регіону двоскладне.

З одного боку, треба визначити стан банківської сис-
теми регіону. З іншого боку, визначити, яким чином стан
банківської системи впливає на фінансову безпеку регіо-
ну (рис. 1).

Розрахунки за розробленим підходом проводились на
прикладі Придніпровського регіону як одного з найпотуж-
ніших промислових регіонів України. Використовувались
дані за 2011—2013 рр. окремо по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областям та програмний про-
дукт Microsoft Excel.

Розрахунки за трьома областями показали адекватність
моделі (2).

За даними розрахунків значущими змінними виступа-
ють х1 та х7: темпи зростання (зменшення) валового регіо-
нального продукту та темпи зростання (зменшення) фінан-
сових результатів від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня.

Розрахунки за моделлю впливу банківської системи
на фінансову безпеку регіону (3) показали такі результа-
ти: коефіцієнт парної регресії = 1, що говорить про тісний
зв'язок між компонентами; середня похибка апроксимації
— менше 10%, що говорить про адекватність моделі, її
можна використовувати на практиці. Проведений аналіз
показав, що існує дуже тісний зв'язок між внутрішнім ре-
гіональним продуктом, фінансовим результатом
підприємств та рентабельністю банківської системи у ре-
гіоні.

Отже, висунута гіпотеза про наявність впливу стану
банківської системи регіону на його економічну безпе-
ку задля знаходження шляхів подолання фінансових не-
безпек при формуванні стабільної регіональної еконо-
міки в результаті проведеного моделювання підтверди-
лась.

Але для розробки дієвих заходів щодо покращен-
ня ситуації фінансової безпеки в регіоні, на наше пе-
реконання, замало тільки встановити факт зв'язку.
Потрібно ще й визначити граничні межі отриманого
впливу показника ROA

BSR
 на х1 та х7. Ці відомості доз-

волять встановити норматив, введення якого надасть
регулятору можливість здійснювати постійний конт-
роль стану впливу фінансово-кредитної системи на
основні індикатори фінансової безпеки конкретного
регіону.

Як відомо, НБУ як регулятор діяльності банківської
системи України визначив систему нормативів, яка скла-
дається з чотирьох груп та 13 нормативів. Пропонуємо вве-
сти додатковий норматив, вважати його нормативом фінан-
сової безпеки банківської системи регіону та позначити, як
Н

13
. Рекомендуємо включити його до 3-ї групи нормативів

НБУ.
Зробимо розрахунки та отримаємо такі граничні межі

нормативу фінансової безпеки банківської системи регіо-
ну:

1,2 ≤ Н
13

 ≤1,65.
При цьому, НБУ можна запропонувати:
1) ввести норматив Н

13
 до загальної класифікації нор-

мативів;
2) покласти обов'язки контролювати зміни нормативу

Н
13

 на відділ банківського нагляду територіальних управлінь
НБУ;

3) територіальним управлінням НБУ збирати відомості
про стан Н

13
 кожний квартал поточного року.
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Таким чином, в результаті дослідження за допомогою

розробленого підходу в результаті двоступеневого моделю-
вання:

1. Підтвердили гіпотезу про наявність впливу стану бан-
ківської системи регіону на його економічну безпеку задля
знаходження шляхів подолання фінансових небезпек при
формуванні стабільної регіональної економіки.

2. Розробили норматив фінансової безпеки банківської
системи регіону (Н

13
).

3. Запропонували заходи для НБУ щодо впровадження
нормативу фінансової безпеки банківської системи регіо-
ну в практику регуляторної діяльності його територіальних
управлінь.

У подальшому бачимо необхідність розробити прак-
тичні заходи щодо покращення стану безпеки регіонів ок-
ремо для банківських установ та Міністерства фінансів
України.
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ВСТУП
Економічна безпека — фундаментальна основа еко-

номічно ефективної держави в цілому, а економічно ефек-
тивна держава — це держава, яка відстоює свої націо-
нальні інтереси і забезпечує свою національну економіч-
ну безпеку у певний час і у певних обставинах в умовах
необмеженої міжнародної конкуренції.

Найважливіший елемент економічної безпеки країни
в сучасних умовах — фінансова безпека, оскільки в су-
часних умовах вплив геофінансів, світових фінансових си-
стем на окремо взяту державу переходить на якісно інший
рівень [7, с. 38].

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Як економічна категорія фінансова безпека є досить

широким та комплексним поняттям, що охоплює ряд
підсистем, кожна з яких має власну структурно-логічну
побудову.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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PRIORITY AREAS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION

У статті розглянуто проблему забезпечення фінансової системи держави в умовах глобалізації. За-
пропоновано конкретні напрями діяльності держави, які мають забезпечити фінансову безпеку та нейт-
ралізувати глобалізаційні чинники.

Перетікання банківського капіталу, інтернаціоналізації фінансової системи та інші фактори роблять
національну економічну систему вразливою, залежною від зовнішнього впливу.

Одним із найважливіших напрямів державного регулювання в умовах глобалізації має бути фінансо-
ва безпека країни, яка включає в себе безпеку у сфері банківського сектору та безпеку в управління дер-
жавним боргом.

Розробка і впровадження засад боргової політики має відбуватися у тісному зв'язку з фіскальною
політикою держави, державною політикою на ринку цінних паперів та політикою по відношенню до бан-
ківського сектору.

In this article considers the problem ensure the financial system of the state under globalization. The proposed
concrete directions of state policy that will provide financial security and neutralize globalization factors.

Flow of bank capital, the internationalization of the financial system and other factors make the national
economic system vulnerable, dependent on external influences.

One of the most important areas of state regulation in the context of globalization must be financial security,
which includes security in the banking sector and security in public debt management.

Development and implementation of the principles of debt policy should be in close contact with the fiscal
policy of the state, public policy on the stock market and policy in relation to the banking sector.

Ключові слова: глобалізація, фінанси, економіка, безпека, регулювання, держава.
Key words: globalization, finance, economics, security, regulation state.

Ця структурна складність обумовлює той факт, що
в науці остаточно несформованим є підхід до побудо-
ви стратегії управління фінансовою безпекою держа-
ви.

Ряд дослідників (В.І. Мунтіян, В.Т. Шлемко і І.Ф. Бі-
нько, Б.В. Губський) у структурі фінансової безпеки дер-
жави виділяють безпеку банківської системи та безпеку
бюджетної системи з урахуванням рівня державного бор-
гу у структурі бюджету. На нашу думку, такий поділ є об-
грунтованим, оскільки в умовах глобалізації саме ці дві
сфери фінансової безпеки держави стають провідними, а
фінансова глобалізація створює нові виклики для націо-
нальної грошово-кредитної політики, обмежуючи простір
її незалежного проведення.

Фундаментальні теоретичні основи фінансової безпе-
ки в умовах глобалізації були закладені у працях О. Ба-
рановського, В. Міщенка, О. Дзюблюка, Т. Смовженко,
С. Тігіпка, Ю. Уманціва, М. Кириченка та ін.
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Проте питання пріоритетів у державному регулюванні
економіки з метою забезпечення фінансово-економічної
безпеки України залишається мало вивченим в наукових
дослідженнях.

Таким чином, метою даної статті є визначення стра-
тегічних пріоритетів державного регулювання економі-
ки з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки
України

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На початку ХХІ століття вплив глобалізаційних про-

цесів на фінансову безпеку держави є вагомим, виявляєть-
ся в наступному:

По-перше, зростання транскордонних потоків ка-
піталу збільшує ризики виникнення спекулятивних "буль-
башок" на ринках активів і масштаби їх негативних
наслідків. У зв'язку з цим необхідно, щоб центральні бан-
ки регулювали динаміку не лише інфляції, але і цін ак-
тивів, зміна яких має безпосередній вплив на добробут.

По-друге, в результаті глобалізаційних процесів під
впливом зростання фінансових інновацій змінюється фун-
кціонування національних фінансових ринків, зростає не-
визначеність впливу заходів на макроекономічні змінні,
що вживаються центральним банком. Зростання інновацій
також призводить до розширення інструментарію фінан-
сових ринків і появі фінансових деривативів.

По-третє, зниження різниці в процентних ставках між
країнами призводить до зміни всередині системи фінан-
сових посередників і велику роль починають відігравати
інституційні інвестори, а не банківські інститути.

По-четверте, центральні банки на практиці реагують
на значні зміни цін фінансових активів постфактум, на-
даючи допомогу фінансовим інститутам, які несуть значні
витрати через спади на фондовому ринку, таким чином, в
умовах глобалізації частково втрачається національний
суверенітет у сфері проведення грошово-кредитної пол-
ітики. Для того, щоб він не втратився повністю, необхід-
но враховувати вплив на національну економіку динамі-
ки і світових фінансових ринків для побудови теоретич-
них моделей функціонування грошово-кредитної сфери
та її регулювання в нових умовах.

Першим і головним суб'єктом економіки, який відчу-
ває наслідки глобалізації стає банківська система.

Проблеми банківської системи України в умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів на сучас-
ному етапі її розвитку є предметом активних наукових
досліджень. Фундаментальні теоретичні основи трансна-
ціоналізації банківського капіталу в умовах глобалізації
були закладені у працях О. Барановського [1], В. Міщен-
ка [8], О. Дзюблюка [2], Т. Смовженко [10], С. Тігіпка
[11], Ю. Уманціва [12], М. Кириченка [4, 5, 6] та ін.

Проте питання впливу глобалізаційних процесів на
вітчизняну банківську систему, їх наслідків та загроз для
стабільності, фінансової стійкості та надійності українсь-
ких банків залишаються ще недостатньо дослідженими.

Фахівці наголошують на тому, що вплив глобаліза-
ційних процесів на фінансову безпеку держави виявляєть-
ся в наступному:

По-перше, зростання транскордонних потоків ка-
піталу збільшує ризики виникнення спекулятивних "буль-
башок" на ринках активів і масштаби їх негативних
наслідків. У зв'язку з цим необхідно, щоб центральні бан-
ки регулювали динаміку не лише інфляції, але і цін ак-
тивів, зміна яких має безпосередній вплив на добробут.

По-друге, в результаті глобалізаційних процесів під
впливом зростання фінансових інновацій змінюється фун-
кціонування національних фінансових ринків, зростає не-
визначеність впливу заходів на макроекономічні змінні,
що вживаються центральним банком.

Зростання інновацій також призводить до розширен-
ня інструментарію фінансових ринків і появі фінансових
деривативів.

По-третє, зниження різниці в процентних ставках між
країнами призводить до зміни всередині системи фінан-
сових посередників і велику роль починають відігравати
інституційні інвестори, а не банківські інститути.

По-четверте, центральні банки на практиці реагують
на значні зміни цін фінансових активів постфактум, на-
даючи допомогу фінансовим інститутам, які несуть значні
витрати через спади на фондовому ринку, таким чином, в

умовах глобалізації частково втрачається національний
суверенітет у сфері проведення грошово-кредитної пол-
ітики. Для того, щоб він не втратився повністю, необхід-
но враховувати вплив на національну економіку динамі-
ки і світових фінансових ринків для побудови теоретич-
них моделей функціонування грошово-кредитної сфери
та її регулювання в нових умовах.

Отже, можна сказати, що в сучасних умовах глобалі-
зації економіки в цілому необхідна якісно нова парадиг-
ма грошово-кредитної політики, так як результати націо-
нальної грошово-кредитної політики стають менш перед-
бачуваними; знижується ступінь передбачуваності само-
го середовища її проведення; національна грошово-кре-
дитна політика стикається з обмеженнями як за цілями,
так і за інструментами, доступним для її проведення; зро-
стає ступінь відповідальності за недостатньо продуману
грошово-кредитну політику, яка може призвести до відто-
ку капіталу з країни, фінансовій та економічній кризі
більшого масштабу, ніж у частково закритій економіці.

Згідно з даними НБУ у 2012 року в країні функціону-
вало 176 банків із 198 зареєстрованих, у тому числі 53 бан-
ки з іноземним капіталом. У повній власності (100% ста-
тутного капіталу) іноземних інвесторів перебуває 41,9%
(22 банки) від загальної кількості банків, які мають ліцен-
зію НБУ на здійснення банківських операцій [9].

Слід зазначити, що залежність банківського сектору
від зовнішніх джерел робить його більш вразливим від
криз на світових ринках капіталу. Справді, світова криза,
викликана дефолтами за іпотекою у США, призвела до
дефіциту в Україні саме "довгих" ресурсів для довгост-
рокового кредитування як населення (іпотека), так і ком-
паній (проектне фінансування).

Виходом із цієї ситуації могло б стати більш активне
залучення ресурсів усередині країни (передусім підприє-
мницького сектору). Але з посиленням в Україні інфляц-
ійних процесів, складається протилежна тенденція —
відплив значних засобів із поточних та депозитних ра-
хунків юридичних осіб.

У цих умовах державна політика повинна сприяти
максимізації позитивних ефектів від приходу іноземних
інвесторів у банківську систему України, нівелюючи при
цьому негативні

Питома вага іноземного капіталу на вітчизняному
банківському ринку вимірюється часткою банків з інозем-
ним капіталом у загальній кількості банків в Україні, а
також участю в активах, кредитних вкладеннях, депози-
тах. Усе це — без урахування транскордонних операцій,
завдяки яким реальна частка іноземних банків, скажімо,
на ринку кредитування корпоративних клієнтів, значно
зростає.

Однак слід зауважити, що офіційні дані не завжди відоб-
ражають реальну картину присутності іноземного капіта-
лу. Відповідно до вимог ст. 2 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" [3], банком з іноземним капіталом
вважається банк, у якому частка капіталу, що належить при-
наймні одному нерезиденту, перевищує 10%. Якщо ж зас-
новниками є кілька іноземних осіб (фізичних чи юридичних),
кожна з яких окремо володіє часткою, менш як 10%, такий
банк не вважається іноземним, хоча сумарна частка інозем-
них власників вища за "критичну". Крім того, банк, заснов-
ником якого є юридичні особи, зареєстровані іноземцями в
Україні, також вважається вітчизняним. За оцінками екс-
пертів [13, с. 26], реально іноземному капіталу, виходячи зі
становища його власників, належить значно більша за офі-
ційну частка сукупного капіталу банків України. Основним
фактором привабливості національної банківської системи
для іноземних банків є отримання більш високого прибутку
за умови прийнятного ризику.

Частка іноземного капіталу залежить від величини
банківської чистої маржі, прибутковості банківського сек-
тора, кредитоспроможності країни, економічної та пол-
ітичної стабільності, торговельних зв'язків, особливостей
банківських систем, економічних факторів (ВВП на душу
населення, рівень інфляції, реальні відсоткові ставки).
Присутність іноземного банківського капіталу здебільшо-
го є потужнішою за низького рівня оподаткування та
низького рівня концентрації у банківській сфері. Тому
Україні сьогодні потрібно активніше вживати заходів
щодо підвищення рівня концентрації національного бан-
ківського капіталу.
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Як правило, іноземний банківський капітал не несе тих
витрат, які пов'язані з виконанням неформальних обо-
в'язків місцевих банків перед політичними структурами
та участю у тіньових механізмах. Прихід іноземних банків
корелюється зі зниженням чистої маржі національних
банків. Чим менше перешкод для приходу іноземного ка-
піталу, тим менша маржа у національних банків, то більші
накладні витрати, зумовлені необхідністю підвищення за-
робітної плати, а також вища управлінська та організац-
ійна ефективність. Дослідження засвідчили, що прихід
іноземного капіталу у банківську сферу є більш вигідним
для країни з уже високою часткою іноземного капіталу.
Вплив на національну банківську систему є двоступене-
вим і має певний проміжний "поріг", за яким поява нових
банків різко посилює ефект присутності іноземного бан-
ківського капіталу. Феномен "порогу" пояснюється тим,
що в країнах із невисокою присутністю іноземного банк-
івського капіталу іноземні банки не стільки конкурують з
національними, скільки займаються обслуговуванням іно-
земних клієнтів.

Враховуючи досвід інших країн, в Україні під впли-
вом іноземного банківського капіталу можна очікувати
створення якісного нового фінансово-економічного се-
редовища, виникнення нових можливостей та нових про-
блем.

Доцільність подальшого зростання присутності іно-
земного капіталу у банківській системі України зумовле-
на об'єктивними потребами:

— подальшої монетизації економіки та абсорбуван-
ня додаткової грошової маси банківською системою;

— підвищення рівня кредитування економіки як пе-
редумови необхідних структурних зрушень (нині цей
рівень в Україні становить приблизно 30% ВВП, тоді як в
Естонії — 55%, Литві, Словенії та Угорщині — понад 40%);

— залучення іноземних інвестицій та доведення їх
рівня на душу населення до показника сусідніх східно-
європейських країн (нині на душу населення в Україні
припадає близько 180 доларів США іноземних інвестицій,
тоді як у Чехії — понад 3 тис. доларів, Естонії — 2,6 тис.,
Угорщині — 2,4 тис., Словаччині — 1,8 тис., Польщі — 1,2
тис.);

— прискореного розвитку фінансового ринку;
— підвищення конкурентоспроможності банківсько-

го сектора України та його керованої інтеграції у глобаль-
ний економічний простір.

Можна назвати ще кілька чинників, які вказують на
корисність розширення допуску іноземного капіталу до
банківської системи України. Насамперед — це не-
обхідність:

— розширення спектра банківських послуг і підвищен-
ня їх якості;

— зниження рівня відсоткових ставок за кредитами;
— зменшення впливу внутрішніх шоків на стабільність

функціонування банківської системи;
— підвищення міжнародного фінансового рейтингу

України та збільшення обсягів іноземних інвестицій у її
економіку;

— оптимізації інституційної структури вітчизняної
банківської системи та наближення її до стандартів країн
із розвинутою ринковою економікою;

— активізації участі банків в об'єктивних світових гло-
балізаційних процесах.

Якщо приплив зарубіжного банківського капіталу на-
лежним чином регулюється та контролюється, структу-
ра банківської системи поліпшується, і важливим при цьо-
му є:

— розвиток ринку іноземної валюти (дозвіл банкам
здійснювати форвардні операції);

— вдосконалення ризик-менеджменту в банках (ви-
користання інструментів хеджування, розширення мож-
ливості кредитування надійних позичальників в іноземній
валюті тощо);

— посилення ролі монетарної політики (розвиток
міжбанківського ринку, посилення ролі відсоткової став-
ки, взаємодія монетарної та фіскальної політики).

Проте для розширення присутності банків з інозем-
ним капіталом і підвищення привабливості національно-
го ринку банківських послуг існують певні умови. Це —
стабільність національної грошової одиниці, збалансова-
не законодавче забезпечення іноземних інвестицій та бан-

ківської діяльності, наявність сучасної банківської інфра-
структури та кваліфікованого персоналу.

Водночас залучення іноземного капіталу несе й серй-
озні проблеми не лише для банківської системи, а й для
вітчизняної економіки (передусім її галузевої структури)
та економічної безпеки держави у цілому. Серед цих про-
блем і загроз виділимо найбільш небезпечні.

1. Структурні ризики "залежного розвитку" та загос-
трення з огляду на це комплексу економічних, соціальних
та політичних проблем.

Формальні і неформальні критерії та цілі діяльності
банків з іноземним капіталом не обов'язково збігаються
з національними цілями соціально-економічного розвит-
ку. Структурна відсталість та інституційна слабкість еко-
номіки України робить можливість такого деформовано-
го розвитку досить реальною.

2. Загроза "обвальної" глобалізації національної гос-
подарської системи та втрати економічного сувереніте-
ту.

За умов зростання глобальної нестабільності та кон-
фліктності з непередбачуваними наслідками — це вкрай
небажаний сценарій, і сьогодні навіть високорозвинуті
країни здійснюють політику убезпечення від його мож-
ливих негативних наслідків вищевказаного.

3. Загрози для економічної безпеки країни через мож-
ливий неконтрольований відплив капіталу та фінансових
ресурсів. Початковий приплив іноземного капіталу у виг-
ляді відкриття філій та особливо — придбання нерезиден-
тами частки або всього статутного капіталу вітчизняних
банків з часом може призвести до відпливу ресурсів з краї-
ни та виведення за кордон отримуваних доходів.

Слід наголосити, що надмiрна лiбералiзацiя доступу
на фiнансовий ринок України може спричинити навіть
домiнування iноземних банкiв на внутрiшньому ринку.
Зниження рiвня капiталiзацii українських банкiв, виведен-
ня нацiональних фiнансових ресурсiв на зовнiшнi ринки,
зниження ефективностi банкiвського нагляду — це
наслiдки мiжнародної конкуренцiї. Приплив значного об-
сягу iноземного капiталу спричиняє залежнiсть українсь-
ких банкiв вiд зовнiшнiх економiчних потрясiнь та чинить
тиск на цi банки. Слід враховувати також і той фактор,
що власники іноземного капіталу, розпоряджаючись ним,
передусім керуються власними інтересами, а не пріори-
тетами розвитку банківської системи та економіки Украї-
ни.

Основні напрями оптимізації допуску іноземного бан-
ківського капіталу мають знайти системне вирішення під
час розробки та реалізації національної стратегії розвит-
ку банківської системи. На основі отриманих результатів
нашого дослідження ми вважаємо за необхідне сформу-
лювати певні рекомендації щодо перспектив доступу іно-
земного капіталу в банківський сектор України.

По-перше, збільшення частки іноземного банківсько-
го капіталу у банківській системі має відбуватися посту-
пово — відповідно до створення сприятливих внутрішніх
умов розвитку банківського сектора та підвищення кон-
курентоспроможності національного банківського капі-
талу. З метою підтримки стабільності роботи банківської
системи, що є стратегічно важливим фактором для по-
дальшого розвитку вітчизняної економіки, доцільно зас-
тосовувати протекціоністські заходи: встановити макси-
мальну частку іноземного капіталу в капіталі українсь-
кої банківської системи. Зі світової практики відомо, що
оптимальне значення цього обмеження, яке дає змогу за-
лучити іноземний капітал в економіку, не допускаючи сут-
тєвого ризику погіршення стабільності роботи банківсь-
кої системи, становить 49 % [13, с. 24].

По-друге, не забувати про зміцнення та подальший
розвиток сегмента банків з державним капіталом, які
спеціалізуються на забезпеченні стратегічних соціальних,
структурних та зовнішньоекономічних завдань економі-
чного зростання (Ощадбанк).

По-третє, слід запровадити нормативно-організа-
ційну селекцію та моніторинг доступу іноземного банкі-
вського капіталу на основі національних пріоритетів роз-
витку.

По-четверте, чітко внормувати продаж банків з на-
ціональним капіталом зарубіжним власникам [13, с. 38].

Реалізація таких заходів, на нашу думку, дасть змогу
нейтралізувати або принаймні мінімізувати негативні на-
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Рис. 1. Алгоритм формування і вдосконалення
фінансово-організаційного механізму регулювання ринку

державних цінних паперів

слідки збільшення частки іноземного капіталу в бан-
ківській системі України, а також сповна скористатися
перевагами такої присутності для подальшої розбудови
національної економіки, зміцнення грошово-кредитного
ринку та загалом фінансової системи.

Утім, сучасна національна держава в умовах глоба-
лізації не повинна замикатись виключно на реалізації
грошово-кредитної політики. Економіка України по-
требує радикальної реструктуризації а існуючі пробле-
ми між можливостями національної економіки і потре-
бами у фінансуванні вимагають нових підходів у фор-
муванні фінансово-кредитної політики на рівні держа-
ви. На нинішньому етапі розвитку світового господар-
ства однією з актуальних проблем для країн з пере-
хідною економікою та країн, що розвиваються є фор-
мування правильної фінансово-кредитної політики у
сфері зовнішнього боргу, який досяг у 2012 році до заг-
розливих значень.

Нині зовнішня заборгованість має негативний вплив
на розвиток національної економіки України за кількома
напрямами:

— посилюється залежність України від іноземних дер-
жав, які надали кредити, при прийнятті рішень у сфері
економічної політики;

— відбувається скорочення обсягу коштів, які можуть
бути спрямовані на інвестування, що серйозно обмежує
економічне зростання або зовсім призводить до стагнації;

— послаблюється мотивація на досягнен-
ня найкращих макроекономічних показників,
які спричинять вимоги для своєчасного пога-
шення боргу в повному обсязі;

— скорочується обсяг коштів, які можуть
бути спрямовані на розвиток соціальної сфе-
ри, посилюється соціальна напруженість;

— дестабілізується грошово-кредитна си-
туація;

— відбувається ослаблення позицій Украї-
ни на світових ринках товарів і капіталів.

Сукупність цих якісних показників дає
підстави характеризувати економічну систему
країни на початку нового тисячоліття як бор-
гову. Це означає, що прийняття більшості еко-
номічних рішень на державному рівні тісно по-
в'язане, або навіть залежить від можливостей
погашення та обслуговування зовнішнього бор-
гу. Саме тому побудова грамотної, науково об-
грунтованої стратегії і тактики управління зов-
нішньою заборгованістю і їх узгодження з
іншими напрямами економічної політики дер-
жави є на сучасному етапі завданням винятко-
вої важливості.

Основним елементом фінансово-еконо-
мічного механізму регулювання державного
боргу є боргова політика, ступінь розробки та
спрямованість якої безпосередньо впливають
на стан та структуру державного боргу.

Аналіз формування, механізму регулюван-
ня державного боргу показує необхідність
підвищення ефективності вітчизняної боргової
політики, зміни її спрямованості, перео-
рієнтації з вирішення поточних проблем на роз-
робку концептуальних підходів боргової стра-
тегії держави. На нашу думку, сучасна борго-
ва політика в Україні має бути направлена на
виконання наступних основних завдань:

— розробка довгострокової стратегії
зовнішніх та внутрішніх державних запозичень;

— визначення пріоритетів використання
позикових ресурсів, зокрема на інвестиційні
програми розвитку держави;

— обгрунтоване розширення обсягів
внутрішніх запозичень з метою диверсифікації
ризиків, пов'язаних з зовнішнім боргом;

— створення системи залучення коштів на-
селення та комерційних банків у державні цінні
папери;

— здійснення сегментації ринку державних
цінних паперів через поділ інвесторів з різни-
ми інвестиційними цілями.

— планування боргової політики у зв'язку
із податковою політикою та податковим прогнозуванням,
що дасть змогу визначити реальні потреби економіки в
додаткових коштах.

Одним із перспективних напрямів удосконалення
вітчизняної боргової політики є перехід до довгостроко-
вого планування з одночасним підвищенням якості про-
гнозів. Необхідно подовжити інтервал планування до 10
років і розширити процедуру планування, що має вклю-
чати потреби в запозиченнях не тільки одного за-
планованого року. Подібне довгострокове планування
дозволить оцінити наслідки діючої бюджетної політики
(наприклад, прийняття дефіцитних чи профіцитних бюд-
жетів) та інвестиційної політики (реалізація інвестицій-
них проектів у запланований термін з урахуванням еко-
номічних вигід від їх реалізації).

Також використання сучасних механізмів плануван-
ня дозволить здійснювати додаткову деталізацію про-
гнозів усередині обраного інтервалу планування.

Операції з державними цінними паперами є ефектив-
ним інструментом оперативного регулювання державно-
го боргу за умови розвиненості боргового ринку. Відпов-
ідно, як наступний захід підвищення ефективності бор-
гової політики пропонуємо алгоритм формування фінан-
сово-організаційного механізму регулювання ринку дер-
жавних цінних паперів (рис. 1).

Дія за певним алгоритмом дозволяє структурувати
процес функціонування ринку державних цінних паперів,
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виявити недоліки і удосконалити окремі його елементи,
що у підсумку зорієнтовано на скорочення витрат з об-
слуговування державного боргу. Даний алгоритм охоп-
лює всі стадії функціонування ринку державних цінних
паперів: від прийняття рішення про необхідність фінан-
сування потреб економіки до розробки рекомендацій
щодо удосконалення регулювання ринку державних
цінних паперів.

Також на сучасному етапі необхідно збільшити
ступінь довіри інвесторів до політики держави у сфері ре-
гулювання державного боргу. Боргова політика в Україні
на сучасному етапі обмежена суто сферою боргових
відносин і не включена у загальну економічну стратегію
держави. Тому необхідно забезпечити умови визначеності
та узгодженості загальнодержавної, бюджетної, моне-
тарної та боргової політик, що позитивно вплине на кон-
'юнктуру ринку боргових зобов'язань. Крім того підви-
щення ступеня довіри можна досягти за рахунок транс-
парентності позичальника, тобто держави, що досягаєть-
ся через сукупність організаційних заходів забезпечення
передбачуваності обсягів емісії цінних паперів, повноти
інформації.

Таким чином, боргова політика як основний елемент
фінансово-економічного механізму регулювання дер-
жавного боргу, через який здійснюється безпосередній
вплив на його стан та структуру, вимагає впроваджен-
ня визначених напрямів підвищення її ефективності для
забезпечення стабільності і економічної безпеки Украї-
ни.

Оптимізація вітчизняної боргової політики потребує
розробки та впровадження цілісної стратегії, яка поєдну-
ватиме завдання удосконалення нормативно-правового,
організаційного, інституційного забезпечення боргової
політики, фінансово-економічного механізму регулюван-
ня банківської та бюджетної систем.

ВИСНОВКИ
В умовах глобалізації фінансова безпека держави на-

буває нових якостей: вона стає більш хиткою, оскільки
створюються передумови для залучення додаткових
коштів в економіку за рахунок зовнішніх запозичень, пе-
ретікання банківського капіталу, інтернаціоналізації
фінансової системи. Ці фактори роблять національну еко-
номічну систему вразливою, залежною від зовнішнього
впливу.

За цих обставин найважливішим напрямом держав-
ного регулювання в умовах глобалізації має бути фінан-
сова безпека, яка включає в себе безпеку у сфері банкі-
вського сектору та безпеку в управління державним бор-
гом. Механізм забезпечення безпеки у банківській сфері
повинен дати можливості впливу держави на присутність
іноземного капіталу у банківському секторі з метою зни-
ження глобальних ризиків, які стають наслідками фінан-
сової експансії з боку провідних фінансових груп.

У свою чергу фінансово-економічний механізм регу-
лювання державного боргу грунтується на борговій полі-
тиці, яка є основним елементом його системи і функціо-
нує базуючись на принципах: повнота та своєчасність ви-
конання зобов'язань, мінімізація вартості боргових зобо-
в'язань, збереження обсягу прямих та умовних зобов'я-
зань на економічно безпечному рівні з урахуванням всіх
можливих ризиків.

В умовах зростання витрат на обслуговування дер-
жавного боргу, розробка і впровадження засад боргової
політики має відбуватися у тісному зв'язку з фіскальною
політикою держави, державною політикою на ринку
цінних паперів та політикою по відношенню до банківсь-
кого сектору, що надасть можливість збалансувати еко-
номіку країни, створити передумови для сталого еконо-
мічного зростання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Накопление в среде обитания человека отходов за

последние 100—150 лет стало представлять серьезную
проблему, влияющую на качество природных ресурсов, а
также жизнь и здоровье населения.

К настоящему времени в мире объем образования
твердых отходов составляет 11,2 млрд т [19, с. 290], из
которых на твердые бытовые отходы (ТБО) приходит-
ся 400 млн т (около 57 кг на человека) в год. В высоко-
развитых странах этот показатель выше (340—700 кг бы-
товых отходов на душу населения страны [18]), но с па-
дением уровня благосостояния он снижается. Однако в
Украине, которую все чаще относят к развивающимся
странам [20, с. 121], данный показатель приближается
к показателям стран-мировых экономических лидеров
и составляет 270 кг на душу населения страны [6]. Учи-
тывая это, представляется, что проблемы регулирова-
ния сферы образования и устранения ТБО, остаются
актуальными как для Украины, так и для других стран
мира.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопросы образования и устранения промышленных
отходов находят отражение в научной литературе (напри-
мер, в работе В.С. Мищенко [11]) и регулируются рядом
нормативных актов (Закон Украины "Об отходах" [8]), что
отчасти объясняется как их огромными объемами, так и
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перспективой их использования в качестве техногенного
месторождения.

В то же время сфера ТБО, объемы которых существен-
но меньше промышленных, но более неоднородные по
составу и представляющие угрозу возникновения эпиде-
мий и санитарной безопасности, до сих пор регулируется
недостаточно. Отдельные исследования, посвященные
созданию системы управления ТБО, проводились О.Х.
Османовым и М.В. Абрамовой [5]. Однако пока в отме-
ченных исследованиях и действующих в Украине право-
вых актах проблема установления четких законодатель-
ных рамок регулирования сферы ТБО не решена, что яв-
ляется одной из причин их избыточного образования и
неэкологичного обращения с ними в Украине.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
В связи с этим, целью статьи является разработка на-

правлений совершенствования правового обеспечения
управления сферой ТБО в Украине.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В первую очередь необходимо отметить, что к насто-

ящему времени в мире учёные и практики ещё не пришли к
единому мнению о терминологии в сфере твёрдых быто-
вых отходов (ТБО).

В отечественной публицистике часто встречается тер-
мин "твёрдые бытовые отходы", означающий твёрдые от-
ходы (т.е. не жидкие и не газообразные), которые "обра-
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зуются как непосредственно в домашних хозяйствах, так
и в коммунальной сфере в целом" [5, 6, 9, 10].

В действующем в Украине Классификаторе отходов
[7] такого термина, как "твёрдые бытовые отходы" нет.
Однако в Законе Украины "Про отходы" есть термин "бы-
товые отходы" — отходы, образующиеся в процессе жиз-
недеятельности человека в жилых и нежилых помещени-
ях и не использующиеся в местах их накопления [8, ст. 1].
Помимо этого, в данном Законе даётся определение тер-
мину "твёрдые отходы" — остатки веществ, материалов,
предметов, изделий, товаров, продукции, которые не мо-
гут в дальнейшем использоваться по назначению [8, ст. 1].

В международной практике также отсутствует чёткое
определение понятия "твёрдые бытовые отходы", но есть
ряд связанных с данным понятием терминов.

Так, в ОЭСР используется понятие "твёрдые отходы",
которое трактуется как " … is useless and sometimes
hazardous material with low liquid content. Solid wastes
include municipal garbage, industrial and commercial waste,
sewage sludge, wastes resulting from agricultural and animal
husbandry operations and other connected activities,
demolition wastes and mining residues" [1]1.

Данное определение можно считать обобщённой клас-
сификацией отходов определённой консистенции по источ-
никам возникновения. В свою очередь, такими источника-
ми, по мнению некоторых авторов, являются: домохозяй-
ства; коммерческие учреждения (магазины, рестораны и
т.п.); учреждения (школы, больницы, государственные уч-
реждения); предприятия, производящие различные виды
продукции; предприятия, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства и животноводчества [1, 2].

Подобная классификация обосновывается тем, что в
отношении конкретных составляющих отходов, образую-
щихся в разных источника, иногда выдвигаются разные тре-
бования по сбору или обращению. Например, медицинские
отходы обычно считаются опасными и подлежащими осо-
бой обработке (бактериологической, термической) с целью
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопаснос-
ти. Обычно данный вид отходов выделяют в отдельную
группу и к их сбору, хранению и утилизации предъявляют-
ся особые требования, отличные от требований, предъяв-
ляемых к другим видам отходов [16]. Тем не менее, как вид-
но из приведённой выше классификации, учреждения здра-
воохранения не выделены в отдельную группу.

То есть, исходя из отмеченного выше, данную класси-
фикацию ещё можно совершенствовать, например, за счет
расширения перечня источников образования отходов.
Также представляется более целесообразным применять
классификацию отходов не только по источникам обра-
зования, но дополнять ее классификацией отходов по
опасности для окружающей природной среды и здоровья
человека.

Помимо этого, представляет интерес то, что авторы
приведенной выше классификации проводят различие
между отходами домохозяйств, которые описываются как
любые отходы, образующиеся в домохозяйствах, и муни-
ципальными отходами, которые они определяют как лю-
бые отходы, которые собираются муниципальными сис-
темами сбора мусора [2].

В целом, такое определение термина "муниципальные
твёрдые отходы" в зарубежной научной литературе явля-
ется распространённым. Обычно он дополнительно кон-
кретизируется по компонентам отходов: муниципальные
твёрдые отходы (municipal solid waste) — "…refers to the
stream of garbage collected through community sanitation
services", "..consists of everyday items we use and then throw

away, such as product packaging, grass clippings, furniture,
clothing, bottles, food scraps, newspapers, appliances, paint,
and batteries. This comes from our homes, schools, hospitals,
and businesses2" [3].

Однако некоторые исследователи дополняют пере-
чень компонентов муниципальных твёрдых отходов стро-
ительным мусором (в том числе — мусором, образующим-
ся при строительстве зданий и сооружений гражданского
назначения), а также твёрдым осадком с городских очис-
тных сооружений, брошенными автомобилями, отходами
из учреждений здравоохранения [4, 2].

Учитывая то, что в украинской практике в состав ТБО
включаются только отходы, образующиеся в ходе жизне-
деятельности человека в жилых и нежилых помещениях,
то для сопоставимости применяющихся в зарубежной и
отечественной практике терминов больше подходит ещё
один распространённый в зарубежной практике термин
— бытовые отходы (household waste) — то есть, отходы,
образующиеся непосредственно в домохозяйствах.

Однако даже в этом случае не будет полного соответ-
ствия между этим термином и применяющимся в Украи-
не, поскольку в зарубежных странах в состав бытовых
отходов не включаются отходы, образующиеся в офис-
ных помещениях, школах и т.п. и также представляющие
собой остатки еды, бумаги, газеты и т.д.

То есть в целом, можно заключить, что понятие "твёр-
дые бытовые отходы", применяющееся в Украине, зани-
мает промежуточное положение между использующими-
ся в мире терминами "бытовые отходы" и "муниципаль-
ные твёрдые отходы" — оно шире первого термина и уже
второго.

Данное замечание является существенным, поскольку,
например, в некоторых отечественных нормативных доку-
ментах и научно-практических исследованиях считалось,
что понятия "твёрдые бытовые отходы" и "муниципальные
твёрдые отходы" являются равнозначными [13, c. 16].

Учитывая отмеченное, а также действующие в Украи-
не нормативно-законодательные акты [8, 7], предлагает-
ся такое определение термина "твёрдые бытовые отходы"
— отходы преимущественно в твёрдой форме (не жидкой
и не газообразной), образующиеся в процессе жизнедея-
тельности человека в жилых и нежилых помещениях, пред-
ставляющие собой остатки материалов, предметов, изде-
лий, товаров, продукции, которые не могут в дальнейшем
использоваться по своему назначению в местах их накоп-
ления и не связанные с производственной деятельностью
предприятий.

Что касается предложенного выше усовершенствова-
ния классификации твёрдых бытовых отходов, то необхо-
димо отметить, что в соответствии с Налоговым кодексом
Украины [14, ст. 246.2], отходы дополнительно могут клас-
сифицироваться по классам опасности. Однако в соответ-
ствии со ст. 240 и 246 такая классификация применяется в
случае размещения отходов в специально отведённых для
этого местах или на объектах, кроме размещения отдель-
ных видов отходов как вторичного сырья, субъектами хо-
зяйственной деятельности, юридическими лицами, не осу-
ществляющими хозяйственной (предпринимательской) де-
ятельности, бюджетными учреждениями, общественными
и другими предприятиями, учреждениями и организация-
ми, постоянными представительствами нерезидентов, вклю-
чая выполняющих агентские (представительские) функции
относительно таких нерезидентов или их учредителей, ко-
торые осуществляют деятельность на территории Украи-
ны и в пределах ею континентального шельфа и исключи-
тельной (морской) экономической зоны.

_________________________________________
1 "Твёрдые отходы — это бесполезный и иногда представляющий опасность материал с низким уровнем жидкого содержимого.

Твёрдые отходы включают в себя муниципальный мусор, индустриальный и коммерческий мусор, канализационные стоки, отхо-

ды, возникающие в сельском хозяйстве и животноводчестве и прочих, связанных с ними видах деятельности, отходы строитель-

ства и отходы горнорудной промышленности" (здесь и далее перевод автора — Гаркушенко О.Н.).
2 "относится к потоку мусора, который собирается коммунальными службами санитарной очистки", "… состоит из предметов

ежедневного пользования, которые затем выбрасываются, например — упаковка и тарные материалы, сено, мебель, одежда, бу-

тылки, пищевые отходы, газеты, бытовая техника, краска, батареи. Это поступает из наших домов, школ, больниц и предприятий".
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То есть, отмеченная классификация отходов не каса-
ется ТБО, определение которым было дано выше, до того
момента, когда они от населения переходят в собствен-
ность предприятий, осуществляющих их сбор перевозку,
хранение, обработку, утилизацию, устранение, уничтоже-
ние и захоронение, включая контроль над этими операци-
ями и наблюдение за местами устранения. Фактически, это
означает, что классифицировать ТБО по классам опасно-
сти в Украине могут начать только после того, как они ста-
нут частью муниципальных твёрдых отходов.

То есть, задача классификации ТБО по классам опас-
ности в Украине остаётся не решённой и требует дальней-
ших исследований, что должно помочь разработке про-
грамм и мер регулирования образования такого вида от-
ходов "у источника" их образования.

Что касается правового регулирования сферы обра-
щения с твёрдыми бытовыми отходами в Украине в целом,
то в стране существует ряд документов, устанавливающих
некие рамки для экономических агентов.

Основным документом в данной сфере является За-
кон Украины "Об отходах" [8]. Именно в нем даётся опре-
деление основным терминам, касающихся сферы обраще-
ния с отходами, выделяются способы обращения с отхо-
дами, права и обязанности граждан страны и органов вла-
сти, касающиеся сферы обращения с отходами. Хотя, как
отмечалось выше, термин "твёрдые бытовые отходы" в
данном Законе не определён.

Тем не менее, в соответствии с отмеченным законом
выделяются такие основные способы обращения с отхо-
дами [8, ст. 1]:

1) обработка (переработка) отходов — осуществление
любых технологических операций, связанных с измене-
нием физических, химических или биологических свойств
отходов, с целью подготовки их к экологически безопас-
ному хранению, перевозке, утилизации или удалению;

2) утилизация отходов — использование отходов как
вторичных материальных или энергетических ресурсов;

3) удаление отходов — осуществление операций с от-
ходами, которые не приводят к их утилизации;

4) обезвреживание отходов — уменьшение или устра-
нение опасности отходов путём механической, физико-
химической или биологической обработки;

5) захоронение отходов — окончательное размещение
отходов при их удалении в специально отведённых мес-
тах или на объектах таким образом, чтобы долгосрочное
вредное влияние отходов на окружабщую природную сре-
ду и здоровье человека не превышало установленные нор-
мативы;

6) сортировка отходов — механическое распределение
отходов по их физико-химическим свойствами, техничес-
ким составляющим, товарным позициям и тому подобное с
целью их подготовки к утилизации или удалению.

Однако, как показывает анализ зарубежного опыта [3,
4, 21], можно заключить, что отмеченный выше перечень
обращения с отходами далеко не полный, а предусмотрен-
ные в Законе Украины "Об отходах" способы обращения
с отходами не учитывают развития техники и технологии
в сфере обращения с отходами и лучшие достижения за-
рубежных стран.

В частности, последнее касается сортировки, которая
рассматривается только как механический процесс, в то
время как в настоящее время известны такие способы сор-
тировки отходов, как гидросепарация, выделение метал-
лосодержащих фракций отходов с помощью отходов, хи-
мическая сортировка некоторых видов отходов и т.д. То
есть, такая узкая трактовка способов обращения с отхо-
дами может в перспективе с учётом институциональных
особенностей Украины создать для контролирующих ор-
ганов возможности наложения штрафов, судебных исков
и т.д. за нарушение законодательства.

Особый интерес в контексте обращения с ТБО пред-
ставляет статья 35-1 Закона Украины "Об отходах" —
"Требования, касающиеся обращения с бытовыми отхо-
дами".

Данной статьёй определено, что:
1) "производители" бытовых отходов оплачивают спе-

циализированным предприятиям, уполномоченным на
осуществление такого вида деятельности, их вывоз;

2) "производители" бытовых отходов должны осуще-
ствлять их раздельный сбор;

3) для организации раздельного сбора во время про-
ектирования жилых домов, общественных, производ-
ственных, складских и других сооружений должны быть
предусмотрены места для контейнерных площадок для
раздельного сбора и хранения бытовых отходов, урн для
бытовых отходов;

4) раздельный сбор бытовых отходов должен осуще-
ствляться на основании методики раздельного сбора бы-
товых отходов, которая утверждается центральным ор-
ганом исполнительной власти, обеспечивающим форми-
рование государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Также статьей 35-1 Закона Украины "Об отходах" ус-
танавливается, что мусорные полигоны и предприятия по
термической обработке должны быть специально обору-
дованы, например, системами защиты грунтовых вод, ис-
ключения и обезвреживания биогаза и фильтрата (для
мусорных полигонов). В случае если данные требования
не соблюдены, эксплуатация таких объектов и обработка
(хранение) мусора на них запрещаются.

Кроме того, в данной статье акцент сделан на необхо-
димости применять технологии и способы обращения с
отходами, обеспечивающие большую степень повторной
переработки отходов, а сжигание бытовых отходов рас-
сматривается как крайняя мера и возможная только с це-
лью получения тепловой и/или электрической энергии.

То есть, в принципе, данная статья Закона Украины
"Об отходах" вполне отвечает мировым тенденциям в сфе-
ре обращения с ТБО [21], а именно — приоритет закреп-
ляется за повторной переработкой отходов.

Однако, по факту в Украине нет не только разрабо-
танных и утверждённых методик раздельного сбора бы-
товых отходов (одна из немногих попыток разработки
такой методики была предпринята в г. Симферополь на
2011—2015 гг. [17]), но даже закреплённого законодатель-
ством страны определения термина "твёрдые бытовые от-
ходы". То есть, в настоящее время на основании отмечен-
ной статьи Закона можно сделать вывод, что "производи-
тели" бытовых отходов должны производить сортировку
(а органы власти требовать от них этого) даже жидких и
газообразных бытовых отходов, что чисто логически пред-
ставляется крайне затруднительным.

Кроме того, открытым остаётся вопрос о том, созда-
на ли инфраструктура для организации раздельного сбо-
ра бытовых отходов и их повторной переработки.

Что касается санитарно-гигиенических требований,
которые должны предъявляться к местам хранения отхо-
дов (мусорным полигонам), а также предприятиям по их
термической обработке, то фактически они являются ус-
таревшими, что приводит к узакониванию хранения отхо-
дов на неприспособленных для этого местах и территори-
ях [11, с. 64].

Также в законодательстве Украины отсутствуют ка-
кие-либо финансовые меры и рычаги воздействия на "про-
изводителей" именно ТБО.

То есть пока имеет место некая "оторванность" и бес-
системность нормативно-законодательных актов Украи-
ны, касающихся сферы обращения с ТБО.

Для исправления создавшейся ситуации представля-
ется, что регулирование сферы обращения ТБО должно
осуществляться на основании некоторой программы, ох-
ватывающей экономические, экологические аспекты, а
также предусматривающей разработку и принятие нор-
мативно-законодательных актов, составляющих базу для
осуществления деятельности в данной сфере.

Такие программы в Украине были разработаны. На-
пример, существовала "Программа обращения с тверды-
ми бытовыми отходами" (2004 г.), на основании которой



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201440

была разработана "Национальная стратегия обращения с
твердыми бытовыми отходами" и проект закона "О быто-
вых отходах" [11, с. 23—24]. Однако их действие закончи-
лось в 2009 г., а запланированные программы обращения с
ТБО на срок до 2020 г. так и не были реализованы.

Отчасти данная ситуация компенсируется наличием в
Украине документов, касающихся сбора, сортировки, пе-
реработки и утилизации использованной тары [12], а так-
же документов, регламентирующих цели Украины по
объёмам повторной переработки тары (35% после 2011 г.)
и устанавливающих тарифы предприятия "Укрэкокомре-
сурсы" на услуги по сбору, заготовке и утилизации исполь-
зованной тары и упаковочных материалов ([15, п. 2]). Од-
нако данные тарифы по-крайней мере в 5 раз меньше та-
рифов на переработку, применяющихся в зарубежных
странах [21]. Поэтому, а также учитывая то, что в Украи-
не перерабатывается порядка 3% ТБО [10] представляет-
ся необходимым экономически обосновать и пересмотреть
тарифы предприятия "Укрэкокомресурсы" с целью сти-
мулирования осуществления им переработки и достиже-
ния самоокупаемости.

Из проведенного анализа правового регулирования
сферы обращения с ТБО в Украине, можно заключить, что
перед страной и её правительством стоит задача разработ-
ки целостного и систематизированного пакета норматив-
но-законодательных актов в данной сфере, согласованно-
го с Национальной стратегией или программой обраще-
ния с твёрдыми бытовыми отходами (которую также не-
обходимо разработать).

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Подводя итог, можно отметить, что для совершенство-
вания правового регулирования сферы обращения с ТБО
необходимо:

1) разработать национальную стратегию (программу)
обращения с ТБО;

2) в рамках вышеупомянутой стратегии ввести (усо-
вершенствовать, доработать) законы Украины, касающи-
еся раздельного сбора и переработки ТБО, санитарно-ги-
гиенические правила по обустройству мусорных полиго-
нов, технико-экологические требования к мусоросжига-
тельным заводам и прочим предприятиям, осуществляю-
щим термическую обработку ТБО;

3) разработать на уровне местных органов власти ме-
тодики и механизмы раздельного сбора ТБО, как это пре-
дусмотрено Постановлением Кабинета Министров Укра-
ины "О внедрении системы сбора, заготовки и утилиза-
ции отходов как повторного сырья " от 26 июля 2001 г. №
915 и ст. 35-1 Закона Украины "Об отходах";

4) разработать нормативно-законодательные акты
Украины, предусматривающие финансовую ответствен-
ность загрязнителей за нарушение правил раздельного
сбора и переработки ТБО, определяющие органы, ответ-
ственные за контроль над осуществлением раздельного
ТБО и его переработки, а также сферу компетенции и
полномочия данных органов.

Отдельно необходимо подчеркнуть, что подобные
программы и нормативно-законодательные акты должны
разрабатываться в тесном сотрудничестве органов власти
с экологами и экономистами, чтобы в отмеченных доку-
ментах была учтена необходимость сокращения объёма
ТБО и его негативного влияния на окружающую природ-
ную среду до минимального при существующем уровне
развития техники, технологии и экономической ситуации
в стране уровня.

Тем не менее, как показывает практика и опыт веду-
щих зарубежных стран, такое совершенствование норма-
тивно-законодательной базы должно сопровождаться
(если не предшествовать ему) проведение широкомасштаб-
ных информационных и просветительских программ, на-
правленных на все слои населения.

Так же, как показал проведенный в данной работе ана-
лиз, до сих пор в законодательстве Украины не находил

должного развития и освещения финансовый аспект ре-
гулирования сферы ТБО (как финансирования специаль-
ных программ по влиянию на их объёмы, так и экономи-
ческих инструментов, направленных на стимулирование
сокращения образования ТБО его "производителями").

Использование финансовых и экономических инстру-
ментов для Украины представляется очень перспективным
вариантом экономико-экологического регулирования
сферы обращения с ТБО, поскольку стимулирует загряз-
нителей самостоятельно сокращать объёмы образующе-
гося ТБО, сокращает вмешательство в хозяйственную де-
ятельность загрязнителей контролирующих органов и не
связан с судебными издержками и затратами времени. Это
предположение подтверждается, опытом Германии по
созданию "Двойной системы" [21].

В то же время, опыт Германии показал, что одной
"Двойной системы" для борьбы с избыточным образова-
нием и неэкологичным обращением с ТБО недостаточно.
Поэтому в Украине для решения данной проблемы мож-
но разработать, например, налоги на упаковочные мате-
риалы и тару, которые рассчитывались бы исходя из их
опасности для окружающей природной среды и веса
(объёма). Такой налог (или иной экономический инстру-
мент) должен быть установлен на таком уровне, чтобы
стимулировать уменьшение ТБО "у источника". То есть,
его целью должна являться реализация стратегии избега-
ния образования отходов.

Однако, учитывая широкий спектр экономических
инструментов, которые могут применяться для осуществ-
ления регулирования сферы ТБО, эколого-экономичес-
кие особенности Украины, которые могут повлиять на
выбор как инструментов регулирования, так и размера
ставок платежей, взимающихся при их использовании
(ставка налога, депозит, возмещение средств населению
при возврате вторсырья в пункты приёма и т.д.), а также
ряд особенностей политического, географического, пси-
хологического (насколько в принципе возможно убедить
население меньше мусорить и будет ли оно осуществлять,
к примеру, раздельный сбор ТБО) характера, перечень
которых также ещё предстоит определить, решение о том,
какие инструменты и в каких условиях будут применять-
ся, должно опираться на соответствующие научные рас-
четы и обоснования, что является перспективным направ-
лением дальнейших исследований.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює

необхідність ефективного управління державними
фінансами. В центрі уваги знаходиться процес оподат-
кування, виступаючи головною умовою формування
фінансово-бюджетних ресурсів держави. Саме подат-
ки є одним із найбільш дієвих методів державного
управління економікою держави в умовах ринкових
відносин.

Найбільш проблемним податком, запозиченим з
досвіду зарубіжних країн, є податок на додану вартість.
Сам факт його запровадження в Україні можна вважа-
ти кроком на шляху формування сучасної податкової
системи і розбудови ринкової економіки. Це пояснюєть-
ся тим, що ПДВ вважається найбільш досконалою су-
часною формою непрямого оподаткування і відіграє
важливу роль у системі державних фінансів у більшості
розвинених країн світу та країн з перехідною економі-
кою. Проте в Україні через суттєві проблеми щодо
справляння ПДВ, має місце відволікання оборотних
коштів підприємств та створення певної напруги у ви-
конанні бюджету, що свідчить про недосконалість ме-
ханізму оподаткування. Тому уряд України повинен
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У статті досліджено роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету. Виз-
начено, що податок на додану вартість є основною бюджетоутворюючою складовою державних доходів.
Висвітлено особливості адміністрування ПДВ в Україні та у зарубіжних країнах.

This paper investigates the role of value added tax in the formation of state budget. Determined that the
value added tax is a major component of the budget-government revenue. The specific features of tax
administration in Ukraine and in foreign countries.

Ключові слова: державний бюджет, доходи бюджету, податкові надходження, податок на додану вартість,
бюджетне відшкодування.
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спрямувати свої зусилля на удосконалення податково-
го законодавства та адміністрування податку на дода-
ну вартість, що сприятиме значному посиленню ролі та
місця ПДВ у формуванні доходів державного бюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням, пов'язаним з функціонуванням податку

на додану вартість присвячені праці вітчизняних нау-
ковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського,
В. Бесєдіна, О. Василика, А. Гальчинського, В. Геєця,
О. Данілова, Ю. Іванова, С. Каламбета, А. Крисовато-
го, І. Луніної, А. Скрипника, А. Соколовської, В. Су-
торміної, В. Федосова, С. Юрія та інших.

Однак, незважаючи на численні дослідження різно-
манітних аспектів функціонування податку на додану
вартість, детальнішого дослідження потребує питання
впливу такого податку на доходи Державного бюдже-
ту України та визначення проблемних питань щодо фун-
кціонування ПДВ в Україні і напрямів їх вирішення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення впливу податку на

додану вартість на формування доходної частини Дер-
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жавного бюджету України та проблемних напрямів
функціонування даного податку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим елементом економічного зростання та

макроекономічної стабільності України є, Державний
бюджет, який являє собою фінансовий план, що забез-
печує створення централізованого фонду і здійснює
перерозподіл фінансових ресурсів держави. Доходи
бюджету — це система фінансових відносин, що фор-
мує фінансові ресурси у розпорядження державних
органів управління і державних підприємств.

Згідно із Бюджетним кодексом України, доходи
бюджету — це податкові, неподаткові та інші надход-
ження на безповоротній основі, справляння яких перед-
бачено законодавством України (включаючи трансфер-
ти, плату за адміністративні послуги, власні надходжен-
ня бюджетних установ). Тож, враховуючи особливості
механізму формування системи доходів Державного
бюджету в Україні, нами була проаналізована структу-
ра дохідної частини бюджету за розділами, передбаче-
ними Бюджетним кодексом України (табл. 1).

За прогнозованими даними, затвердженими Зако-
ном України про Державний бюджет на відповідний рік,
в Україні спостерігається зростання запланованої суми
доходів державного бюджету у 2014 р. по відношенню
до попереднього року на 21 767 136,8 тис. грн. або на 6,2
%, хоча в порівнянні з даними Закону України про Дер-
жавний бюджет на 2012 р. вони зменшились на 1 028
464,1 тис. грн., що становить 0,3 %.

У переважній більшості на зростання надходжень
до державного бюджету вплинуло в першу чергу зрос-
тання найбільшої їх частки — податкових
надходжень, які в 2014 р. заплановано
збільшити до 299 196 044,8 тис. грн., що на
16 734 114,0 тис. грн. більше, ніж в 2013 р.
(згідно з Законом України про Державний
бюджет України на 2014 рік від 16.01.14 р.
із змінами, внесеними згідно із Законом №
1165-VII від 27.03.14 р.).

Що стосується частки податкових над-
ходжень у структурі загальних надход-
жень до державного бюджету, то в Ук-
раїні, як і в більшості країн світу, податки
займають досить велику частку в структурі
надходжень до Державного бюджету.
Вони є важелем економіки будь-якої краї-
ни та основним джерелом наповнення дер-
жавного бюджету.

Так, на 2014 р. їх частка в загальній
структурі доходів державного бюджету
запланована на рівні 80,2 %. Не можемо,
обминути увагою той факт, що за дослід-
жуваний період на основі прогнозованих
даних на відповідний рік відбулось скоро-
чення частки податкових надходжень на
3,0 % по відношенню до 2012 р. через підви-
щення в структурі доходів державного
бюджету частки неподаткових надход-
жень — на 2,8 %. Вартісний же вимір да-

ного розділу доходів державного бюджету в 2014 р. пла-
нується збільшити по відношенню до попереднього року
на 3 992 253,0 тис. грн. до 68 873 338,1 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом, офіційні транс-
ферти та цільові фонди в структурі доходів державно-
го бюджету займають незначну питому вагу, яка на
2014 р. запланована відповідно на рівні 0,4 %, 0,3 % та
0,05 %.

Оскільки сучасна система оподаткування в Україні
відображається великою кількістю податків, зборів та
обов'язкових платежів податкового характеру, доціль-
но проаналізувати структуру податкових надходжень
до Державного бюджету України на основі Закону
України Про державний бюджет України на 2014 рік та
визначити найбільш вагомі, аналіз яких є першочерго-
вим завданням (рис. 1).

Досліджуючи структуру податкових надходжень
державного бюджету України відмітимо, що кожен вид
податку посідає вагоме місце в податковій системі та
економіці України в цілому, виконуючи свої функції.
Але, розглядаючи податкову систему України слід за-
значити, що головна роль відводиться непрямим подат-
кам, серед яких найважливішим є податок на додану
вартість. Так, питома вага даного податку у структурі
податкових надходжень державного бюджету України
на 2014 р. планується на рівні 53 %, що становить
157 912 774,1 тис. грн. Безумовно це досить вагома час-
тка, яка свідчить про те, що податок на додану вартість
є одним з найважливіших бюджетоутворюючих по-
датків.

Податок на додану вартість є непрямим податком,
який нараховується та сплачується платниками податків

Найменування 

показників згідно 

з бюджетною класифікацією 

Роки 

2012 2013 2014 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Разом доходів 373960236,2 100,0 351164635,3 100,0 372 931 772,1 100,0 

Офіційні трансферти 1137227,2 0,3 1589152,0 0,5 2 003 162,2 0,5 

Всього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 372823009 99,7 349575483,3 99,5 370 928 609,9 99,5 

Податкові надходження 311111027,1 83,2 282461930,8 80,4 299 196 044,8 80,2 

Неподаткові надходження 58708255,6 15,7 64881085,1 18,5 68 873 338,1 18,5 

Доходи від операцій з капіталом 2 064 017,3 0,6 1006946,9 0,3 1 456 271,2 0,4 

Офіційні трансферти 762379 0,2 1047650,7 0,3 1225481,6 0,3 

Цільові фонди 177330 0,05 177 869,8 0,1 177 474,2 0,05 

 

Таблиця 1. Структура доходів Державного бюджету України за 2012—2014 рр.
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Рис. 1. Структура податкових надходжень державного бюджету
України в 2014 р.
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до бюджету з операцій постачання товарів і послуг на
митній території України, а також з операцій експорту
і імпорту. Базою оподаткування є договірна (контракт-
на) вартість товарів і послуг, але не нижче звичайних цін,
визначених відповідно до норм Податкового кодексу з
урахуванням загальнодержавних податків і зборів.
Ставки податку встановлюються від бази оподаткуван-
ня в таких розмірах: 20 % та 0 %. Сума обчисленого по-
датку додається до ціни товарів та послуг.

У Податковому кодексі передбачено численний пе-
релік операцій, які оподатковуються за нульовою став-
кою, не є об'єктом оподаткування та звільнені від опо-
даткування. Але, навіть з урахуванням пільг, звільнен-
ня від оподаткування та бюджетного відшкодування
ПДВ, його частка в бюджеті є надзвичайно високою і
фіскальне значення цього податку важко переоцінити.

Зважаючи на важливість та необхідність ПДВ у за-
гальній податковій системі, розглянемо динаміку над-
ходжень даного податку до Державного бюджету
України протягом 2012—2014 рр. (табл. 2).

Аналізуючи представлені дані, можна стверджува-
ти про неможливість відмови від застосування ПДВ у
податковій сфері України, адже він має значний вплив
на формування бюджету країни в цілому. Протягом
2012—2014 рр. ПДВ відіграє значну роль і підтверджує
свій статус головного бюджетоутворюючого податку.

Так, плановий обсяг надходжень податку на додану
вартість у 2014 р. становить 157 912 774,1 тис. грн., що на
16,4 % більше, ніж в попередньому році. Отже, можна
стверджувати, що роль ПДВ як засобу фіску в доходах
державного бюджету України є визначною. Ця форма
оподаткування споживання перетворилася у вагоме дже-
рело формування державних доходів. Проте ПДВ не при-
носить такого ж ефективного результату платникам по-
датку, як державі. Виступаючи, по суті, податком на
кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюд-
жетну сферу, він, при доволі високій ставці (основна дію-
ча 20 %) і стрімкій інфляції, стає одним із факторів, що
стримують розвиток виробництва. Також ПДВ дещо за-
гострює соціальне становище в країні, особливо це сто-
сується сфери відшкодування даного податку.

Згідно зі ст. 200 Податкового кодексу, якщо у
звітному періоді різниця між сумою податкового зобо-
в'язання і податкового кредиту платника податків є
від'ємною, то така сума враховується у зменшення суми
податкового боргу з ПДВ, а в разі відсутності боргу —
зараховується до складу податкового кредиту наступ-

ного звітного (податкового) періоду. Якщо і в наступ-
ному податковому періоді таке співвідношення має
від'ємне значення, то бюджетному відшкодуванню
підлягає частина такого від'ємного значення в розмірі
фактично сплаченої суми податку у попередніх подат-
кових періодах постачальникам або до Державного
бюджету України. А залишок від'ємного значення по-
передніх податкових періодів після бюджетного відшко-
дування включається до складу податкового кредиту на-
ступного податкового періоду.

Не мають права на отримання бюджетного відшко-
дування особи, які:

— були зареєстровані як платники ПДВ менш ніж
за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками яко-
го подається заява на бюджетне відшкодування (крім
податкового кредиту з придбання або спорудження ос-
новних фондів);

— мали обсяги оподатковуваних операцій за останні
12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюд-
жетного відшкодування (крім податкового кредиту з
придбання або спорудження основних фондів).

Для отримання бюджетного відшкодування необхі-
дно подати заяву, декларацію відповідному податково-
му органу. До декларації додаються розрахунок суми
бюджетного відшкодування, а також оригінали митних
декларацій (примірників декларанта), що підтверджують
вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної те-
риторії України. У подальшому розгляді виникає ціла
низка процедур, передбачених для перевірки достатності
підстав для відшкодування ПДВ і відповідності критеріїв
для автоматичного бюджетного відшкодування податку.

Попри складність і значну тривалість процедури
відшкодування ПДВ, значна його частина відшкодо-
вується з державного бюджету. У зв'язку з цим, доціль-
но також розглянути стан чистих надходжень ПДВ до
бюджету за вирахуванням із загальних надходжень об-
сягу відшкодованих коштів за податком (рис. 2). Це доз-
волить більш точно і чітко зрозуміти стан надходження
ПДВ та проаналізувати його доцільність та фіскальну
сутність.

Таким чином, протягом останніх років запланована
для відшкодування досить значна частка податку на
додану вартість з державного бюджету. Так, у 2012 р.
було заплановано майже 48,0 млрд грн. відшкодування
ПДВ, у 2013 р. — 59,5 млрд грн., у 2014 р. — 53,4 млрд
грн. Аналізуючи динаміку чистих надходжень ПДВ мож-
на зробити висновок, що відшкодування цього податку

Таблиця 2. Динаміка доходів Державного бюджету України за 2012—2014 рр.,
тис. грн.

№ Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 14010000 Податок на додану вартість, тис. грн. 164 125 559,4 135 679 750,1 157 912 774,1 

  
у т. ч. зараховується: до загального фонду державного 

бюджету 

162 046 593,3 133 039 143,6 156 424 763,4 

  до спеціального фонду державного бюджету 2 078 966,1 2 640 606,5 1 488 010,7 

  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги, тис. 

грн. 

205 848 559,4 176431750,1 202 556 377,2 

  10000000 Податкові надходження, тис. грн. 311 111 027,1 282 461 930,8 299 196 044,8 

  
Всього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів), тис. грн. 

372823009 349 575 483,3 370 928 609,9 

  Усього доходів, тис. грн. 373 960 236,2 351 164 635,3 372 931 772,1 

2 
Частина ПДВ у загальній сумі внутрішніх податків на 

товари та послуги, % 

79,7 76,9 78,0 

3 
Частина ПДВ у загальній сумі податкових надходжень 

бюджету, % 

52,8 48,0 52,8 

4 
Частина ПДВ у загальній сумі доходів бюджету (без 

урахування міжбюджетних трансфертів), % 

44,0 38,8 42,6 

5 Частина ПДВ у загальній сумі доходів бюджету % 43,9 38,6 42,3 

6 Ланцюговий темп зростання ПДВ, % Х 82,7 116,4 

7 Базисний темп зростання ПДВ, % 100 82,7 96,2 

8 
Частина ПДВ, що зараховується до загального фонду 

державного бюджету, % 

98,7 98,1 99,1 

9 
Частина ПДВ, що зараховується до спеціального фонду 

державного бюджету, % 

1,3 1,9 0,9 
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з бюджету справляє досить вагомий вплив на
його фіскальне значення. За досліджений пер-
іод у 2013 р. планова сума відшкодування ПДВ
була найбільшою. Це призвело до того, що ра-
зом із запланованим зниженням надходжень
цього податку, планова сума чистих надход-
жень ПДВ становила 135,7 млрд грн., що ниж-
че на 17,3 % порівняно з попереднім роком.

Інший важливий момент, який потребує ана-
лізу, є виконання державного бюджету за до-
ходами. Адже фактичні показники відобража-
ють реальну картину надходження коштів і в
цілому характеризують стан економіки (табл. 3).

Виконання державного бюджету по дохо-
дах у цілому у 2013 р. є вищим, ніж у попереднь-
ому році і становить 96,6 %. Найвищий відсоток
виконання бюджету за 2012—2013 рр. отрима-
но по таких видах доходів як плата за користу-
вання надрами, кошти, перераховані Національ-
ним банком, власні надходження бюджетних ус-
танов та податок на додану вартість. На 2013 р.
було заплановано зменшення надходжень від
ПДВ на 28,4 млрд грн., проте фактично було
отримано 181, 7 млрд грн., що менше від рівня
2012 р. лише на 3,1 млрд грн., у відсотковому відношенні
— на 1,7 %. Відсоток виконання доходів державного бюд-
жету за податком на додану вартість у 2013 р. зріс на 21,6
пп і становив 133,9 % порівняно з планом, що теж підкрес-
лює важливість ПДВ для наповнення бюджету.

У сфері застосування податку на додану вартість
існує множинний спектр проблем щодо його адмініст-
рування та відшкодування, які набувають все більшої
ваги та потребують негайної їх ідентифікації та усунен-
ня. Найбільш актуальними проблемами у цій сфері є:

— нестабільність у законодавчій сфері;
— недостатньо відведена увага регулювальній функ-

ції ПДВ;
— обмеження платоспроможного попиту спожи-

вачів;
— відволікання обігових коштів підприємства;
— економічно не виправдана система пільг;
— завищена ставка ПДВ;
— подвійне оподаткування;
— адміністративна важкість;
— істотний вплив на загальний рівень цін;
— регресивність щодо малозабезпечених верств на-

селення;
— високі адміністративні витрати на організацію

процесу нарахування й утримання податку;
— несумісність з іншими типами універсальних ак-

цизів;

— ухилення від сплати податку;
— наявність великої заборгованості за відшкодуван-

ням ПДВ.
Серед проблем оподаткування податком на додану

вартість хотілося б виділити досить високу ставку ПДВ.
Дослідження розміру ставок з ПДВ показало, що в по-
рівнянні з багатьма розвиненими європейськими краї-
нами в Україні ставка ПДВ є дуже високою (табл. 4).

Як ми бачимо, країни, які є членами ЄС, в цілому ма-
ють вищі ставки, від ряду країни, що до нього не вхо-
дять. Поряд з Україною на рівні ставки ПДВ 20 % зна-
ходяться Білорусь та Сербія. Проте в цих країнах за-
стосовуються знижені ставки податку на додану
вартість, що позитивно відзначається на їх економічно-
му зростанні. В інших країнах також багато уваги при-
діляють зниженню ставок ПДВ по окремих групах то-
варів, які є предметами першої необхідності для змен-
шення податкового тиску на соціально незахищені вер-
стви населення.

Непрямі податки є найважливішим джерелом подат-
кових надходжень розвинутих країн. Головними по
частці податкових надходжень серед непрямих податків
є ПДВ та акцизи. На їх частку припадає від однієї п'ятої
до половини всіх податкових надходжень у більшості
розвинених країн. Тільки в США, Японії і Канаді роль
непрямого оподаткування помітно нижче. Натомість, у
країнах що розвиваються ставки ПДВ є нижчими, що є

Рис. 2. Динаміка чистих надходжень ПДВ до державного бюджету
України в 2012—2014 рр.

Таблиця 3. Виконання Державного бюджету України в 2012—2013 рр., млн грн.
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однією з сприятливих умов для залучення інвестицій в
економіку і зростання ВВП країни. Проте варто відміти-
ти, що в світі існує загальна тенденція до зниження ста-
вок податків. На нашу думку, для інвестиційного кліма-
ту України досить бажаною була б диференціація ста-
вок ПДВ і зниження їх розмірів щодо окремих груп то-
варів і послуг.

ВИСНОВКИ
Вивчення ролі ПДВ як джерела наповнення держав-

ного бюджету дало змогу підтвердити його визначаль-
ну роль і фіскальне значення. Податок на додану
вартість є бюджетоутворюючим податком. За фактич-
ними даними частка ПДВ у доходах бюджету у 2013 р.
склала 53,6 %. У Законі України "Про державний бюд-
жет на 2014 рік" надходження від ПДВ заплановані на
рівні 157,9 млрд грн, що становить 53 % усіх доходів.

Дослідивши недоліки функціонування податку на
додану вартість, можна запропонувати наступні напря-
ми вдосконалення механізму справляння ПДВ:

1) встановити диференційовані ставки податку на
додану вартість;

2) при визначені доданої вартості потрібно зменшу-
вати виручку на суму всіх матеріальних витрат, включа-
ючи амортизаційні витрати;

3) спростити механізм справляння податку на дода-
ну вартість;

4) змінити механізм справляння ПДВ щодо під-
приємств торгівлі та посередницької діяльності.

Проте потрібно пам'ятати, що від зниження ставок
непрямих податків найбільшою мірою виграють вироб-
ники, а не споживачі. Лише на конкурентних ринках
зниження ставок ПДВ призведе до зменшення ціни то-
варів та послуг. Натомість в багатьох секторах еконо-
міки зменшення ставок ПДВ сприятиме зростанню рен-

табельності підприємств, які будуть залишати у своєму
розпорядженні кошти, що раніше йшли на сплату ПДВ.
Позитивним моментом таких змін є зменшення вхідно-
го порогу для входження нових підприємств на ринок,
оскільки вища рентабельність дозволить новим підприє-
мствам інвестувати більші обсяги коштів у розширення
виробництва.
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Таблиця 4. Стандартні та знижені ставки ПДВ в різних країнах в 2013 р.

Країна 
Стандартна 
ставка 

Знижена ставка 

Країни, які є членами ЄС 

Люксембург 15% 12% або 9% або 6% або 3% 

Кіпр 17% 5% (8% для перевезення на таксі і автобусах) 

Німеччина 19% 7% або 0% 

Франція 19,6% 5,5% або 2,1% або 7% 

Австрія 20% 10% для оренди житла, перевезення пасажирів, збору сміття, видавництво 

книг та журналів, виробництво харчових продуктів 

Словаччина 20% 10% 

Словенія 20% 8,5% 

Великобританія 20% 5% для опалення та ремонту житла та 0% для предметів першої необхідності 

- харчові продукти, вода, ліки, дитячий одяг, громадський транспорт, книги і 

періодика 

Нідерланди 21% 6% або 0% 

Польща 23% 8% або 5% або 0% 

Швеція 25% 12% (напр., харчові продукти, готелі та ресторани) або 6% (громадський 

транспорт та книги) 

Країни, які не є членами ЄС 

Андорра 4,5% 1% 

Іран 5%  

Японія 5%  

Сінгапур 7%  

Швейцарія 8% 3,8% (готельний сектор) та 2,5% (найважливіші харчові продукти, книги, 

ліки) 

Казахстан 12%  

Пакистан 16% 1% або 0% 

Китай 17% 13% для харчових продуктів, друкованих матеріалів; 6% або 3% 

Чорногорія 17%  

Азербайджан 18% 10,5% або 0% 

Грузія 18% 0% 

Македонія 18% 5% 

Росія 18% 10% або 0% 

Туреччина 18% 8% або 1% 

Білорусь 20% 10% або 0,5% 

Сербія 20% 8% або 0% 

Україна 20% 0% 

Узбекистан 20 %  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток сфери послуг в Україні розпо-

чався з переходом економіки країни до ринкових ме-
тодів господарювання, що спричинило появу нових видів
послуг та посилило конкуренцію між сервісними
підприємствами. Сфера послуг стала привабливою для
підприємців, оскільки деякі галузі практично не вима-
гають великого стартового капіталу (наприклад, кон-
сультаційні послуги), інші у зв'язку з їх нерозвиненістю
дозволяють отримувати засновникам надприбуток (на-
приклад, фінансові послуги). У зв'язку зі швидким роз-
витком та збільшенням питомої ваги послуг в економіці
загострилася проблема статистичної оцінки діяльності
в цій сфері. Наразі відбувся перехід на міжнародну ме-
тодику обліку послуг, але проблема класифікації та си-
стематизації послуг, з наукової точки зору, не є вирі-
шеною і потребує розробки нових підходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами розвитку теорії послуг, зокрема питан-

нями їх класифікації та систематизації займалися такі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як В.В. Апопій, Г. Ассэль,
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У статті проаналізовано наукові підходи до класифікації послуг, узагальнено і уточнено класифікаційні
ознаки, розширено класифікаційний ряд новими позиціями та запропоновано авторський підхід до сис-
тематизації критеріїв класифікації. Науковою новизною є розширення класифікаційного ряду послуг за:
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використання послуги, часовим проявом ефекту корисності, а також авторський підхід до системати-
зації критеріїв класифікації послуг шляхом виокремлення чотирьох груп за характеристикою: об'єкту
обслуговування (споживача); суб'єкту обслуговування (виробника); виду послуги; технологічного про-
цесу виробництва послуги. Представлені результати дослідження покращують розуміння сутності по-
слуг дозволяють виділити характерні риси кожного виду, визначити специфіку методів управління ними,
що створює підгрунтя для подальших розробок, перспективою розвитку яких є розширення теоретико-
методологічних засад менеджменту підприємств сфери послуг.

An existing scientific approaches to the classification of services is analyzed in this article. Also summarized
and refined classifications, expanded the classification row with new positions and proposed architectural
approach to the systematize of the classification criteria. The scientific novelty is the extension of the classification
row of services: the dynamics of development, the level of complexity, the level of process automation service,
the term of the service, temporal manifestation of the effect of the utility and the author's approach to the
systematization of criteria for the classification of services by distinguishing of four groups accordingly to the
following characteristics: the object of services (consumer), the subject of service (the supplier); type of service;
process of production services. The results of research improve understanding of the nature of services, also it
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В.Е. Гордин, М.М. Іванов, Ф. Котлер, В.В. Кулибанова,
К. Лавлок, Н.В. Миронова, Я.В. Остафійчук, О.В. Па-
щук, О.П. Челенков, L. Berry, D. Cowel, C. Gronroos,
R. Normann.

Різноманіття послуг дуже велике і з кожним роком
тільки збільшується, що ускладнює їх облік та аналіз.
Питання класифікації і систематизації послуг носять
перманентний характер, який пов'язаний з динамікою
розвитку сфери обслуговування. Саме тому поява но-
вих та вдосконалення існуючих підходів до класифікації
послуг є еволюційним процесом, направленим на роз-
виток системи сучасного сервіс-менеджменту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розширення наукових підходів до класифікації по-

слуг, систематизація класифікаційних ознак шляхом їх
впорядкування за головними критеріями в контексті
розвитку теорії сервіс-менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кожний вид послуг можна розглядати окремо як

специфічну сферу діяльності з лише їй властивими особ-
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ливостями, а всю сферу послуг можна представити як
сукупність цих видів діяльності. Традиційно у світовій
практиці до основного переліку послуг входять: транс-
порт, страхування, банківські та інші фінансові операції,
будівництво та інжиніринг, зв'язок, інформаційно-об-
числювальні послуги, операції з найму робочої сили,
прокат фільмів і телепрограм, рекламу, бухгалтерську
справу, освіту, консультування з питань управління,
юридичні, технічні та інші професійні послуги [9].

У світовій практиці статистики послуг спостері-
гається тенденція до виділення певних класів послуг, які
відрізняються один від одного, а послуги в середині цих
класів мають ідентичні проблеми і можливості. Але для
об'єктивного розподілу на класи необхідно сформува-
ти перелік відмітних характеристик, які допоможуть у
визначенні класів і розділенні послуг за цими класами.
Класифікація послуг та їх систематизація — важливе
питання формування і розвитку теоретичної концепції
сервіс-менеджменту.

Очевидно, що можуть бути різні підходи до класи-
фікації послуг, проте, найважливішою характеристикою
послуг є їх невідчутність, тобто нематеріальний харак-
тер. Тому порівняння послуг за ступенем їх невідчут-
ності можна зустріти майже в усіх наукових працях з
цього питання. Але класифікація послуг на матеріальні
та нематеріальні є умовною, тому що дуже важко про-
вести межу, адже будь-яка послуга містить в собі і ту й
іншу складову в тій чи іншій мірі.

Чим менше виражена ознака матеріальності у послу-
гах, тим менше система управління їх виробництвом схо-
жа на менеджмент промислових підприємств. Немате-
ріальні послуги (наприклад: туризм, освіта, консалтинг
тощо) можна оцінити тільки після їх отримання. При
цьому важко підтримувати постійний рівень обслугову-
вання споживачів, які користуються певною послугою.
Послуги, що надаються в процесі продажу товарів, по-
в'язані з експлуатацією товару, його ремонтом (вироб-
ничі і торговельні послуги) та передбачають наявність
реального об'єкта, мають відчутний матеріальний харак-
тер. Тому управління ними схоже з виробничим.

Ще один загальний підхід до класифікації послуг
запропонував провідний науковець в цій сфері К. Лав-
лок [7]. Основою його класифікації є визначення на кого
(на що) направлені послуги та чи є вони відчутними, чи
ні. Основні класи, які виокремлює автор, такі:

— відчутні дії, спрямовані на тіло людини (охорона
здоров'я, пасажирський транспорт, салони краси і пе-
рукарні, спортивні заклади, ресторани і кафе);

— відчутні дії, спрямовані на товари та інші фізичні
об'єкти (вантажні перевезення, ремонт і утримання ус-
таткування, охорона, підтримання чистоти і порядку,
пральні, хімчистки, ветеринарні послуги);

— невідчутні дії, спрямовані на свідомість людини
(освіта, радіо-, телевізійне віщання, інформаційні послу-
ги, театри, музеї);

— невідчутні дії з невідчутними активами (банки,
юридичні і консульта-ційні послуги).

Наведена класифікація послуг є основною у сфері
нематеріального виробництва і важливою при виборі ме-
тодів управління, які для кожної з чотирьох груп бу-
дуть мати свої відмінні особливості.

Заслуговує на увагу класифікаційна система Г. Ас-
селя [2], який розділяє послуги на три класи: пов'язані
з товаром; засновані на використанні обладнання; зас-
новані на праці людини.

Послуги, пов'язані з товарами, виконують допомі-
жну роль у процесі продажу товарів, наприклад, гаран-
тія забезпечує післяпродажний сервіс при покупці ав-
томобілів, електроніки, побутових приладів. Якщо по-
слуги засновані на використанні обладнання, то клієнт
надає перевагу тим послугам, при наданні яких, на його
думку, використовують найдосконаліше обладнання.
Послуги, засновані на праці людини, більш залежать від
людського фактора, ніж від роботи обладнання. Вони

включають в себе використання некваліфікованої праці
(прибирання, догляд за тваринами) чи послуги спе-
ціалістів (юристів або лікарів).

Розвиває науковий підхід Г. Асселя дослідження
Н.В. Миронової [8], яка пропонує типологію послуг,
розроблену з позиції формування ефективної марке-
тингової стратегії просування послуги. Запропонована
типологія Н.В. Миронової базується на розподілі по-
слуг за двома основними критеріями: формою задово-
лення потреб — чиста послуга та послуга з продуктом
(товаром); інструментом задоволення потреб — за-
лежність послуги від сервісного персоналу (ручне об-
слуговування) та залежність від сервісного обладнання
(механізоване, автоматизоване тощо). Типологія має
свої особливості, але загалом інтерпретує підхід Г. Ас-
селя з позиції мети авторського дослідження.

Класифікація послуг означає розподіл їх за певни-
ми класами, групами, категоріями, що породжує не-
обхідність систематизації послуг. Систематизацію по-
слуг найчастіше здійснюють залежно від їх специфіч-
них особливостей та організації торгівлі ними в конк-
ретній сфері споживання, виокремлюючи за певними
критеріями відповідні групи. Розповсюдженою є систе-
матизація послуг В.В. Апопія [1], яка відображає гру-
пи, кожна з яких має комплексний характер, охоплюю-
чи певну сукупність конкретних послуг, загальна
кількість яких у межах групи може становити від 3—4
до кількох десятків або сотень, утворювати складну ба-
гатоцільову систему.

З огляду на велику кількість класифікаційних ознак
розподілу послуг на види і підвиди, яка сьогодні знахо-
диться в процесі розвитку, доцільним є систематизація
самих класифікаційних ознак, за якими розподіляють по-
слуги. Дослідивши існуючі наукові підходи до класифікації
послуг, всі їх можна розподілити на чотири групи (рис. 1).

І група — за об'єктом обслуговування (споживачем
послуг) — поєднує види послуг, класифіковані за озна-
ками приналежності або направленості на різні типи
споживачів (Кого обслуговують?).

ІІ група — за суб'єктом обслуговування (виробни-
ком послуг) — поєднує види послуг, класифіковані за
ознаками, що характеризують особливості виробника
(Хто обслуговує?).

ІІІ група — за характером послуги — поєднує види
за ознаками, що відображають особливості самих по-
слуг (Що? Які?).

ІV група — за технологічними ознаками — поєднує
види за ознаками, що відображають технологічні, часові
і просторові характеристики послуг (Як? Де? Коли?).

На основі дослідження джерел [1—8, 10—16] та по-
передніх розробок автора, представлених у праці [9], та
запропонованої систематизації класифікаційних кри-
теріїв, далі представлено найбільш повну систематизо-
вану класифікацію послуг з авторським доповненням
нових критеріїв:

І група — за об'єктом обслуговування:
1) за місцем послуги у суспільному виробництві:

послуги, скеровані на виробниче споживання (транспор-
тне перевезення вантажів, інжиніринг тощо); послуги,
скеровані на особисте споживання (туризм, готельний
сервіс тощо);

2) за масовістю клієнтури: індивідуальні послуги (інди-
відуальне пошиття взуття, одягу, виготовлення ексклю-
зивних виробів тощо); групові (послуги надаються одно-
часно певній групі споживачів, поєднаних випадковим чи-
ном — освітні, інформаційно-консультативні тощо); ма-
сові послуги (громадське харчування, зв'язок тощо);

3) за соціальним статусом клієнтури: послуги, адре-
совані малозахищеним верствам населення (послуги
дошкільного виховання, прокатних пунктів тощо); по-
слуги, скеровані на працююче населення (побутові, соці-
ально-культурні тощо); елітні види послуг (послуги
грального бізнесу, екзотичний і розважальний міжна-
родний туризм тощо);
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4) за направленістю (об'єктом послуги): направленні
на фізичні об'єкти (вантажні перевезення, охорона, ре-
монт, хімічне чищення тощо); на тіло людини (охорона
здоров'я, пасажирські перевезення, салони краси,
спортзали, ресторани тощо); на свідомість людини (ос-
віта, теле-, радіозв'язок, музеї, театр тощо); на не-
відчутні активи (юридичні і фінансові послуги, консал-
тинг тощо).

ІІ група — за суб'єктом обслуговування:
5) за характером витрат праці: вимагає праці висо-

кокваліфікованого експерта (медичні, освітні, консуль-
таційні тощо); вимагає праці технічного спеціаліста (ре-
монт транспортних засобів, житла, побутових виробів,
теле-радіозв'язок тощо); вимагає праці кваліфіковано-
го робітника (послуги перукарень, хімчисток, громадсь-
кого харчування тощо); можуть бути виконані неквалі-
фікованими робітниками (торгівля, клінінг, грумінг
тощо).

6) за ступенем контакту сервісного службовця і
клієнта: повне обслуговування виробником послуг —
можуть надаватися як на умовах стаціонару, так і у ви-
гляді "виїзних" послуг (медичне обслуговування тощо);
часткове самообслуговування — виробник надає засо-
би для самообслуговування, але, як правило, надає ще
й інформаційно-консультативні послуги (бібліотеки,
освітні послуги тощо); повне самообслуговування —
виробник надає споживачу засоби для самостійного
задоволення власних потреб (усі види вейдингу).

7) за цілями виробника та ступенем соціальної зна-
чимості: мають за мету максимізацію прибутку — не
значимі з точки зору соціальної корисності; припуска-
ють одержання прибутку, однак націлені на вирішення
соціальних проблем — соціальна значимість середньо-
го ступеня; націлені виключно на вирішення соціальних
проблем — соціальна значимість високого ступеня;

8) участь держави у фінансуванні: бюджетні (нада-
ються державними підприємствами з повним бюджет-
ним фінансуванням); змішані (надаються організаціями
з частковим державним фінансуванням); з позабюджет-
ним фінансуванням (надаються колективними та при-
ватними організаціями).

ІІІ група — за характером послуги:
9) за матеріаломісткістю послуг: матеріальні послу-

ги, які здебільшого мають речовинний характер (інже-
нерно-технічні, житлово-комунальні тощо); нематері-
альні послуги, які характеризуються виконанням інте-
лектуальних дій (інформаційно-консультаційні, освітні
тощо);

10) за складом послуги: прості (одиничні) послу-
ги, цінність яких формується в результаті однорідного
виду діяльності (транспортні, освітні, ветеринарні
тощо); складні послуги, що складаються із комплексу
одиничних послуг, утворюючи додаткову цінність для
споживача (туристичні — включають транспортні, го-
тельні, екскурсійні, послуги громадського харчування
тощо);

11) за комплексністю надання послуг: основні, тоб-
то конкретні види послуг (освітні, медичні, торгівельні
тощо); супутні, які доповнюють набір основних послуг
(доставка товарів за вказаною адресою покупця в про-
цесі роздрібного продажу тощо); допоміжні, які сприя-
ють сервісному виконанню основної і супутньої послу-
ги (дегустація продовольчих товарів у магазині тощо);

12) за ступенем добровільності:
добровільні послуги — ті, що купу-
ються на конкурентному ринку; ме-
риторні послуги — ті, що є корисни-
ми, але неусвідомлені споживачем,
тому надаються державними струк-
турами і є безкоштовними для кінце-
вого споживача (обов'язкова вакци-
нація дітей, середня освіта, соціаль-
на реклама); обов'язкові (нав'язані)
послуги — це послуги, що регламен-

туються нормами права, вказівками посадових осіб, тра-
диційними соціальними інститутами (ліцензування гос-
подарської діяльності, нотаріальні послуги, обов'язко-
ве страхування);

13) за рівнем комерціалізації послуг: платні, безо-
платні (мериторні, іноді супутні, наприклад, доставка чи
дегустація);

14) за рівнем стандартизації: стандартизовані (пе-
редбачають наявність стандарту якості — освітні, го-
тельні, громадське харчування тощо); нестандартизо-
вані (не передбачають наявність стандарту якості —
інформаційні, послуги перукарень, салонів краси тощо).

15) за динамікою розвитку /авторський підхід/:
стабільні (транспортні, медичні, освітні тощо); що швид-
ко розвиваються (торгівельні, зв'язку, інформаційні,
вейдингові, фінансові тощо); зникаючі або трансфор-
маційні (послуги пошти і телеграфу, ремонт дрібних
побутових виробів і годинників, пралень і лазень, бібліо-
теки, фото-, відеолабораторії тощо);

ІV група — за технологічними ознаками:
16) за рівнем трудомісткості /авторський підхід/: з

мінімальним вмістом живої праці (вейдинг, теле-, раді-
озв'язок, інтернет-торгівля, розважальні центри, кіно-
театри тощо); з середнім рівнем трудомісткості (хімчи-
щення, транспортні перевезення, фітнес-центри, торгі-
вельні тощо); з високим рівнем трудомісткості (індиві-
дуальні послуги — медичні, ательє, салони краси,
освітні, клінінг тощо).

17) за віддаленістю виробника і споживача послуг:
послуги, що припускають територіальне віддалення ви-
робника і споживача, надаються за допомогою транс-
портних засобів (електронна торгівля, доставка товарів
додому тощо); послуги, що поєднують виробництво і
споживання за місцем виробництва (громадське харчу-
вання, салони краси тощо); послуги, що поєднують ви-
робництво і споживання за місцем споживання (клінінг,
кейтерінг, догляд за дітьми тощо);

18) за періодичністю надання: послуги, що надаються
один раз у житті (ритуальні, деякі медичні тощо); послу-
ги, що рідко надаються (вища освіта, деякі медичні, наприк-
лад, пластична хірургія тощо); періодичні послуги (турис-
тичні, оздоровчі тощо); систематичні (деякі медичні —
флюорографічне обстеження, послуги стоматолога, тех-
нічне обслуговування транспортних засобів тощо); регу-
лярні (послуги пасажирського транспорту, торгівлі, гро-
мадського харчування); постійні послуги (деякі житлово-
комунальні — водо-, електропостачання тощо);

19) за зв'язком із процесом виробництва: послуги,
які є продовженням процесу виробництва (ремонт і бу-
дівництво житла, ремонт і технічне обслуговування
транспортних засобів тощо); послуги, що забезпечують
нормальне функціонування процесу виробництва і реа-
лізації продукції (транспортно-експедиційні, торгі-
вельні, страхові послуги тощо); послуги, не пов'язані з
процесом виробництва (послуги у сфері культури, са-
наторно-курортні послуги тощо);

20) за інструментом задоволення потреб: послуги,
пов'язані з товаром (гарантійне сервісне обслуговуван-
ня, ремонт побутових приладів та технічних засобів
тощо); засновані на використанні обладнання і техніч-
них засобів (транспортні перевезення, стоматологічні,
СПА-послуги тощо); засновані на праці людини (догляд
за дітьми, грумінг, освіта, консалтинг тощо);
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21) за рівнем автоматизації процесу обслуговуван-
ня /авторський підхід/: ручний процес обслуговування
(перукарні, дошкільні заклади, послуги у сфері культу-
ри і спорту); механізований (транспортні, медичні,
ательє, ремонт побутових приладів, транспортних за-
собів, житла, клінінг тощо); автоматизований (вейдинг
— термінали, торгівельні автомати, автомийки тощо);
електронний — через Інтернет-мережу (інформаційні,
консультаційні, освітні, фінансові, торгівельні тощо);

22) за терміном придатності до використання послу-
ги /авторський підхід/: довгострокові (будівництво і
ремонт житла, житлово-комунальні, теле-, радіозв'яз-
ку тощо); середньострокові (освітні, інформаційні, ту-
ристичні, оздоровчі, послуги дошкільних закладів,
клінінгові тощо); короткострокові (громадське харчу-
вання, вейдинг, соціально-культурні, транспортні тощо);

23) за проявом ефекту корисності від послуги /ав-
торський підхід/: результат (якість) відчутний одразу
(перукарські, соціально-культурні, клінінгові, громадсь-
ке харчування); результат можна оцінити через деякий
час (фітнес-центри, медичні, ремонтні, інжиніринг, ту-
ристичні, освітні, консалтингові); результат може бути
оцінений через тривалий час (страхування, деякі фінан-
сові послуги тощо).

Класифікація послуг сьогодні знаходиться в процесі
розвитку і по мірі розширення самої сфери обслугову-
вання з'являється все більше і більше видів та різновидів
послуг. Систематизація класифікаційних ознак послуг
впорядковує саму класифікацію, робить її більш зрозу-
мілою, унеможливлює дублювання схожих ознак у ви-
кладі різними авторами.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, аналіз існуючих наукових підходів до
класифікації послуг дозволив розширити класифікац-
ійний ряд новими критеріями та розробити новий підхід
до систематизації класифікаційних ознак. Запропоно-
вана класифікація та систематизація послуг дозволяє
поліпшити їх розуміння, виділити характерні риси кож-
ного виду, визначити специфіку методів управління
ними, що може бути використано в формування сучас-
ної концепції сервіс-менеджменту.

У перспективі подальших розвідок у даному дослід-
женні планується розробка моделі сервіс-менеджмен-
ту, заснованої на особливостях нематеріального вироб-
ництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з пріоритетних сфер української економіки є

сільське господарство. У своєму розпорядженні Україна
має могутній земельно-ресурсний потенціал, що в умовах
загострення світової продовольчої кризи, пророкує їй ук-
ріплення конкурентних позицій у глобальній спільноті.
Однак забезпечити досягнення поставленої мети можли-
во лише шляхом технологічної модернізації виробництва.
Та у цьому напрямі Україна не демонструє успіхів, займа-
ючи за показником технологічного розвитку 106 місце з-
поміж 148 країн [1]. За згаданим критерієм нашу державу
відносять до групи країн, що конкурують за допомогою
низькотехнологічних засобів виробництва та мають низь-
кий рівень продуктивності праці. Особливо гостро пробле-
ма стоїть у пріоритетному для нас сільському господарстві,
рівень забезпеченості потреби в основних засобах якого
становить лише 45—60% [2, с. 254]. Але найгіршим на тлі
зазначеного є те, що заходи з оновлення техніко-техно-
логічної бази аграрного виробництва практично не про-
водяться. Сільськогосподарські підприємства не мають не-
обхідних ресурсів для здійснення необхідних інвестицій-
них вкладень, а зовнішні інвестори не бажають цього ро-
бити через низку факторів, вагоме місце з-поміж яких на-
лежить корупції. Корупція переповнила наше суспільство,
проникла в усі сфери суспільного життя і продовжує руй-
нувати його. Масштабність розвитку корупційних процесів
та системність їх проявів актуалізують дослідження у да-
ному напрямі і формують глибокий науковий та практич-
ний інтерес.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасному суспільно-політичному житті України

проблема корупції фігурує як одна з традиційних тем у пе-
редвиборчих виступах і дискусіях політиків. Не оминає
вона уваги правознавців, політологів, соціологів, еко-
номістів, істориків. Значну увагу зазначеній проблемі при-
ділено у працях Є. Зозулі, Я. Кашуби, В. Коваленка, М.
Мельника, Є. Сторожука та інших. Я. Кашуба, В. Ковален-
ко, М. Мельник дали оцінку корупції як політичного, соц-
іального та правового явища, визначили її вплив на сусп-
ільний розвиток країни і її місце у світі. Є. Сторожуком
доповнено інструментарій дослідження корупції економ-
іко-математичними методами. Є. Зозуля вивчав практику
застосування окремих заходів правового характеру як
складових механізму протидії корупції. Однак, незважа-
ючи на глибокий науковий та практичний інтерес до про-
блем корупції, зазначимо, що конкретних дій на протидію
цього явища досі не зроблено. Не повністю вирішеними за-
лишаються питання, пов'язані із дослідженням факторів,
взаємозв'язок яких безпосередньо визначає можливість
виникнення корупційних діянь в аграрному секторі і їх
вплив на інвестиційну активність в галузі. Зазначене фор-
мує актуальність теми дослідження, визначає його зміст
та мету.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є виявлення причин і факторів поши-

рення корупційних віянь в аграрному секторі економі-
ки, визначення їх впливу на формування інвестиційної
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привабливості галузі та окреслення заходів протидії
цьому явищу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Про масштаби і вплив корупції на економічний розви-

ток держави можна судити, оперуючи даними соціологіч-
них опитувань та міжнародних досліджень. Ці дані висві-
тлюють рівень охоплення корупцією різних сторін сусп-
ільного життя, сфер економіки, ставлення населення до
цього явища і становище держави в глобальному просторі.
Аналіз інформаційних джерел підвів нас до невтішного
висновку: корупція в Україні є повсякденним явищем, що
міцно закорінилося в свідомості громадян і супроводжує
їх впродовж усього. Лише близько 36% населення Украї-
ни готові протидіяти корупції, а більше 60% бере активну
участь у корупційних діях. Цей досвід формує толерантне
ставлення українців до корупції, що зумовлює несприят-
ливе середовище для протидії цьому явищу [3, с. 11].

Щорiчне глобальне дослiдження "Індекс сприйняття
корупцiї" (Corruption Perception Index) вiд Transparency
International свідчить, що корупція є серйозною пробле-
мою для України. Її позицiя у своєрiдному рейтингу
корумпованостi країн свiту з оцiнкою в 2,5 бала з 10 мож-
ливих (за шкалою "0" — тотальна корумпована держава,
"10" — повна вiдсутнiсть корупцiї) вiдповiдає 144 місцю
серед 177 країн — учасниць дослiдження. Держава стаб-
ільно залишається у групі "підвищеного ризику", крокую-
чи поруч з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною
Африканською Республікою та Папуа-Новою Гвінеєю [4].
Таке ж "почесне" мiсце Україна посiдає i в низцi iнших
рейтингiв: за даними щорiчного порiвняльного
дослiдження стану справ у 29 посткомунiстичних країнах
Європи та Азiї "Нацiї у Транзитi" (Nations in Transit) вiд
Freedom House, корупцiя в Українi становить 5,75 бала iз
7 можливих (де "1" — найкращий показник, "7" — най-
гiрший); за версiєю журналу "Фобс", Україна вирiзняється
найменш сприятливими у Європi умовами для ведення
бiзнесу, посiвши при цьому у свiтовому рейтингу 98-ме з
можливих 128 мiсць, поруч iз Росiєю та Сенегалом. За да-
ними Свiтового економiчного форуму, Україна — друга се-
ред найменш конкурентоздатних країн у Європi пiсля
Албанiї. За цим показником вона посiдає 89-ту сходинку
серед 139 країн свiту поруч iз Гамбiєю, Албанiєю та Гон-
дурасом [3, с. 11].

Аналіз корупції в нашій країні вказує на ту особ-
ливість, що в бiльшостi випадків із людей вимагають ха-
барі за прийняття не незаконного, а навпаки — законного
рішення. Тобто людей змушують платити за те, на що вони

i так мають право, що, зрозуміло, не сприяє зростанню
інвестиційної активності в економіці. Проблема загост-
рюється в аграрному секторі, який виділяється високим
ступенем ризику. У 2013 р. Фондом "Ефективне управлін-
ня" за підтримки Всесвітнього економічного форуму було
проведено опитування підприємців і виявлено, що коруп-
ція у владі є однією з чотирьох найсерйозніших проблем,
що стримують розвиток агробізнесу (рис. 1).

Декларуючи державну підтримку галузі, чиновни-
ки "висмоктують" гроші з підприємців. Експерти підра-
хували, що за корупційною схемою було розподілено
від 8 до 45% коштів, що були виділені урядом на
підтримку сільськогосподарського виробництва [6].
Без корупційних схем не відбуваютьсяні державні за-
купівлі, ні експорт-імпорт сільськогосподарської про-
дукції чи обладнання, ні розподіл земель. Проте замість
того, щоб вирішувати проблему, влада загострює її.
Нещодавно на сайті Держсільгоспінспекції з'явився
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку здійснення обов'язкового
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, са-
мохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівель-
них і меліоративних машин, сільськогосподарської тех-
ніки, інших механізмів", в якому пропонується закрі-
пити за Держсільгоспінспекцією право за результата-
ми конкурсу визначати суб'єкта, що буде здійснювати
обов'язковий технічний контроль машин. На наш роз-
суд, прийняття Постанови загрожує ще більшому по-
ширенню корупційних проявів, призведе до монополі-
зації ринку і відповідного підвищення розцінок на про-
ведення технічного контролю машин, що зрозуміло, не
сприятиме покращенню роботи ні суб'єктів аграрного
бізнесу, ні машинобудівних підприємств.

Часто антикорупційна політика української влади
підміняється імітацією. Незважаючи на зміну політичних
партій при владі і посилення вимог міжнародних партнерів
до України виконувати взяті на себе зобов'язання у сфері
боротьби з корупцією, продовжуємо спостерігати
відсутність політичної волі до реальних змін. Так, 24 квітня
2014 р. на розгляд парламенту був представлений Проект
Закону №46/07 "Про внесення змін до чинного законо-
давства України щодо права громадян в боротьбі з коруп-
цією та зловживанням владою", однак той навіть не про-
голосував за його включення до порядку денного. Наша
країна залишатися системно корумпованою. Корупцією в
Україні охоплені всі без винятку публічні інститути та сек-
тори, причому як на національному, так i на регіонально-
му рівнях.

Рис. 1. Найпроблемніші фактори для ведення аграрного бізнесу, частка респондентів, які зазначили фактор як
найбільш проблематичний, %

Джерело: [5, с. 64].
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Активному поширенню цієї проблеми, на наш розсуд,
сприяють такі фактори:

— недосконалість правового поля, яке зорієнтоване на
боротьбу з корупціонерами, а не на попередження ко-
рупції;

— недостатня відповідальність посадовців за вчинен-
ня протиправних дій;

— монополізація бізнесу — олігархічні клани перероз-
поділяють між собою бізнес-ресурси і усувають здорову
конкуренцію та прозорість;

— відсутність легального регульованого ринку землі;
— незахищеність прав власності (особливо це сто-

сується власності на землю);
— окупація бізнесу державними корупціонерами;
— лояльне ставлення до корупції з боку громадськості;
— неефективна система боротьби з корупцією — дже-

релом корупції в Україні є вже сама боротьба з корупцією.
Проводячи дослідження проблеми, А. Волошина вия-

вила, що кожна нова хвиля антикорупційної риторики в
Україні будується за схожою схемою, що включає в себе
[3, с. 11]:

— постановку під сумнів результатів та напрацювань
своїх попередників у боротьбі з корупцією;

— створення консультаційних органів, вiдповiдальних
за розробку антикорупційної політики;

— обговорення та прийняття концепцій i стратегій по
боротьбі з корупцією (iнодi, законопроектів, покликаних
поліпшити регулювання питання, велика частина яких не
реалізується);

— проведення показових, несистематичних акцій пра-
воохоронних органів у переслiдуваннi корупцiонерiв (як
правило — представників опозиції до правлячої влади або
чиновників середнього i дрібного рангу);

— проведення показових i несистемних акцій, спря-
мованих на реформу правоохоронних органів (лiквiдацiя
ДАІ, реформа Митної служби — однак оскільки політики
не бажають відмовлятися вiд можливості використовува-
ти правоохоронні органи у своїх політичних цілях, рефор-
ма останніх не відбувається).

Вважаємо, що розв'язанню проблеми сприятиме лише
докорінна зміна політичного устрою держави та стійкий
запит до змін з боку суспільства. При проведенні реформ
важливим та актуальним для України міг би стати пози-
тивний досвід інших держав.

Вартим уваги, на наш розсуд, є досвід Ізраїлю. До ко-
рупційних злочинів тут причетно лише 5% службовців.
Свобода від корупції у цій країні в значній мірі забезпе-
чується менталітетом населення, його духовними ціннос-
тями, значними соціальними пільгами для урядовців i без-
жальному їх покаранні при виявленні протиправних дій.
Можливі корупційні точки в Ізраїлі досліджуються уря-
довими організаціями і спеціальними підрозділами поліції,
відомством Державного контролера, що володіє незалеж-
ністю від міністерств і державних відомств, та громадсь-
кими організаціями. Виявивши корупційні дії, ці організації
інформують про них органи розслідування, які оператив-
но реагують на кожну заяву. Важливим заходом боротьби
з корупцією в Ізраїлі є запровадження реєстру корумпо-
ваних фірм. Фірма, включена до такого реєстру, позбав-
ляється права виконувати будь-які державні замовлення і
стає об'єктом пильної уваги з боку правоохоронних
органів.

Багатий досвід боротьби з корупцією має Франція.
Наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. минулого століття
країна була втягнена в серію корупційних скандалів,
після чого було вжито низку заходів протидії цьому яви-
щу. На сьогодні Франція є однією з найменш корумпо-
ваних держав світу. Сучасний антикорупційний ме-
ханізм Франції спрямований на боротьбу з посадовими
злочинами осіб, що мають державну владу, осіб, що пе-
ребувають на державній службі та осіб, що мають ви-
борчий мандат. На думку французів, чиновник повинен
бути неупередженим у сфері фінансової, політичної чи
будь-якої іншої зацікавленості і працювати на благо сво-
го народу. З цією метою законодавство забороняє йому
брати участь у будь-якій діяльності, спрямованій на
отримання прибутку. Порушення цієї норми легко ви-
являється завдяки нормам закону, які зобов'язують де-
путатів і службовців перед вступом на посаду подавати
звітність про власний матеріальний стан — свій і близь-

ких родичів, котра детально перевіряється, з подальшим
внесенням цих осіб до особливого офіційного списку [7,
с. 222]. Корупційні прояви у Франції караються досить
суворо. Найвищою дисциплінарною санкцією є звільнен-
ня з посади із позбавленням права на пенсію. Іншою
формою покарання може бути тюремне ув'язнення та
штраф. Досить цікавим є визначення хабарництва у
французькому законодавстві. Під хабарництвом тут
розуміється незаконне одержання, вимагання подарків,
презентів, обіцянок чи будь-яких інших переваг для
скоєння дій, що належать до повноважень службової
особи. При цьому усі форми хабарництва караються
однаково суворо [8, с. 114]. Провідну роль у протидії
корупційним проявам відіграє створена в 1993 р. Цент-
ральна служба боротьби з корупцією. На неї покладено
такі важливі функції, як централізація інформації, не-
обхідної для попередження (виявлення) фактів актив-
ної та пасивної корупції, зловживання службовим ста-
новищем як з боку державних службовців, так і приват-
них осіб, хабарництва, дій у корисливих цілях, також на-
дання допомоги судово-слідчим органам у випадках їх
звернень про надання інформації, що свідчить про фак-
ти правопорушень [9]. Якщо з'ясовуються факти про
можливий злочин, Центральна служба інформує про це
прокурора для подальшого розслідування.

Величезний досвід боротьби з корупцією накопиче-
но у США. Антикорупційний механізм в країні спрямо-
ваний на виявлення злочинів тих осіб, що мають держав-
ну владу, працюють на державній службі, або є кандида-
тами в члени Конгресу. Виборні посадовці у США, на
відміну від українських, не мають імунітету, що ставить
їх у рівне становище з іншими особами та не перешкод-
жає притягненню до кримінальної відповідальності. Усі
особи, зайняті на державній службі США, регулярно ма-
ють подавати звіт про своє фінансове становище, прав-
дивість даних в якому підлягає ретельній перевірці. Важ-
ливим елементом американського досвіду, який варто
було б взяти до уваги, є положення Зводу Законів США,
що передбачають кримінальне переслідування як осіб, що
приймають хабар, так й осіб, що його дають, пропонують,
обіцяють будь-що цінне. Важливо, що покаранню за ха-
барництво, разом з працюючим, підлягає й колишній, і
майбутній службовець [10, с. 89].

Цікавий та актуальний для України досвід у сфері про-
тидії корупції має Польща. У перші роки ринкової транс-
формації Польщу, як і інші посттоталітарні країни, огор-
нула значна хвиля корупції. Проте наприкінці 2002 р. уря-
дом Польщі було затверджено Державну програму по бо-
ротьбі з корупцією під назвою "Антикорупційна страте-
гія", яка поклала початок реалізації ефективної антико-
рупційної політики. На виконання Програми було утво-
рено Надзвичайну кодифікаційну комісію Сейму Польщі,
яка готувала зміни до Кримінального, Кримінально-про-
цесуального та Кримінально-виконавчого кодексів. У про-
грамі був представлений моніторинг національного та
міжнародного права, визначено можливості його адаптації
до польських умов. Головна увага була зосереджена на
таких аспектах: виявлення корупційних проявів; впровад-
ження ефективних механізмів боротьби з корупцією;
підвищення суспільної свідомості та пропаганда мораль-
ності. Особливо важкі часи для корупціонерів настали
після створення в 2006 р. Центрального антикорупційно-
го управління (ЦАУ). Важливим напрямом діяльності ЦАУ
визначено: контроль за доходами і видатками можнов-
ладців, боротьба зі зловживаннями владою, відстеження
спроби поєднання державних функцій з господарською
діяльністю. Після створення ЦАУ польські можновладці
відверто бояться хабарів. Цікаво, що виконання всіх не-
простих функцій ЦАУ в 38-мільйонній Польщі здійснює
лише 870 співробітників, що працюють в центральному
офісі та 11 місцевих представництвах [11]. У значній мірі
цьому сприяє вдалий підбір кадрів — щоб влаштуватися
на роботу в ЦАУ, потрібно мати бездоганну репутацію,
пройти десятки різноманітних перевірок та навіть тест на
поліграфі. Кадри цієї структури стимулюють досить ви-
сокими зарплатами. Успіхи Польщі на шляху подолання
корупції високо відзначили міжнародні інституції. За ре-
зультатами Індексу сприйняття корупції Transparency
International, в 2012 р. Польща посіла 41 сходинку з-поміж
176 країн світу.
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Світовий досвід переконливо довів, що найкращими
"ліками" від корупції є послідовність і прозорість дій дер-
жавної влади та чітке регулювання її обов'язків і повнова-
жень. Узагальнюючи позитивний досвід розвинених країн,
вважаємо, що перспективними напрямами боротьби з ко-
рупцією в Україні є:

— ліквідація економічного підгрунтя для корупції шля-
хом зниження ролі держави в економіці загалом та впли-
ву чиновництва на ухвалення економічних рішень і їх втру-
чання в діяльність підприємств;

— створення спеціального Антикорупційного органу,
який буде займатися розслідуванням і притягненням до
відповідальності корупційних чиновників. У складі цієї
організації мали б працювати високоефективні кадри з без-
доганною репутацією, які ніколи не працювали в органах
державної влади, не мали жодних зв'язків з посадовцями і
згодні були б проходити систематичні тести на детекторі
брехні. Кадрів цієї структури має бути небагато, але їх вар-
то стимулювати високими зарплатами;

— уведення в практику публічних розслідувань резо-
нансних корупційних справ;

— позбавлення імунітетів депутатських і судейських
корпусів. Вважаємо, що в державі не має бути осіб, яких
неможливо було б покарати за вчинені порушення. Інакше
боротьба з корупцією не матиме жодного сенсу, адже най-
більша кількість корупційних злочинів і в найбільших мас-
штабах має місце саме в найвищих гілках влади;

— моніторинг доходів і витрат чиновників та членів їх
сімей;

— гармонізація антикорупційного законодавства до
світових стандартів;

— встановлення відповідальності для осіб, що пропо-
нують хабар і запровадження реєстру корумпованих фірм.
Фірми, що включені до такого реєстру і керівники цих
фірм, мають стати об'єктом пильної уваги з боку право-
охоронних органів та позбавлятися права виконувати дер-
жавні замовлення, отримувати податкові чи кредитні
пільги;

— запровадження контролю відносин між владними
структурами і бізнесом;

— посилення відповідальності за вчинення коруп-
ційних дій. Корупційні діяння чиновника повинні карати-
ся звільненням з посади із позбавленням права на пенсію,
тюремним ув'язненням або повною конфіскацією майна
корупціонера і найближчих його родичів;

— забезпечення правових, інституційних, ідеологічних
та інших умов для формування атмосфери професійної
доброчесності в органах виконавчої влади, виборних орга-
нах та органах судової влади.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Однією з основних загроз економічного розвитку аг-
рарного сектора є корупція. Проблема корупції визначає
низьку інвестиційну активність в галузі і блокує українсь-
кому виробнику вихід на провідні європейські ринки. Якщо
не почати з цим боротися зараз, то вже в найближчому часі
корупція набере грандіозних масштабів, і зупинити її буде
неможливо. Актуальним у цьому контексті є світовий
досвід, який містить корисні та апробовані міжнародною
спільнотою чинники успішної протидії корупції. Це, на-
самперед, прозорість та зрозумiлiсть процедур прийнят-
тя рішень, дiєвi механізми контролю за дiяльнiстю держав-
них органів з боку громадянського суспільства, свобода
слова, свобода та незалежність засобів масової iнформацiї.
Безумовно, жодна країна в сучасному світі не може про-
голосити про повну, остаточну й безперечну перемогу над
цим руйнівним явищем, однак аналізуючи викладений ма-
теріал, можемо стверджувати, що вдала імплементація
світового досвіду в боротьбі з корупцією зможе забезпе-
чити вихід аграрної сфери на якісно новий рівень розвит-
ку. Викладений у статті матеріал може стати основою для
подальшої розробки Концепції реалізації антикорупцій-
них заходів в галузі та у державі загалом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження розвитку інституційно-

го забезпечення промислового та цивільного будівниц-
тва в сільській місцевості пов'язана з тим, що існуюча
система базових і спеціальних інститутів та інституцій
не здатна в повній мірі вирішувати питання щодо стра-
тегічного розвитку будівництва на селі в певних регіо-
нах враховуючи їх особливості та досягнуті результа-
ти з вирішення вказаного питання. В зв'язку з цим існує
об'єктивна необхідність розвитку існуючої інституц-
ійної інфраструктури та створення мережі місцевих
спеціальних організацій, які сприятимуть будівництву
та будуть націлені на поліпшення умов життя, підви-
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У статті визначено основні проблеми та обгрунтовано необхідність розвитку інституційної інфра-
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розвитку будівництва, визначення цілей, шляхів і механізмів удосконалення існуючої інституційної інфра-
структури, реалізація заходів та контроль.

Одним із шляхів розвитку інституційної інфраструктури запропоновано створення Агентств з роз-
витку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості регіону (АРБС), які входитимуть до
систему спеціальних інститутів. Для АРБС визначено мету, завдання, умови та принципи ефективної діяль-
ності. Створення таких агентств дозволить у найбільшій мірі задовольнити потреби сільських громад та
сільських господарюючих суб'єктів регіону (території) щодо пріоритетних напрямів і тенденцій розвит-
ку будівництва.

The paper identifies the key issues and the necessity of institutional infrastructure of industrial and civil
building in rural areas. The main stages of development of institutional infrastructure proposed. These include
the following — an analysis of the current state of institutional support for the construction, setting goals,
pathways and mechanisms for improving the existing institutional infrastructure, the implementation of measures
and controls.

One of the ways to develop the institutional infrastructure prompted the creation of the Agency for
development of industrial and civil building in rural areas of the region ( ARBS ), which will include the system of
special institutions. For ADBRA defined goal, objectives, conditions and principles of effective action. The creation
of such agencies will allow the greatest extent meet the needs of rural communities and rural economic actors in
the region (territory) in relation to the priorities and trends in building.
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щення добробуту селян, ефективності виробничо-гос-
подарської діяльності господарюючих суб'єктів та
інвестиційної привабливості сільської місцевості в
цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання удосконалення інституційної інфраструк-

тури та створення нових інституційних механізмів
розвитку регіонів вивчали М. Лендьел, І. Студенніков,
В. Ткаченко, О. Гордєєв, В.І Кифяк, І.Г. Костирко, С.В. Ти-
мофіїв [1—5]. Проте, підкреслюючи вагомість таких
досліджень та значення отриманих науковцями резуль-
татів, необхідно звернути увагу на відсутність теоретич-
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них розробок та практичних пропозицій щодо вирішен-
ня питань розвитку будівництва в сільській місцевості.
Відповідно до вказаного, в роботі буде приділена увага
пошуку шляхів розвитку інституційної інфраструктури
будівництва в сільській місцевості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою досліджень є визначення напрямків підви-

щення дієвості інституційної інфраструктури розвитку
промислового та цивільного будівництва в сільській
місцевості шляхом удосконалення системи спеціальних
інститутів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток інституційної інфраструктури будівницт-
ва в сільській місцевості необхідно проводити з враху-
ванням діючої законодавчо-нормативної бази. Так, од-
ним з основних документів, який визначив необхідність
пріоритетного розвитку села, є Закон України "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві", прий-
нятий в 1990 році. В ньому, серед іншого, визначено такі
заходи щодо розвитку села [6]:

— зміна державної інвестиційної політики, зокре-
ма спрямування інвестицій на першочергове створення
матеріально-технічної бази, розбудову переробної про-
мисловості, будівельної індустрії для агропромислово-
го комплексу з метою поліпшення його соціально-еко-
номічного становища і наукового забезпечення та соці-
альних умов життєдіяльності трудових колективів;

— формування належної соціальної інфраструкту-
ри села;

— створення соціально-економічних умов для при-
родного приросту сільського населення, всебічного роз-
витку сім'ї;

— створення рівних можливостей для всіх громадян,
які проживають і постійно працюють у сільській місце-
вості, в задоволенні соціальних, культурно-освітніх і
побутових потреб.

Враховуючи основні напрями і пріоритети розвит-
ку села, удосконалення інституційної інфраструктури

пропонується проводити в наступній послідовності (рис.
1).

Перший етап розвитку інституційної інфраструкту-
ри будівництва на селі передбачає проведення дослід-
жень з метою визначення наявних базових (основних)
та спеціальних інститутів, а також формальних та не-
формальних інституцій, які впливають на напрями та
тенденції розвитку будівництва в сільській місцевості в
Україні. При такому аналізі доцільно встановити силу
та напрям впливу (сприяння або стримування розвит-
ку) кожного з інститутів. Вагомим є визначення взає-
моузгодженості діяльності інститутів як по вертикалі
(макро-, мезо-, локальний та мікрорівні), так і по гори-
зонталі (між міністерствами, відомствами та інше). В
результаті аналізу визначаються основні питання, які
потребують нагального вирішення для забезпечення
ефективного та стабільного розвитку промислового та
цивільного будівництва в сільській місцевості.

Другий етап передбачає встановлення системи стра-
тегічних цілей, на вирішення яких буде направлена удос-
коналена інституційна інфраструктура розвитку бу-
дівництва в сільській місцевості. Такі цілі мають бути
узгоджені з загальними стратегією розвитку сільських
територій та політикою розвитку аграрного сектору
економіки. Після визначення стратегії розвитку будів-
ництва в сільській місцевості по країні необхідно роз-
робляти цілі для рівнів, до місцевого включно (за прин-
ципом побудови "Дерева цілей"), що дозволить у най-
повнішій мірі врахувати потреби конкретних сільських
громад та господарюючих суб'єктів, враховуючи особ-
ливості останніх. Визначення цілей доцільно проводи-
ти з врахуванням інноваційних досягнень в галузі буді-
вництва, сільського господарства та інших суміжних
сферах.

Інституційна інфраструктура повинна сприяти зба-
лансованому розвитку будівництва в сільській місце-
вості — як житлового будівництва, соціально-культур-
ної сфери, промислового будівництва, так і інженерно-
технічних комунікацій (дорожнього, водного господар-
ства, зв'язку та інше).

Третій етап передбачає визначення шляхів розвит-
ку інституційної інфраструктури будівництва.

 

Дослідження сучасного стану інституційного 

забезпечення розвитку будівництва в сільській місцевості 

та визначення проблем і суперечностей в діючій 

інституційній інфраструктурі 

Визначення цілей удосконалення існуючої інституційної 

інфраструктури розвитку будівництва на селі 

Визначення шляхів удосконалення інституційної 

інфраструктури розвитку будівництва 

Визначення механізму удосконалення інституційної 

інфраструктури розвитку будівництва на селі. 
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інфраструктури розвитку будівництва на селі 

Контроль за процесом удосконаленні інституційної 

інфраструктури та оцінка отриманих результатів 

Рис. 1. Процес розвитку інституційної інфраструктури промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості
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Враховуючи неузгодженість в діях базових інсти-
тутів, а також відсутність повноцінної діючої системи
спеціальних інститутів, які будуть направлені на вирі-
шення проблем щодо будівництва на селі певного ре-
гіону, нами пропонується формування мережі регіо-
нальних спеціалізованих установ з розвитку будівниц-
тва в сільській місцевості. Останні пропонується ство-
рювати в вигляді агентств з розвитку промислового та
цивільного будівництва в сільській місцевості регіону
(АРБС).

АРБС являтимуться різновидом Агентств регіональ-
ного розвитку, які формувалися починаючи з 2001—
2003 років відповідно до розпорядження Кабінету
міністрів України "Заходи щодо реалізації Концепції
державної регіональної політики" від 13 вересня 2001
року №437-р [7].

У вказаній "Концепції державної регіональної по-
літики" зазначено, що "… головною метою державної
регіональної політики є створення умов для динамічно-
го, збалансованого соціально-економічного розвитку
України та її регіонів, підвищення рівня життя населен-
ня, забезпечення додержання гарантованих державою
соціальних стандартів для кожного її громадянина не-
залежно від місця проживання, а також поглиблення
процесів ринкової трансформації на основі підвищення
ефективності використання потенціалу регіонів…". До-
сягнення такої мети бачиться, окрім інших шляхів, че-
рез створення регіональних агентств розвитку [7].

Під АРБС нами розуміється будь-яка організація,
яка є добровільним об'єднанням представників
сільських громад, господарюючих суб'єктів сільської
місцевості, інших осіб, які зацікавлені в розвитку про-
мислового та цивільного будівництва в сільській місце-
вості певного регіону, а також представників держав-
них органів влади та місцевого самоврядування з метою
сприяння будівництву на селі для підвищення соціаль-
но-економічного рівня розвитку сільської території,
формування її позитивного іміджу та інвестиційної при-
вабливості.

Основним завданням пропонованих АРБС є сприян-
ня розвитку будівництва об'єктів промислового та цив-
ільного призначення в сільській місцевості для забез-
печення росту рівня добробуту сільських мешканців,
ефективності виробничо-господарської діяльності
сільських господарюючих суб'єктів, підвищення приваб-
ливості сільських територій та формування їх позитив-
ного іміджу. Таке завдання є важливим як в рамках пев-
них регіонів (областей), так і країни в цілому, бо сільські
території займають дві третини загальної площі країни
та впливають на рівень її соціально-економічного роз-
витку.

Також АРБС будуть виконувати такі завдання:
— оцінка природного, економічного, фінансового,

інвестиційного середовища, інфраструктури сільської
місцевості з метою визначення стратегічних пріоритет-
них напрямів будівництва;

— сприяння впровадженню інноваційних техно-
логій, техніки, матеріалів в процес будівництва на селі
та в сільській місцевості в цілому;

— сприяння удосконаленню інституційного забез-
печення розвитку будівництва та механізму державної
підтримки щодо реалізації проектів будівництва на селі;

— координація діяльності членів АРБС та інших за-
цікавлених осіб в розвитку промислового та цивільного
будівництва в сільській місцевості;

— розробка, впровадження та контроль за дотри-
манням корпоративних стандартів діяльності членів
АРБС;

— інформаційне забезпечення членів АРБС і інших
зацікавлених осіб інформацією в галузі розвитку будів-
ництва на селі;

— сприяння залученню та накопиченню необхідних
ресурсів для здійснення проектів будівництва на селі в
регіоні.

Зважаючи на вагомість вирішення завдання щодо
розвитку сільських територій, формування АРБС по-
винно проходи за умов безпосередньої участі і співпраці
з місцевими та державними органами влади і самовря-
дування.

АРБС пропонується створювати в формі неприбут-
кових організацій у вигляді громадських організацій,
бізнес-центрів, науково-технічних парків та інших об'єд-
нань громадян і представників юридичних осіб. Учасни-
ками АРБС можуть бути представники сільських гро-
мад, господарюючих суб'єктів та їх об'єднань, інші заці-
кавлені в розвитку сільських територій особи. В їх склад
доцільно включати представників державної влади та
місцевих органів самоврядування, що дозволить забез-
печити взаємозв'язок між такими органами та зацікав-
леними в розвитку будівництва на селі особами. Це спри-
ятиме удосконаленню інституційного забезпечення,
визначенню пріоритетних напрямів будівництва, вико-
ристанню цільових коштів державного та місцевого
бюджетів на реалізацію проектів зі зведення споруд, в
яких є найбільша потреба в певній місцевості.

Метою створення АРБС є забезпечення умов щодо
впровадження сучасних інноваційних технологій в галузі
будівництва, що впливатиме на інвестиційну приваб-
ливість сільської місцевості як для проживання, так і ве-
дення бізнесу, зокрема сільськогосподарського вироб-
ництва. Також, до основних цілей АРБС пропонується
віднести навчальну та інформаційно-консультаційну,
сутність яких полягатиме в наданні інформації, консуль-
тацій, а також проведенні семінарів, лекцій, бізнес-
тренінгів щодо наявних інноваційних техніки, технологій,
матеріалів, порядку їх використання в процесі будівниц-
тва об'єктів промислового та цивільного призначення на
селі. Тому до складу АРБС доцільно залучати представ-
ників наукових установ, інститутів, навчальних закладів,
які можуть надавати такі послуги зацікавленим особам у
результаті такої діяльності буде відбуватися впроваджен-
ня теоретичних напрацювань в практику.

Пропонується, що АРБС виконуватиме акумулятив-
ну функцію з накопичення, розподілення коштів на про-
екти будівництва в сільській місцевості певного регіо-
ну, які визнані його членами як пріоритетні.

Важливою є представницька функція АРБС, яка пе-
редбачає виконання посередницької діяльності щодо
доведення потреб та нагальних питань з будівництва, які
потребують першочергового вирішення від представ-
ників сільської місцевості до представників державних
і місцевих органів. Також важливим є налагодження
зворотного зв'язку та інформаційне забезпечення пред-
ставників сільської місцевості щодо можливостей роз-
витку будівництва, які визначаються певними програ-
мами та проектами державних органів влади та місце-
вого самоврядування.

Ефективність роботи пропонованих АРБС забезпе-
чується дотриманням наступних умов:

— вискова кваліфікація спеціалістів, які входять до
складу таких агенцій;

— налагодженість та дієвість системи взаємозв'язків
з органами влади та самоврядування, їх підтримка;

— стратегічна орієнтованість діяльності АРБС на
створення довгострокової привабливості сільської
місцевості для проживання та ведення бізнесу;

— високий рівень інформаційного забезпечення,
оперативність та повнота інформації, якою володіє
АРБС;

— можливість накопичувати та використовувати
фінансові ресурси для реалізації проектів з будівницт-
ва на селі;

— довіра з боку сільських громад, суб'єктів госпо-
дарювання, інших зацікавлених осіб в розвитку будів-
ництва на селі; високий ступінь відповідальності за
прийняття рішень та їх реалізацію; авторитетність та
здатність виконувати представницьку функцію і відсто-
ювати інтереси учасників АРБС.
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Основними принципами діяльності АРБС є на-
ступні:

— вільний вхід (вихід) до складу членів;
— добровільність участі;
— відкритість для всіх бажаючих, які зацікавлені в

розвитку будівництва в сільській місцевості;
— неприбутковість діяльності;
— самофінансування діяльності;
— прозорість;
— стратегічна орієнтованість.
Четвертий етап передбачає визначення механізму

розвитку інституційної інфраструктури будівництва в
сільській місцевості. В межах даного етапу передба-
чається налагодження взаємозв'язків між окремими
АРБС та державними органами влади і місцевими орга-
нами самоврядування. Вагомим є формування взаємов-
ідносин з провідними світовими організаціями, що зай-
маються питаннями розвитку регіонів, з метою опрацю-
вання їх досвіду.

Так, вивчення іноземного досвіду дозволило виді-
лити наступні механізми сприяння розвитку території
[8]:

1) забезпечення інформацією та професійний роз-
виток людських ресурсів;

2) створення мереж обміну знаннями та техноло-
гіями;

3) інтеграція постачальницьких зв'язків між місце-
вими підприємствами;

4) створення інфраструктури підтримки підприєм-
ництва;

5) формування моделі управління територією.
Такі механізми повинні бути враховані в процесі

створення і діяльності АРБС.
П'ятий та шостий етапи безпосередньо пов'язані з

створенням та функціонуванням нових елементів інсти-
туційної інфраструктури розвитку будівництва. Перед-
бачається, що контроль буде проводитися як держав-
ними та місцевими органами, а так і членами АРБС, інши-
ми зацікавленими особами в розвитку будівництва в
сільській місцевості.

Передбачається, що пропоновані АРБС не будуть
структурними підрозділами державних установ і
органів. Вони, як зазначалося, будуть створюватися са-
мостійними неприбутковими об'єднаннями.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
 У результаті проведених досліджень було визначе-

но основні проблеми та обгрунтовано необхідність роз-
витку інституційної інфраструктури промислового і
цивільного будівництва в сільській місцевості. Запропо-
новано основні етапи процесу розвитку інституційної
інфраструктури — аналіз сучасного стану інституцій-
ного забезпечення розвитку будівництва, визначення
цілей, шляхів і механізмів удосконалення існуючої інсти-
туційної інфраструктури, реалізація заходів та конт-
роль.

Одним з шляхів розвитку інституційної інфраст-
руктури запропоновано створення Агентств з розвит-
ку промислового та цивільного будівництва в сільській
місцевості регіону, які входитимуть в систему спец-
іальних інститутів. Для АРБС визначені мета, завдан-
ня, умови та принципи ефективної діяльності. Ство-
рення таких агентств дозволить у найбільшій мірі за-
довольнити потреби сільських громад та сільських
господарюючих суб'єктів регіону (території) щодо
пріоритетних напрямків і тенденцій розвитку будів-
ництва.

Наступні дослідження передбачають розроблення
механізму формування, діяльності АРБС, а також їх
взаємодії з державними і місцевими органами влади,
науковими, освітніми і іншими інститутами, що сприя-
тимуть розвитку промислового та цивільного будівниц-
тва в сільській місцевості.
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ВСТУП
Будь-який суб'єкт господарювання у процесі

фінансово-господарської діяльності створює не лише
економічні блага, товари та послуги, але й створює
власний імідж, що безпосередньо впливає на рівень
його інвестиційної привабливості. Інвестиційний рей-
тинг відображає не тільки загальні тенденції розвитку
інвестування в масштабах всієї держави, а й можли-
вості підприємства щодо залучення додаткового фінан-
сування. Залучення інвестицій безпосередньо пов'яза-
не з інвестиційною привабливістю об'єкта інвестуван-
ня. В свою чергу, оцінка інвестиційної привабливості
потенційного об'єкта інвестування є першим кроком
під час прийняття інвестиційного рішення [2]. При цьо-
му можливість залучення інвестицій залежить від ро-
зуміння та урахування підприємством преференцій
партнерів, від можливості побачити об'єкт інвестуван-
ня з позиції інвестора та оцінити його інвестиційну
привабливість. Підприємство зацікавлене в підвищенні
рівня інвестиційної привабливості, адже кожен суб'єкт
господарювання прагне розвивати своє виробництво,
підвищувати свою конкурентоспроможність, освоюва-
ти нові ринки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати аналізу наукової літератури щодо про-

блем активізації інвестиційної привабливості корпора-
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ротивних структур досліджуються в працях таких відо-
мих закордонних і вітчизняних учених економістів, як
С.С. Донцов, І.О. Бланк, О.А. Андраш, Д.В. Коробков,
А.П. Гайдуцький, В.В. Бочаров О. Амоша, Г.Г. Бірман,
І. Бланк, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, Л. Лігоненко,
Г. Марковиць, О. Носова, А. Пересада, У. Шарп та ін.
інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є сучасного трактування

поняття "інвестиційний потенціал", "територіальний
інвестиційний потенціал" та уточнення його сутності.
Виробити загальний критерій порівняння регіональної
соціально-економічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обізнаність щодо факторів та механізму їх рівня

впливу на інвестування має важливе науково-практич-
не значення в першу чергу для формування науково об-
грунтованої політики інвестиційної діяльності і для по-
жвавлення процесів інвестування окремого підприєм-
ства і країни в цілому.

Усі фактори, що чинять вплив на процеси інвести-
ційної діяльності, залежно від їх рівня, класифікують-
ся наступним чином[3]:

— фактори, що чинять вплив на процеси інвестицій-
ної діяльності на макрорівні.
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— фактори, що чинять вплив на процеси інвестицій-
ної діяльності на мікрорівні.

Першою макроекономічною передумовою активі-
зації інвестиційної діяльності є усунення процесів
інфляції. Як свідчить досвід більшості країн, періодам
високого рівня інфляції завжди притаманне зниження
рівня інвестиційної активності або інвестиційний застій.
Це є закономірно, оскільки інфляційні процеси зумов-
люють невигідність вкладення капіталу у виробничу
сферу проти сфер обігу та посередницької діяльності,
де швидкість обігу і повернення грошових коштів більш
висока. Вони зумовлюють зростання рівня банківсько-
го відсотку, що має лише у незначній мірі перевищувати
темп інфляції, і спричиняють недоступність кредитит-
них ресурсів для значної частини інвестицій, що сприя-
ють високий рівень ефективність у нормальних умовах
економічної взаємодії. Інфляційні процеси зумовлюють
прояв економічної і політичної нестабільності, підвищу-
ючи рівень ризикованості, особливо за умов довгостро-
кового вкладення капіталу.

Другим фактором активізації інвестиційної діяль-
ності є зниження банківського відсотка. Парадок-
сальність сучасної ситуації полягає у тому, що активі-
зація інвестиційної діяльності — зниження рівня
інфляції — не може бути досягнуте через повільне зни-
ження рівня відсоткових ставок, хоча їх зниження є
однією з важливих задач антиінфляційної політики. Має
значення і обережність банківських установ в процесі
оцінки перспектив стійкого зниження рівня цін, а також
ситуація на фінансових ринках в цілому.

Третім чинником активізації процесів інвестування
є ослаблення жорсткості грошової політики і підвищен-
ня рівня внутрішнього попиту. Головну роль при цьому
відіграє зниження рівня податкового навантаження.
Воно є необхідним для підвищення рівня прибутку, що
спрямовується на забезпечення відновлення та розвит-
ку виробництва. Відносне зниження рівня оподаткуван-
ня має стати ланкою більш масштабної системи заходів
щодо стимулюючого впливу на попит внутрішнього рин-
ку, що є логічним продовженням політики реформ після
усунення негативних процесів інфляції і досягнення ста-
білізації.

Четвертим чинником активізації процесів інвесту-
вання є трансформація заощаджень населення і коштів
інших суб'єктів ринкової взаємодії у джерело фінансо-
вого забезпечення інвестицій. Цього можна досягти за
умови концентрації цих коштів у системі банківських,
страхових та інших фінансових установ.

П'ятим чинником активізації процесів інвестування
є технологічний прогрес. При цьому розуміється роз-
робка нової й удосконалення існуючої продукції, роз-
робка нової техніки і новітніх виробничих процесів.
Вплив технологічного прогресу на процеси інвестицій-
ної активності господарського суб'єкта має прояв че-
рез формування більш високого рівня чистої інвести-
ційної прибутковості в наслідок реалізації проектів
інноваційного типу.

Шостим чинником активізації процесів інвестуван-
ня є належний інвестиційний клімат у країні. При цьо-
му розуміється формування системи правових, соціаль-
но-економічних, політичних та інших умов для інвести-
ційної діяльності в конкретній державі, що істотно впли-
вають на рівні прибутковості та ризикованості інвес-
тицій.

Державний регулюючий вплив на інвестиційну
діяльність доповнюється ринковим механізмом, що
підсилює або послаблює рівень впливу окремих фак-
торів, що обумовлюють рівень інвестиційної активності
окремих суб'єктів господарської взаємодії [1].

Сьомим чинником активізації процесів інвестування
є циклічні тенденції економічної динаміки. Економічні
цикли, яким притаманні періодичне зростання і знижен-
ня рівня ділової активності у країні, позначаються на
обсягах і результативності майже всіх видів економічної

діяльності, у тому числі і на процесах інвестиційної діяль-
ності. Протягом періодів зростання економіки зростає
обсяг попиту на інвестиції і відповідно підвищується
рівень інвестиційної активності господарських суб'єктів.
При цьому збільшення обсягів інвестування підтримуєть-
ся низьким рівнем ставки відсотка на фінансовому рин-
ку, що сприяє активному формуванню доходів і заощад-
жень. У періоди спаду економіки прагнення до зростан-
ня заощаджень буде викликати не зростання, а знижен-
ня інвестицій. Це пов'язане з тим, що в умовах депресії,
що знижує рівень доходів, зростання заощаджень буде
скорочувати обсяг споживання. Через те, що інвестиції
в цих умовах не приведуть до зростання попиту на до-
датково зроблену продукцію споживчого призначення,
зростання заощаджень у цих умовах буде сприяти фор-
муванню дезінвестиційних процесів.

Зараз в Україні є деформованими багато ланок
фінансово-кредитної системи, розбалансовані фінан-
сові відносини між державою і сферою матеріального
виробництва, державою і населенням, центром і регіо-
нами. Тому країні потрібні були радикальні заходи на
всіх рівнях управління й господарювання, що забезпе-
чують поступовий переклад фінансових відносин у нор-
мальне русло й гарантуюче здорове, продуктивне фун-
кціонування бюджету, кредиту, фінансів матеріально-
го виробництва й територіальних утворень.

У ринковій економіці взаємодіє три основних рин-
ки: ринок товарів і послуг; ринок праці; фінансовий ри-
нок. Саме на фінансовому ринку проявляються еко-
номічні відносини між господарюючими суб'єктами,
населенням і державою із приводу мобілізації тимчасо-
во вільних коштів для кредитування, інвестування.

У сфері господарювання, фінанси, які являють со-
бою інструмент вартісного перерозподілу суспільного
продукту, забезпечують задоволення постійно мінливих
потреб відтворення. Фінанси є незамінними, оскільки
узгоджують пропорції виробництва і потреби спожи-
вання [6].

Закономірності процесу розширеного відтворення
зумовлюють економічну природу інвестицій, яка перед-
бачає спрямування частини додаткового суспільного
продукту на збільшення кількості і підвищення рівня
якості всіх складових суспільної системи продуктивних
сил. Джерело інвестиційних коштів становить фонд на-
громадження, або збереження частини, національного
доходу, що спрямовуються на забезпечення збільшен-
ня і розвиток виробничих факторів, і фонд відшкоду-
вання, призначений для забезпечення відновлення зно-
шених виробничих засобів у формі амортизаційних
відрахувань. Інвестиційні складові в цілому забезпечу-
ють формування структури коштів, що визначає рівень
ефективності інвестиційної діяльності і темпи розши-
реного відтворення. Механізм трансформації фінансо-
вого капіталу в джерело фінансового забезпечення ви-
робничих капіталовкладень і формування адекватного
рівня ресурсів інвестиційного забезпечення, насамперед
фінансових, виступає окремою проблемою.

Джерела фінансового забезпечення інвестицій зав-
жди представлені двома категоріями: елементом капі-
талу фірми фінансовим інструментом [7].

Отже, до однієї з функцій ринку капіталу можна
віднести можливість генерувати у достатніх обсягах
пропозиції фінансових ресурсів для підприємств, які
висувають попит на інвестиції. Зміна рівня інтегрова-
ності фінансових інструментів і джерел ресурсів інвес-
тиційного забезпечення коштів досягається через меха-
нізми регулювання ринків капіталу. При цьому має місце
можливість забезпечення значного ефекту на зростан-
ня економіки. Зважаючи на об'єктивну реальність
формування фінансових джерел ресурсів інвестиційно-
го забезпечення і роль держави в процесах регулюван-
ня фінансових та економічних параметрів структури
інвестиційної діяльності може бути представлена так:
рисунок 1.
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Зважаючи на тенденції останніх років, роль держа-
ви, має за основу ринковий принцип організації інвес-
тиційних коштів в економіці. Тобто держава припиняє
брати безпосередню участь у фінансовому забезпеченні
потреб у інвестиційних ресурсах економічної системи
(за винятком соціально важливих проектів). Основною
ринковою її функціє є організація та підтримка належ-
них умов функціонування ринків капіталу через фор-
мування сучасного інфраструктурного забезпечення і
цільового регулюючого впливу на найважливіші макро-
економічні показники [4]. Одним з основних факторів
трансформаційних зрушень у формуванні інвестиційної
структури є досить різке усунення держави від процесів
на ринку капіталу. Варто підкреслити, що зменшення
обсягів бюджетного фінансового забезпечення супро-
воджує перерозподіл функціональної участі бюджетів

різного рівня у фінансуванні інвестиційних програм.
Якщо в 2000 році в структурі бюджетних джерел фінан-
сового забезпечення 3/5 доводилося на кошти дер-
жавного бюджету, а в 2012 році їхня частка знизилася
до 1/4. Державні капітальні вкладення, фінансовані з
державного бюджету, в 2012 році склали 0,41 % ВВП,
або 2,2 % від загального обсягу інвестицій в основний
капітал. Основна частина капіталовкладень спрямову-
валася державою на вирішення соціальних проблем, для
яких неможливо залучити альтернативні джерела
фінансових ресурсів.

У той же час необхідно відмітити, що у значній
кількості регіонів обсяг державного інвестування пе-
ревищує їх бюджетні можливості, або власного фінан-
сового забезпечення бюджетів регіонального рівня не-
достатньо для вирішення нагальних соціальних завдань,

Рис. 1. Схема формування джерел фінансового забезпечення інвестицій
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що підтверджується існуванням позитивного взаємоз-
в'язку між обсягом державних інвестицій і рівнем деф-
іцитом бюджетів регіональних соціально-економічних
систем.

В остаточному підсумку, при інших рівних, збіль-
шення обсягу інвестиційної діяльності приводить до
розширення оподатковуваної бази, отже, держава одер-
жує можливість формувати бездефіцитний бюджет, не
несучи великих інвестиційних витрат, які регулюються
на ринковій основі.

Управління процесами формування фінансових
джерел ресурсів інвестиційного забезпечення
здійснюється в залежності від рівня попиту на фактич-
не і потенційне фінансове забезпечення. Для того, щоб
забезпечити формування джерел фінансового забезпе-
чення інвестицій, доцільним є класифікація попиту на
різні види інвестицій з боку корпоративного сектора.
Основними джерелами фінансового забезпечення ре-
альних інвестицій, стосовно структури капіталу ком-
панії, є: капітал (у тому числі прибуток), амортизаційні
відрахування і залучені кошти. Нижче наведено ключові
функціональні зв'язки між даними елементами струк-
тури капіталу компанії й відповідних джерел фінансо-
вого забезпечення інвестицій (табл. 1).

Як видно з даних таблиці 1, ринку позикового капі-
талу відводиться важлива роль як безпосереднього зов-
нішнього джерела фінансового забезпечення інвестицій,
так і чиннику непрямого впливу на амортизаційну по-
літику. Фінансове забезпечення обігового капіталу
фірми і зниження рівня не платежів надає можливість
вивільнити амортизаційні фонди у якості незалежного
джерела інвестиційних ресурсів. Отже, виникає потре-
ба у збільшенні обсягів короткострокового і довгост-
рокового кредитного забезпечення.

При цьому різноплановість та різноманітність про-
блем фінансового забезпечення інвестиційного проце-
су за умов вітчизняної економіки зумовили той факт,
що сформована на сьогодні структура інвестування є не
визначеною. Інакше кажучи, на сьогоднішній день ні про
один з двох основних механізмів мобілізації інвести-
ційних капіталів і трансформації заощаджень в інвес-
тиційні ресурси — ринку цінних паперів і ринку кредит-
них ресурсів — в умовах вітчизняної економіки не мож-
на говорити як про визначальний та ефективний. Крім
того, ці два механізми, на сьогодні, беруть досить слаб-
ку участь у процесах вирішення проблем фінансового
забезпечення виробничого сектора економіки.

Нерозвиненість фінансового ринку в Україні бага-
то в чому обумовлена тим, що він із самого початку фор-
мувався у відриві від реального сектора. Позичковий ка-
пітал, валютні та фондові цінності функціонували у
своєму замкнутому колі, не контактуючи з виробницт-
вом і не фінансуючи його.

Фінансовий ринок був не тільки не спрямований на
економічне зростання, але висмоктував з реального
сектора фінансові ресурси.

Розвиток кредитної й фондової складових у фінан-
суванні оборотних й особливо основних засобів підпри-

ємств свідчить про значний "перекосі"
на користь короткострокового фінан-
сового забезпечення підприємств на
шкоду довгостроковому [4].

По-перше, при стійкому зростанні
валового національного заощадження,
пов'язаного зі сприятливою зовнішнь-
оекономічною кон'юнктурою, механі-
зми їх трансформації в інвестиції у ре-
альний сектор практично не працюють.
Порівняння динаміки заощадження,
валового нагромадження в основному
капіталі та інвестицій у реальний сек-
тор економіки свідчить, що чисте нако-
пичення зберігає негативну динаміку.

Відтворення основного капіталу як
і раніше фінансується головним чином за рахунок амор-
тизаційних коштів. При цьому варто підкреслити, що
при використанні тільки цих коштів на інвестиційні цілі
підприємства забезпечують у найкращому разі просте
відтворення, оскільки випереджальне зростання цін на
інвестиційні товари і будівельні роботи є фактором, що
обмежує відновлення виробничого апарата [6].

По-друге, відсутність фінансових інститутів інвес-
тиційного спрямування, нерозвиненість ринку цінних
паперів, нестабільний рівень правого поля ускладнює
можливості залучення коштів і банківських кредитних
ресурсів. Власне кажучи в економіці не сформовано
механізму переливу капіталу між галузями, що усклад-
нює розвиток інвестиційної діяльності і на рівні госпо-
дарських суб'єктів, і галузей, і регіональних соціально-
економічних систем. За умов економічного зростання
стало очевидним, що ефективне управління інвестиція-
ми не узгоджується з динамічними процесами транс-
формації української економіки.

І, по-третє, як свідчить практика, за наявних ре-
зервів заощадження ухвалення інвестиційних рішень
потребує значної обережності і раціоналізації потоків
коштів, що спрямовуються інвестиційні потреби.
Відсутність пріоритетів діяльності та перспективної
стратегії розвитку є чинником зниження рівня мотивації
до здійснення довгострокових інвестицій.

Вирішальну роль у рішенні проблем соціального та
економічного розвитку України та її регіональних соці-
ально-економічних систем відіграють інвестиції — і це
є беззаперечним фактом. Попри все, протягом останніх
років сформувалися сприятливі і об'єктивні передумо-
ви для активізації процесів інвестиційної діяльності (ста-
білізація політичної сфери, поліпшення макроекономі-
чних індикаторів, розвиток ринкових інститутів). Успі-
шне використання цих загальноукраїнських передумов
є можливим за умов ефективної державної та регіональ-
ної інвестиційної політики, причому на особливу ак-
туальність заслуговує регіональний рівень.

Формування інвестиційної політики на рівні регіонів
охоплює як загальні принципи її формування, так і по-
требу у врахуванні територіальної специфіки зважаю-
чи на високий рівень диференціації соціально-економі-
чного розвитку регіональних соціально-економічних
систем. У даному контексті реалізація регіонами влас-
ної інвестиційної політики є важливою умовою і скла-
довою регіональної економічної політики, яка передба-
чає досягнення ефективного функціонування соціаль-
но-економічної системи як країни, так і регіонів. Про-
понуємо деякі загальні принципи й методичні підходи
до формування і реалізації регіональної інвестиційної
політики.

Під інвестиційною політикою на регіональному рівні
варто розуміти систему заходів, реалізація яких спря-
мована залучення і раціональне використання ресурсів
інвестиційного забезпечення всіх форм власності з ме-
тою забезпечення стійкого, збалансованого та соціаль-
но-орієнтованого розвитку регіональної соціально-еко-
номічної системи.

Джерело фінансового забезпечення 

процесів інвестиційної діяльності 

компанії 

 

Елемент фінансового ринку 

Збільшення акціонерного капіталу Випуск акцій на фондовому ринку або шляхом разового 

розміщення 

Збільшення позикового капіталу Залучення на ринку довгострокових позикових ресурсів 

(банківські кредити, корпоративні облігації) 

Збільшення прибутку Залежить, головним чином, від ефективності роботи компанії 

й рівня оподатковування 

Функціональне використання 
амортизаційних відрахувань 

Фінансове забезпечення оборотного капіталу за рахунок 
короткострокових кредитів, зменшення частки ненадійних 

інструментів в обороті 

Таблиця 1. Функціональний зв'язок між складовими структури капіталу
і джерелами фінансового забезпечення інвестицій



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

До системи формування та реалізації інвестиц-
ійної політики на рівні регіону, на нашу думку, вар-
то включити три взаємозалежні блоки (рис. 2).

Перший — це блок "вихідних складових". Він
охоплює основні об'єктивні передумови (чинники) які
обумовлюють зміст і механізм реалізації інвестицій-
ної політики регіону. Основними з них є фактори, що
визначають характеристику регіонального інвестиц-
ійного клімату, з урахуванням характеристик інвес-
тиційного потенціалу регіональної соціально-еконо-
мічної системи та рівня інвестиційних ризиків. Також
"Блок вихідних складових" охоплює групи чинників
зовнішнього і внутрішнього і впливу.

Вплив перших пов'язаний з умовами діяльності,
визначених державним законодавством та загаль-
нодержавною економічно-інвестиційною політи-
кою, а також зобов'язаннями, зумволеними змістом
міжнародних договорів та угод між регіонами. Чин-
ники внутрішнього впливу пов'язані, з одного боку,
з об'єктивним особливостями регіональної еконо-
міки (які визначає комплекс природних, географі-
чних, історичних, демографічних та інших фак-
торів), з іншого боку — з такими засадами інтен-
сивності інвестиційної діяльності як масштабність
інвестиційних ініціатив суб'єктів господарської
взаємодії, тобто намірів інвестиційного спрямуван-
ня.

Другий блок — це безпосередньо процес фор-
мування інвестиційної політики. Він охопляє: вста-
новлення цілей і основних пріоритетів політики
інвестиційної діяльності, формування інвестиційної
програми регіону, розробку принципів механізму
реалізації політики інвестиційної діяльності. Оче-
видно, що цілі та пріоритети інвестиційної політики ре-
гіону є залежними від цілей і завдань загальної системи
соціально-економічної політики конкретного регіону.

Третій блок механізму реалізації політики інвести-
ційної діяльності формується з коштів, які сприятимуть
досягненню цілей даної політики. До головних компо-
нентів даного механізму відноситься комплекс застосо-
вуваних методів управління (економічних, адміністра-
тивних, соціально-психологічних) і системи забезпечен-
ня його функціонування (організаційно-правового,
інформаційного).

Цілеспрямований вплив з боку органів регіонально-
го управління на всіх учасників процесу інвестування
з метою досягнення окреслених цілей регіонального
соціально-економічного розвитку становить сутність
механізму реалізації політики інвестиційного забепе-
чення регіону.

ВИСНОВОК
Таким чином, формування й реалізація регіональ-

ної інвестиційної політики являє собою комплексне ба-
гатоступінчасте завдання, кожний з етапів якої вима-
гає окремого пророблення й постійної адаптації до
умов, що змінюються, функціонування соціально-еко-
номічної системи регіональної соціально-економічної
системи. Пріоритетним практичним завданням регіо-
нальної політики в інвестиційній сфері виступає блок
стратегічних заходів щодо створення ефективної інве-
стиційної структури регіональної соціально-економіч-
ної системи, підвищенню його інвестиційного потен-
ціалу й керуванню інвестиційними ризиками з метою
створення сприятливого інвестиційного клімату.
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Рис. 2. Система формування і реалізації інвестиційної політики
на регіональному рівні
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Формування інвестиційної політики 

Визначення цілей 

Визначення 

інвестиційних 

пріоритетів 

Формування 

регіональних 

інвестиційних 

програм 

Визначення 

ознак механізму 

реалізації 

інвестиційної 

політики 

Механізми реалізації інвестиційної політики 

Методи 
Правове 

забезпечення 

Організаційне 

забезпечення 

Інформаційне 

забезпечення 

- економічні 
- адміністративно- 

розпорядчі; 

- соціально-

психологічні 

- загальне 

цивільне та 

господарське 

законодавство;  
- спеціальне 

інвестиційне 

законодавство 

державного рівня; 

- нормативні 

акти 

регіонального 

рівня 

- створення 

спеціалізованих 

підрозділів у 
системі органів 

регіонального 

управління; 

- створення 

агентства 

сприяння 

інвестиціям 

- видавництво 

каталогів 

інвестиційних 
проектів; 

- розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів про 

інвестиційний 

клімат регіону 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У цей час потужним важелем впливу на господарсь-

ко-економічний розвиток регіону, інструментом форму-
вання-певних геополітичних векторів у стратегії тих або
інших регіонів у глобальному масштабі є інфраструктура
регіону, що формує й визначає його конкурентоспро-
можність. Внутрішні транспортні шляхи здавна були ос-
новним показником економічного потенціалу держав,
міжнародні транспортні коридори з'являються ключовим
чинником світової політики. Через цю причину транспор-
тна політика того або іншого суб'єкта міжнародних відно-
син є предметом пильного вивчення в якості найважлив-
ішого елемента стратегії його розвитку.

Світова практика показує, що для створення надійно
працюючої, економічної, безпечної й екологічної транс-
портної системи, орієнтованої на інтереси громадяни-
на, підприємця, ринку й суспільства в цілому, необхідна
наявність загальних принципів розвитку транспортної
системи й окремих її елементів, визнаних владними й
суспільними інститутами.

УДК 332.02

Л. Л. Сотниченко,
к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія
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ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF ITS
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

У статті обгрунтовано необхідність вивчення закордонного досвіду управління інфраструктурним
забезпеченням конкурентоспроможності регіонів, оскільки підкреслюється важливість глобалізаційних
процесів і тісних зв'язків країн у процесах руху послуг та товарів. На основі дослідження етапів станов-
лення та розвитку єдиного транспортного простору країн ЄС були визначені рамки історії розвитку За-
гальної транспортної політики ЄС. Проаналізовано документи щодо транспортної політики та перспек-
тивні напрями її реалізації в країнах, котрі є членами ЄС. Підкреслено, що ці країни є зразком ефективно-
го впровадження такої політики. Запропоновано використання моделі впливу Європейської транспорт-
ної політики на конкурентоспроможність регіону. Сформована модель може служити інструментом
оцінки, яка дозволить визначити вплив гіпотетичних змін загальної транспортної політики на регіональ-
ну конкурентоспроможність і розвиток.

In the article the necessity of studying foreign management experience is proved by infrastructural
maintenance of competitiveness of regions so as importance global processes and close connections of the
countries in processes of movement of services and the goods is underlined. On the basis of formation stages
research and the development of united transport space of the EU countries the General transport policy of EU
has been defined. Documents concerning the transport policy and perspective directions of its realization in the
countries which are members of EU are analyzed. It is underlined that these countries are the samples of effective
introduction of such policy. The usage of model of European transport policy influence on competitiveness of
region is offered herewith. The generated model can serve as the tool of an estimation which will allow to define
the level of influence of the general transport policy hypothetical changes on regional competitiveness and
development.

Ключові слова: інфраструктурне забезпечення, конкурентоспроможність регіону, транспортна політи-
ка, глобалізаційні процеси, інструмент оцінки.
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Щодо цього вивчення закордонного досвіду уп-
равління інфраструктурою регіону становить без-
сумнівний інтерес. Транспортна політика розвине-
них країн представляється як зразок і багато в чому
еталон координації масштабних довгострокових зу-
силь і спільної справи декількома рівноправними суб-
'єктами під контролем розвиненої наднаціональної
системи політичних і господарсько-економічних
інститутів.

Вивчення процесу становлення єдиної транспорт-
ної політики паралельно із процесами світової інтег-
рації замість споконвічно розрізнених і негармонізо-
ваних заходів і дій національних урядів представляєть-
ся актуальним і з наступної причини. Сьогодні Украї-
на також переживає період формування й розвитку
нової господарсько-економічної й, у тому числі, транс-
портної інфраструктури, яка у силу логіки глобаліза-
ційної економіки повинна бути тісно пов'язана із за-
кордонним економічним простором і інфраструкту-
рою.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці управління інфраструктурним забез-
печенням конкурентоспроможності та розвитку ре-
гіонів та країн присвятили свої роботи багато як закор-
донних, так і вітчизняних вчених Н. Бондар, В. Засадко,
В. Кондратьєв, П. Розенштейна-Родана, Р. Нурксе, Б. Хіг-
гінса, Р. Йохимсен, В. Жамин, І. Чернявский.

Однак при цьому, незважаючи на значні результати
наукових досліджень та досвіт провідних країн, не вир-
ішеними залишаються питання щодо вибору дієвих за-
ходів управління інфраструктурним забезпеченням кон-
курентоспроможності та розвитку регіонів та країн.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження досвіду країн ЄС щодо

управління розвитком інфраструктурним забезпечен-
ням конкурентоспроможності регіонів

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо досвід управління розвитком інфра-

структури в країнах ЄС. Протягом останніх років за
кордоном проводилися масштабні дослідження стану й
перспектив розвитку транспортної системи, які дозво-
лили визначити основні напрямки її розвитку й рефор-
мування на тлі зростання цін на нафту, що й досі про-
довжується, необхідності скорочення кількості заторів
на дорогах, зниження забруднення й шумового впливу,
підвищення безпеки на транспорті.

Положення про загальну транспортну політику
Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) були
викладені ще в Римському договорі 1957 р. Але реаліза-
ція цих положень була вкрай повільною, у зв'язку з не-
бажанням держав-членів не на словах, а на ділі переда-
ти контроль над транспортною політикою наднаціо-
нальним інститутам. Таке протиріччя зрозуміло, якщо
враховувати тимчасові обрії європейської інтеграції.
Розвиток загальної транспортної політики може бути
розділений на кілька етапів (табл. 1).

Загальна транспортна політика (ЗТП) Європейсько-
го союзу почала формуватися у 1958 р. одночасно зі
створенням внутрішнього ринку Європейського еконо-
мічного співтовариства (ЄЕС).

Першим кроком ЗТП було анулювання всіх існую-
чих до цього часу мит на імпорт і експорт між країна-
ми-учасницями. Процес анулювання мит усередині ЄЕС
супроводжувався прийняттям 01.07.68 р. єдиного мит-
ного тарифу (ЄМТ), яким повинні були обкладатися всі
імпортовані на територію співтовариства товари. ЄМТ
став захистом співтовариства від торговельного пото-
ку ззовні, а також вирівняв рівень мит, що діяв до цьо-
го. Уведення єдиного тарифу ознаменувало появу по-
вноцінного митного союзу.

Основною метою ЗТП з'явилася поступова заміна
національних транспортних політик на спільну, яка
представляла б собою інтегровану систему, що забез-
печує конкуренцію як між видами транспорту, так і між
транспортними організаціями.

Отже, основою прийняття й розвитку загальної
транспортної політики Євросоюзу як складової інтегра-
ційної політики в ЄС є передача країнами — членами ЄС
своїх повноважень у цій області союзним інститутам.

Одним із заходів реалізації ЗТП ЄС є загальна для
всіх країн — членів ЄС умова транспортування вантажів
під митним контролем, яка регламентується наступни-
ми документами [2]:

— митним кодексом ЄС, прийнятим Радою Європи
19.10.92 р. з доповненнями, у тому числі доповнення від
12.02.99 р. про початок експлуатації програми NCTS
(New Computerised Transit System Suma — нова комп'ю-
терна система транзиту. Summarische Anmeldung — зчи-
туване повідомлення);

— угодою країн Європейського союзу й країн Євро-
пейської асоціації вільної торгівлі від 20.05.87 р. про

"Загальний метод транспортування вантажів" з допов-
неннями (Конвенція про загальний транзит);

— угодою країн Європейського союзу й країн Євро-
пейської асоціації вільної торгівлі від 22.05.87 р. про
"Єдиний адміністративний документ для перевезень ван-
тажів" з доповненнями (Конвенція SAD);

— рішенням Європейського парламенту й Ради
Європи від 19.12.96 р. про розвиток митної справи в ЄС
по програмі "Митниця 2000" з доповненнями;

— протоколом конференції "Євротранзит" Євро-
пейської комісії від 6 — 7.02.97 р.

Слід звернути увагу, що правова основа Європейсь-
кого загального методу транспортування вантажів зас-
нована також на єдиних законах, положеннях, нормах
Євросоюзу в галузі цивільного права, податкового, бан-
ківського й страхового законодавств, дорожнього ко-
дексу ЄС і ЗТП ЄС, зовнішньоекономічної діяльності.

Через складності в самостійній реалізації національ-
них транспортних програм і умов виконання перевезень
вантажів під митним контролем, країни-члени ЄС пере-
дали свої повноваження інститутам ЄС, які, у свою чер-
гу, урахували в ЗТП, у законодавчих актах органів уп-
равління ЄС національні особливості й інтереси кож-
ної із цих країн.

Основними принципами першої редакції ЗТП ( 1992
р.) є: лібералізація транспортного ринку, вирішення еко-
логічних проблем, створення транс'європейської транс-
портної мережі.

У результаті рішень, досягнутих на конференціях
міністрів транспорту країн — членів ЄС з загальноєв-
ропейського проекту, який містить у собі 10 багаторів-
невих транспортних коридорів, що поєднують заліз-
ничні, автомобільні, річкові й транскордонні маршрути
країн Центральної й Східної Європи з ЄС, був позначе-
ний пріоритетний напрямок у розвитку транс'євро-
пейської транспортної мережі.

Головні стратегічні документи транспортної політи-
ки ЄС — це Біла Книга про "майбутній розвиток загаль-
ної транспортної політики — глобальний підхід до тлу-
мачення загальної структури підтримки мобільності"
(ЄC 1992 р.) і Біла Книга про "Європейську Транспорт-
ну політику до 2010 р.: час вирішувати" (ЄC 2001). Адап-
тована Європейська стратегія опублікована в документі
"Зберегти Європейське переміщення — Стійка

Таблиця 1. Граничні тимчасові рамки історії розвитку
Загальної транспортної політики ЄС

Період Подія, що відбулася 

1985 р. Біла книга: створення 

внутрішнього ринку (у т.ч. 

транспорт) 

1992 р. Біла книга про майбутній розвиток 

загальної транспортної політики 

1994 р. Призначено 14 специфічних транс-

європейських транспортних 

проектів 

1995 р. Перша регульована фінансова 
підтримка  

1996 р. Прийняті перші керівні принципи 
транс-європейського транспорту 

2001 р. Біла книга: Європейська 
транспортна політика до 2010 р. – 

час вирішувати 

2004 р. Перегляд керівних принципів, 

збільшення пріоритетних проектів 

до 30  

2009 р. Зелена книга: суспільні 

консультації 

Березень 2010 р. Запуск стратегії ЄС 2020 р. 

Травень 2010 р. Розвиток зеленої книги 

Жовтень 2010 р. Тимчасовий огляд мультирічної 

програми транс-європейського 

транспорту 

Березень 2011 р. Біла книга з транспорту (стратегія 

розвитку транспорту до 2050 р.) 

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201466

мобільність для нашого континенту" (COM(2006)). Ці
стратегічні документи супроводжуються іншими, пов'я-
заними з ними документами, що стосуються політики
наприклад, про фінансування інфраструктури, про по-
жвавлення залізниць, морських шляхів і т.д. До чоти-
рьох головних цілей Білої Книги 2001 р. відносять: зміну
балансу між засобами транспорту, усунення вузьких
місць, що поміщають споживача в центр транспортної
політики й управління глобалізацією транспорту. Ана-
лізуючи дану Білу Книгу можна помітити, що, не відки-
даючи мети попередніх Білих книг, вона перемістила
центр своєї уваги на вдосконалення ефективності ос-
новних засобів пересування, висуваючи на перший план
той транспорт, який є одним з провідних для інновацій-
них рішень, які можуть і поліпшити транспортну систе-
му Європи й стати активом Європи, який буде експор-
туватися на світовий ринок [1].

Сучасна транспортна система й неможливість її роз-
витку колишнім шляхом, стали основою для розробки
нової комплексної стратегії розвитку транспорту, прий-
нятою Європейською комісією цього року [5] і спрямо-
ваної на підвищення конкурентоспроможності транс-
портної системи, збільшення мобільності, усунення ос-
новних бар'єрів для вільного пересування, скорочення
обсягів витрат палива й викидів у атмосферу, а також
на створення нових робочих місць. Новий документ
значно розширює тимчасові обрії планування. Про-
міжним оцінним рубежем позначено 2030 рік.

Європейці поставили перед собою два амбіційні зав-
дання. Заради даної мети Єврокомісія планує карди-
нальні перетворення в транспортній системі континен-
ту.

Основні положення стратегії розроблені на основі
результатів проведених досліджень, аналізу досвіду
реалізації попередніх стратегій і наукових методів про-
гнозування, а також аналізу сучасних проблем у сфері
транспорту, включаючи його вплив на зміну клімату й
навколишнього середовища. Розроблена стратегія, у
порівнянні з раніше прийнятою, (White Paper: European
Transport Policy for 2010) містить цілий ряд принципово
нових підходів до вирішення транспортних проблем.
Біла книга містить порядку 40 ініціатив, у тому числі —
законотворчих. Усього з 2010 до 2050 рік тільки на
інфраструктуру буде виділено порядку 1500 млрд євро.

Таким чином, вона визначила мету й завдання для
різних типів поїздок: у межі міст, між містами й поїздок
на більші відстані.

Нова транспортна стратегія Європейського Союзу
[5] передбачає глибокі структурні зміни й перетворен-
ня в транспортному секторі, які повинні забезпечити
створення функціонуючої мультимодальної транспор-
тної системи, що вимагає усунення вузьких місць і
бар'єрів у всіх ланках транспортної мережі, включаючи
[2, 4]:

— підвищення пропускної здатності аеропортів,
усунення бар'єрів і підвищення ефективності викорис-
тання внутрішніх водних шляхів, створення електрон-
ної морської ініціативи;

— перехід на безпаперове оформлення доставки
вантажів і пасажирів з використанням автоматизованих
систем, що працюють за принципом "одного вікна";

— створення інтернет-, інформаційних і електрон-
них систем бронювання й оплати для всіх видів транс-
порту для мультимодальних поїздок;

— удосконалювання законодавчої бази в області
прав пасажирів і схоронності багажу;

— підвищення ефективності використання транс-
портної інфраструктури за рахунок застосування
інформаційних систем управління трафіком (ITS,
SESAR, ERTMS, Safeseanet, RIS), сучасних логістичних
систем.

1. Із загальної кількості міжміських автомобільних
перевезень на середні відстані планується більш 50 %
усіх пасажирських і вантажних перевезень перекласти

на залізничний і водний транспорт, здійснивши ряд за-
ходів, а саме:

— провести реформування залізничного транспор-
ту з перекладом до 2050 року більшої частини переве-
зень пасажирів на середні відстані ( від 300 км і більше)
на залізницю;

— до 2030 року перевести 30 % вантажних автомо-
більних перевезень на відстані понад 300 км на заліз-
ничний або водний транспорт, а до 2050 року ця цифра
повинна досягнути більше 50 %;

— створити до 2030 року повністю функціональну
загальноєвропейську опорну мережу транспортних ко-
ридорів, що забезпечують умови для ефективного пе-
ресування по них різних видів транспорту ( ТЕN-Т опор-
ної мережі), з високою пропускною здатністю й вжи-
ванням заходів з комплексним плануванням мультимо-
дальних поїздок;

— створити до 2020 року основи для європейської
мультимодальної системи транспортної інформації для
управління перевезеннями й платіжної системи для ван-
тажів і пасажирів із уведенням для них інтегрованих
квитків і забезпечення доступу в режимі реального часу
до інформації про місцезнаходження вантажів і пасажирів;

— підключити до 2050 року всі аеропорти до опор-
ної мережі залізниць, (бажано високошвидкісних) і за-
безпечити з'єднання основних морських портів із залі-
зницями для здійснення залізничних вантажних пере-
везень і, по можливості, перевезень по внутрішніх вод-
них шляхах;

— здійснити послідовний перехід у напрямі повно-
го застосування принципів "користувач платить" і "заб-
руднювач платить" із залученням приватного сектору
для усунення диспропорцій, одержання доходів і забез-
печення фінансування майбутніх інвестицій у транспорт.

2. Для поїздок на більші відстані будуть домінувати
авіаперевезення, перевезення морським, водним і залі-
зничним транспортом, передбачивши при цьому:

— застосування нових типів двигунів і палива, а та-
кож систем управління дорожнім рухом, що сприяють
підвищенню ефективності перевезень, і застосування в
авіації до 40 % низьковуглецевих видів палива й скоро-
ченням на морському транспорті викидів з 2 до 40 %;

— повну модернізацію повітряного простору зі ство-
ренням до 2020 року єдиної системи управління повітря-
ним рухом "Європейське небо", що дозволяє поліпши-
ти безпеку польотів і надати більші можливості авіапе-
ревізникам;

— упровадження інтелектуальних систем для назем-
ного й водного транспорту (ERTMS, RIS, Safeseanet і
LRIT);

— взаємодія з міжнародними партнерами й у рам-
ках міжнародних організацій таких, як ІКАО й ІМО для
створення конкурентоспроможності у зниженні впли-
ву на зміну клімату.

3. Для міського транспорту планується:
— розширення використання екологічних авто-

мобілів і більш чистих видів палива зі скороченням до
2030 року числа автомобілів, що працюють на вуглецевім
паливі на 50 %, а до 2030 року й повної відмови від вико-
ристання автомобілів цього типу до 2050 року;

— забезпечення просування до "нульової" оцінки
смертності при автомобільних перевезеннях зі скоро-
ченням до 2020 року кількості ДТП у два рази.

Нова транспортна стратегія Євросоюзу визнає важ-
ливість міжнародних транспортних коридорів й пере-
глядає концепцію загальноєвропейських транспортних
коридорів з її адаптацією до транспортної ситуації, що
створилася сьогодні.

Транспортні коридори в новій стратегії розгляда-
ються з урахуванням перспектив "змішаних" перевезень
і підвищення їх якості незалежно від того, які види
транспорту або їх комбінації виявляться найбільш
підходящими для досягнення цілей ефективності й ста-
більності доставки вантажів і пасажирів, а також запо-
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бігання непотрібного дублювання. Нова концепція
транспортних коридорів передбачає включення до
їхнього складу морського транспорту з наступним по-
ширенням таких коридорів за межі Європейського Со-
юзу.

У такий спосіб проведене дослідження європейсь-
кого досвіду управління розвитком інфраструктури, а
саме транспортної політики дозволяють зробити на-
ступні висновки. При визначенні транспортної політи-
ки, у контексті підвищення конкурентоспроможності
регіону, слід ураховувати три основні умови:

— розглядати структурні відмінності регіонів (тери-
торій);

— розглядати різні стратегії розвитку регіонів;
— розглядати мінливі транспортні потреби.
Грунтуючись на цих умовах, була побудована мо-

дель впливу Європейської транспортної політики на
конкурентоспроможність і подальший регіональний
розвиток.

Модель складається із трьох основних складових
(рис. 1): вхід, вихід і елементи моделі.

Вхід: Європейська транспортна політика: різні про-
грами й ініціативи, що описують зміни, які повинні відбу-
тися в єдиному транспортному просторі Європи.

Вихід: вплив на конкурентоспроможність і регіо-
нальний розвиток, оцінка змін якостей регіональної
системи з погляду структури інструментів з підтримки
регіональної конкурентоспроможності й розвитку.

Елементи моделі:
1. Транспортна система: цілий комплекс структур,

що забезпечують доступність: інфраструктура, транс-
портне встаткування, транспортні компанії, транспор-
тна політика.

2. Доступність: розмежування щодо фрахту, пасажи-
рах і інформаційному транспорту, різним групам корис-
тувачів, якості обслуговування й категоріям відстаней;

3. Регіональна система: загальний опис регіональ-
ної структури, оцінка якостей регіональної системи з
погляду структури інструментів підтримуючих регіо-
нальний розвиток.

Основна мета впливу загальної транспортної по-
літики на сформовану модель полягає в наступному.
Європейська транспортна політика впливає на транс-
портну систему, яка важлива для певного регіону. Вплив
програм інфраструктури буде набагато повільнішим,
чим податкова й регуляторна політики, що виявляють
безпосередній вплив й мають безпосередні наслідки на
структуру вартості й компанії.

Далі, зміни в транспортній системі визначають дос-
тупність моделей. Первинний ефект буде досить пря-
мим, вторинний — буде випробовуватися через зміни в
регіональній системі.

Зміни в доступності впливають на регіональну сис-
тему (там можуть бути короткострокові й скоріше дов-
гострокові ефекти).

Зміни в регіональній системі являють собою вихід
розглянутої моделі.

Також у моделі представлені вторинні зв'язки, а
саме:

— регіональна система твердо виз-
начає транспортні відстані до головних
місць призначення (люди: можливості
відвідування магазину, послуги, робочі
місця, школи; організації: постачальни-
ки, клієнти, пов'язані з бізнесом послу-
ги), Зміна більшості цих просторових
структур (особливо поселень) має тен-
денцію бути скоріше повільною;

— регіональна система рішуче фор-
мує транспортну систему: пріоритети
регіональної політики, моделі ре-
гіонального розвитку, власність і струк-
тури управління, поведінкові моделі,
структури врегулювання, просторові

моделі виробництва, економічної структури, рівень до-
ходу і т.д.

Вплив пакету загальної транспортної політики мо-
жуть бути зрозумілі, творцю моделі для певного регіо-
ну. Це пояснюється тим, що для проведення аналізу еле-
ментів моделі необхідна не тільки кількісна інформація
з регіону, яка може бути обмежена й не бути привсе-
людно доступною, але також і якісна інформація.

Створена модель може служити інструментом оці-
нки, яка дозволить визначити вплив гіпотетичних змін
загальної транспортної політики на регіональну конку-
рентоспроможність і розвиток. Вхід у модель не скла-
дається з повного опису загальної транспортної по-
літики, але тільки пакетів політики, які будуть оцінені.

Транспортна система переводить безпосередній
вплив пакетів політики у зміни у доступності. Великі
частини транспортного дослідження сприяють розумі-
нню цих відносин на різні перспективи. Існуюча модель
намагається мінімізувати необхідну вхідну інформацію.

Транспортна система містить усі елементи, які важ-
ливі для надання транспортних послуг щодо досліджу-
ваного регіону. Вона включає європейську, національ-
ну й особливо регіональні структури, устаткування,
управління й організацію, структуру транспортного
бізнесу, транспортної політики, особливо на регіональ-
ному рівні.

Оцінка впливів пакетів політики на транспортну си-
стему не можлива на просто кількісній підставі, повинні
бути прийняті до уваги складні взаємозв'язки. Зовнішні
експерти можуть тільки зробити приблизні підрахунки.
Регіональні експерти могли б зробити кращу оцінку у
формі анкетного опитування, наприклад на семінарі.
Фактор часу має важливе значення. Тому впливи повинні
бути сформульовані у формі сценаріїв (наприклад, на
2020 р. і 2030 р.).

Доступність — продукт транспортної системи. З
користувацької точки зору це — (головним чином) дос-
тупність, яка цікава, як засоби або технології, викорис-
товувані транспортною системою, щоб забезпечити цю
доступність.

Доступність як пропозиція транспортної системи в
контексті регіону являє собою ряд якостей, які можуть
мати різне значення для користувачів при певних обста-
винах: товари, які будуть транспортовані: пасажири,
фрахт, інформація; відстані до головних міжрегіональ-
них і внутрішньорегіональних місць призначення; часто-
та або тимчасова гнучкість відносин; необхідний час про-
ходження; вартість; умови доступу (вік, ліцензія водіїв,
перешкоди); комфортне й поважне обслуговування.

Такий детальний, незалежний від способу опис про-
позиції транспорту представляється корисним, щоб за-
безпечити нейтральну платформу для порівняння зі сто-
рони попиту.

У літературі можуть бути знайдені до цієї пробле-
ми різні підходи. Для міжрегіональних відносин дослі-
дження пропонує прийняти деякі стандартизовані за-
ходи пов'язані з Європою. Оскільки необхідна внутрі-
шньорегіональна більш докладна інформація відносин
про просторову структуру поставки обслуговування.
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Рис. 1. Модель впливу Європейської транспортної політики
на конкурентоспроможність регіону
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Розглядаючи попит на основі опису регіональної
системи, об'єднання особливостей пропозиції зі справ-
жніми й майбутніми потребами різних користувацьких
груп у різних видах дій, приводить до дуже великої
кількості необхідних даних. Використовуючи досвідчені
інтерв'ю й анкетні опитування, може бути отримана
тільки обмежена кількість припущень із розумною які-
стю. Це було одним з головних труднощів у проекту-
ванні експлуатаційного інструменту оцінки. Компромі-
си повинні бути знайдені у формулюванні анкетних опи-
тувань і відборі експертів.

Регіональна система включає всі особливості регіо-
ну, які описують його поточну ситуацію через цілі роз-
витку й тих, які обумовлюють його подальший розви-
ток. Інструменти підтримуючі регіональний розвиток
використовуються як структура для того, щоб забезпе-
чити швидкий підхід до такого опису. Опис регіональ-
ного контексту включає три перспективи: регіональна
ситуація й тенденції; порівняння із середнім числом по
ЄС; стратегія регіонального розвитку.

Усі три перспективи описані при використанні
інструментів підтримуючих регіональний розвиток Для
першого й другого пункту основні регіональні дані мо-
жуть бути отримані від EUROSTAT. Однак доступні дані
щодо навколишнього середовища на регіональному рівні
обмежені й недостатні навіть для приблизного корот-
кого огляду. Тому для загального аналізу необхідно
скористатися додатковими даними оцінок регіональних
експертів.

Заключний крок полягає в оцінці впливу змін на кон-
курентоспроможність і регіональний розвиток з погля-
ду 10 компонентів структури інструментів підтримую-
чих регіональний розвиток. Аналіз SWOT кожного ком-
поненту дозволяє розглядати різні аспекти й користу-
вацькі групи й у такий спосіб дає диференційовану, але
добре структуровану картину.

Запропонований метод грунтується в більшій мері на
якісній, а не стандартизованій інформації. Це відбуваєть-
ся через три взаємозалежних проблеми при зборі даних:
багато дуже релевантної інформації не доступної через
звичайні статистичні джерела; багато цікавих статистич-
них даних не доступні на регіональному рівні в стандар-
тизованому європейському форматі; існуючі регіональні
статистичні дані часто дуже неповні. Тому повинні бути
розвинені адекватні формати представлення доступної
стандартизованої інформації місцевим експертам. У
структурі попереднього дослідження не всі кроки оцін-
ки були розроблені докладно й повністю перевірені.

ВИСНОВКИ
Природно, ми не можемо й не повинні повністю ко-

піювати європейський досвід через наявність істотних
відмінностей у соціально-економічних умовах. Наприк-
лад, навряд чи на всій території нашої країни проблеми
екології стоять так гостро, як у Центральній Європі,
хоча в наших мегаполісах ситуація не краща, чим за кор-
доном.

Транспортна політика повинна бути, у першу чергу,
орієнтована на вирішення національних проблем, до
яких, насамперед, слід віднести незбалансованість
транспортної системи України, що має цілий ряд дисп-
ропорцій: значне відставання в розвитку внутрішнього
водного транспорту, невідповідність рівня розвитку ав-
томобільних доріг рівню автомобілізації й попиту на
автомобільні перевезення, територіальну нерів-
номірність розвитку транспортної інфраструктури, не-
розвиненість транспортно-логістичної системи країни,
низький рівень транспортно-експедиційного обслугову-
вання населення й економіки, а також старіння основ-
них фондів і їхнє неефективне використання.

Однак транспортна система будь-якої країни не
може бути автономною й бути складовою частиною гло-
бальної транспортної системи, перспективний розвиток
якої визначено цілим рядом міжнародних актів, прий-

нятих Україною або за її участю. Тому сьогодні розви-
ток транспортної системи України неможливий без її
гармонізації із транспортними системами інших держав
і відповідної гармонізації транспортних стратегій,
у тому числі із транспортною стратегією Євросоюзу,
50 % перевезень вантажів якого здійснюється з нашою
країною [3].

Більшість заходів для перспективного розвитку
транспортної системи України пов'язані із проблемами
її розвитку як на території нашої країни, так і за її ме-
жами. Питання розвитку транспорту включені в усі пла-
новані торговельні переговори (СОТ, регіональні й дво-
сторонні). Гнучкі стратегії повинні бути прийняті для
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної
транспортної системи на світовому ринку транспортних
послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для України вихід на шлях економічного зростання

після багаторічної кризи є не просто бажаним, а необ-
хідним з точки зору існування незалежної суверенної дер-
жави. На цьому шляху Україна має подолати величезні
труднощі, пов'язані із стратегічними помилками, що мали
місце в ході проведення економічних реформ, недостатн-
істю фінансових ресурсів та відсутністю загальнонаціо-
нальної ідеї економічного відродження держави.

Основним завданням для кожної країни є забезпе-
чення конкурентоспроможності своєї економіки шляхом
підвищення продуктивності і створення конкурентних
переваг для національного виробництва. Результатом
цього процесу мають стати підвищення рівня життя на-
селення і висхідна траєкторія економічного зростання.

Питання визначення конкурентоспроможності та
системи чинників її забезпечення є надзвичайно важли-
вим для утримання певних сегментів ринку та загалом
ефективного функціонування промислових підприємств.
Завдання підвищення конкурентоспроможності
підприємств завжди були в полі зору як зарубіжних, так
і вітчизняних вчених, однак багато питань теоретичного,
методологічного, а також практичного характеру на сьо-
годні залишаються не вирішеними внаслідок несистем-
ного та епізодичного характеру їх дослідження.

Одним з основних чинників, що впливає на конку-
рентоспроможність, прибутковість та досягнення відпо-
відного рівня в галузі управління підприємством є по-
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внота використання можливостей даного підприємства,
його потенціалу.

Потенціал підприємства — це не тільки наявні для
використання ресурси та можливості підприємства, це
й здатність підприємства ефективно їх використовува-
ти. Неповне та невміле застосування ресурсів підприє-
мства може привести його до нульових прибутків та до
банкрутства. Тому вірне використання та оцінка скла-
ду потенціалу підприємства є досить важливим для по-
дальшого його ефективного функціонування.

Для ефективного функціонування економіки в су-
часних умовах необхідно розвивати конкуренцію: підви-
щувати конкурентоспроможність вітчизняного вироб-
ництва. Конкуренція є об'єктивним економічним зако-
ном товарного виробництва, який виражає внутрішні
необхідні, стійкі та істотні зв'язки між відокремленими
товаровиробниками в їх боротьбі за найбільшу резуль-
тативність виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми визначення конкурентоспроможності

підприємств розглядаються в численних наукових пра-
цях з економічної теорії, політичної економії, менедж-
менту організацій та маркетингу. Серед них можна
відмітити роботи таких вітчизняних авторів, як Анто-
нюк Л.Л., Варналій З.С., Зозульов О.В., Герасимчук В.Г.,
Каніщенко О.Л., Лисенков Ю.М., Мазаракі А.А., Олек-
сюк О.І., Рєпіна І.М., Сіваченко І.Ю., Стрий Л.А., Фе-
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донін О.С., Циганкова Т.М., Шнирков О.І., російських:
Азоєв Г.Л., Багієв Г.Л., Моісеєва Н.К., Синицький Б.И.,
Юданов А.Ю., та закордонних — насамперед: В. Ол-
дерсона, Дж. Бємі, Ч. Гіпа, Г. Дєя, К. Койна, Ж. Ламбе-
на, Х. Олівера та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є проведення аналізу та обгрун-

тування сутності конкурентоспроможності українських
підприємств та розроблення напрямів її підвищення в
умовах глобалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення розвитку конкуренції є одним із най-

головніших завдань економічної політики держави. Про-
те значний вплив на стан конкуренції справляє і міжна-
родний економічний простір, зокрема процес глобалі-
зації, який на сьогодні активно розвивається та прояв-
ляється у найрізноманітніших сферах суспільного жит-
тя. Глобалізація сприяє поділу праці у світовому масш-
табі, що проявляється у посиленні конкуренції на товар-
них ринках внаслідок стимулювання міжнародного то-
варного обміну, що зумовлено лібералізацією торгівлі.

Головними перешкодами на шляху забезпечення
конкурентоспроможності української економіки в гло-
бальному середовищі є вузькість внутрішнього ринку,
фіскальна спрямованість грошової політики, поширен-
ня корупції, тінізація економіки, відсутність достатнь-
ого фінансування науки, стимулів інвестиційно-іннова-
ційної діяльності, недостатнє забезпечення та захист
конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників.

Крім того, українська економіка базується на тра-
диційних видах виробництва, які не зазнавали значних
змін протягом багатьох років. Збереження тенденцій
спаду промислового виробництва може надовго зберег-
ти технологічну та економічну відсталість не лише
підприємств, а й країни, посиливши розрив з розвину-
тими державами світу.

Основними ознаками глобалізації є: інтеграція рин-
ків; взаємозалежність і взаємопроникнення; тенденція до
конвергенції; утворення цілісної економічної системи.
Глобалізація відбувається у двох напрямах — усередину
і назовні. Розвиток всередину означає, що процес йде
шляхом розширення використання іноземних товарів,
капіталу, технологій. Розвиток назовні свідчить про пе-
реважну орієнтацію держави на світовий ринок і глобаль-
ну експансію фірм. У цьому плані економічну глобаліза-
цію прийнято трактувати як вищий, більш розвинений
рівень інтернаціоналізації націонаних економік та їх роз-
чинення в глобальному господарському механізмі.

В умовах глобалізації світової економіки глобалі-
зується і конкуренція підприємств — товаровиробників.
Практично це завжди конкуренція з відомими світови-
ми виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на
те, що знайдеться ринок, недоступний для світових ви-
робників, тому проблема забезпечення конкуренто-
спроможності власної продукції потребуватиме постій-
них рішучих дій для свого вирішення.

Конкуренція в економічному значенні — це боротьба
підприємців за економічні вигоди від продажу товарів і по-
слуг, а також за ринки постачання і збуту та робочу силу.

Явище конкуренції складається з таких елементів:
умови функціонування конкуренції, механізм конку-
ренції та наслідки цих процесів для підприємств і еко-
номіки в цілому в умовах глобалізації.

Досягнення підприємствами переконливих, сталих,
конкурентних переваг є одним з найважливіших категорій
ринкової економіки, які характеризують здатність
підприємства вчасно та ефективно адаптуватися до умов
зовнішнього середовища, що швидко змінюється, протис-
тояти кризовим явищам в економіці, виживати та розви-
ватися навіть за несприятливих макроекономічних умов.

Особливої актуальності це питання набуває сьогодні
в ситуації виникнення та поглиблення світової фінан-

сово-економічної кризи, яка значною мірою ускладнює
умови функціонування всіх суб'єктів господарювання,
істотно посилюючи конкурентну боротьбу та усклад-
нюючи виживання підприємств в умовах ринку.

Сьогодні процес глобалізації для України є немину-
чим. Україна вступила до Світової організації торгівлі
(СОТ), де діють закони виживання найсильнішого та
найбільш конкурентного виробника. У цих умовах про-
грають вітчизняні виробники, адже іноземні підприєм-
ства, що все більше виходять на український ринок, є тех-
нологічно сильнішими та конкурентоспроможнішими [1].

Формування ринкової економіки в Україні передба-
чає посилення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств. В умовах глобалізації ринку проблема
якості є актуальною для всіх країн та організацій, тому
що тільки продукція високої якості може бути конку-
рентоспроможною. Ця проблема багатогранна і має
політичний, соціальний, економічний, науково-техніч-
ний і організаційний аспекти.

Забезпечення цивілізованого розвитку ринку, тоб-
то поліпшення якості й конкурентоспроможності
вітчизняної продукції та забезпечення захисту інтересів
та прав споживачів, — є однією з найважливіших пре-
рогатив вступу України до багатьох впливових міжна-
родних організацій.

За таких умов необхідне визначення обгрунтованих
шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств з метою їх інноваційного розвитку, що
дасть їм змогу вдосконалитися та стати більш інвести-
ційно привабливими і, як наслідок, конкурувати з іно-
земними фірмами [2].

Однією з головних причин сучасної економічної кри-
зи та низької конкурентоспроможності українських то-
варів та наданих послуг є нездатність вітчизняних
підприємств боротися за розширення своєї частки на внут-
рішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари та
формувати свого споживача, поставивши його інтереси у
центр всієї виробничої та комерційної діяльності.

В умовах глобалізації світової економіки глобалі-
зується і конкуренція українських товаровиробників.
Практично завжди це конкуренція з відомими, крупни-
ми виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на
те, що знайдеться ринок, недоступний для світових ви-
робників, тому проблема забезпечення конкуренто-
спроможності власної продукції потребуватиме пост-
ійних рішучих дій для свого вирішення.

Метою нашого дослідження є проведення аналі-
зу та обгрунтування сутності конкурентоспроможності
українських підприємств та розроблення шляхів її
підвищення в умовах глобалізації.

Сьогодні процес глобалізації для України є неминучим.
Україна вступила до Світової організації торгівлі (СОТ), де
діють закони виживання найсильнішого та найбільш кон-
курентного виробника. У цих умовах, на жаль, програють
вітчизняні виробники, адже іноземні підприємства, що все
більше виходять на український ринок, є технологічно силь-
нішими та конкурентоспроможнішими [3].

За таких умов необхідне визначення обгрунтованих
шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств з метою їх інноваційного розвитку, що
дасть їм змогу вдосконалитися та стати більш інвести-
ційно привабливими і, як наслідок, конкурувати з іно-
земними фірмами [4].

Однією з головних причин сучасної економічної кри-
зи та низької конкурентоспроможності українських то-
варів та наданих послуг є нездатність вітчизняних
підприємств боротися за розширення своєї частки на внут-
рішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари та
формувати свого споживача, поставивши його інтереси у
центр всієї виробничої та комерційної діяльності [5].

В умовах глобалізації світової економіки глобалі-
зується і конкуренція українських товаровиробників [1;
7]. Практично завжди це конкуренція з відомими, круп-
ними виробниками. Сьогодні не можна розраховувати
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на те, що знайдеться ринок, недоступний для світових
виробників, тому проблема забезпечення конкурентос-
проможності власної продукції потребуватиме пост-
ійних рішучих дій для свого вирішення.

На сьогоднішній день проблема підвищення конкурен-
тоспроможності — дуже актуальна для підприємств Ук-
раїни. Проблема підвищення конкурентоспроможності
стосується практично всіх сторін життя суспільства. У
розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває
у центрі уваги державних діячів та ділових кіл. Загострен-
ня конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на
ринку змушує підприємства постійно шукати нові можли-
вості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалюва-
ти технологію з метою створення якісних товарів [2].

Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової еко-
номіки, підприємство повинно оперативно формувати
раціональні варіанти відповідей на всі зміни, які щоден-
но, виникають у процесі його ділової активності [5].

Для підвищення конкурентоспроможності підприє-
мства необхідно обрати свою стратегію діяльності: по-
глибленого проникнення, розширення використання,
розширення ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії необ-
хідно поєднувати з комплексом заходів, які дозволять
стати підприємству конкурентоспроможним [6].

Крім того, важливими шляхами підвищення конкурен-
тоспроможності українських підприємств на сучасному
етапі є: створення іміджу підприємства "справедливих" цін
за рахунок відповідності ціни і якості; розширення асор-
тименту випускаємої продукції; стимулювання продажів
за рахунок проведення різноманітних акцій; виконання
основних вимог збутової логістики; поліпшення кадрово-
го потенціалу та управлінської структури; наявність кон-
курентоспроможних вітчизняних постачальників;

Отже, можна зробити висновок, що для динаміки
розвитку України в умовах глобалізаційних процесів,
конкурентоспроможність підприємств має велике зна-
чення. Лише дія у комплексі може вивести українську
продукцію на високий рівень конкурентоздатності.
Українські підприємства мають потенціал та можливість
до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої
продукції, а тим самим і до займання провідних і домі-
нуючих позицій на українському ринку.

Визначним етапом у роботі із забезпеченню конку-
рентоспроможності є централізована система управлі-
ння конкурентоздатністю на стадіях розробки та ство-
рення нових видів продукції, виробництва та збуту.
Особливу увагу потрібно приділяти стадії виробницт-
ва, адже саме в ній матеріалізуються важливі елементи
конкурентоспроможності.

Зміни полягають у тому, що якість та витрати на
виробництво, а також інші показники діяльності під-
приємства повинні розглядатися комплексно та оціню-
ватися за кінцевим результатом — конкурентоспромож-
ністю продукції, а тим самим і конкурентоспроможні-
стю підприємства.

Реалізація вищенаведеного підходу можна за допо-
могою наступних напрямів:

— удосконалення організаційної структури марке-
тингової служби підприємства, виробничої системи
якості, розробка чітких стандартів їхніх функціональ-
них завдань й обов'язків усього колективу;

— комплексного охоплення у межах єдиної управ-
лінської стратегії всіх компонентів і напрямків марке-
тингових досліджень: продукції, цін, ринків, реклами,
інформаційної бази, їх чіткої орієнтації на розв'язання
завдань підвищення конкурентоспроможності підприє-
мства, просування товару на ринки збуту;

Найважливішою передумовою підвищення конку-
рентоспроможності та стабільності діяльності підприє-
мства є своєчасна розробка конкурентної стратегії рин-
ку, продукту та технології, що відповідає рівню мінли-
вості середовища.

Таким чином, базуючись на досвіді роботи вітчиз-
няних підприємств, українським товаровиробникам при

розробці програми підвищення конкурентоспромож-
ності необхідно:

— створити в рамках апарату управління, спеціалі-
зовану службу маркетингу, яка надасть змогу ефектив-
но досліджувати ринок;

— впроваджувати централізовану систему управлі-
ння якістю продукції;

— регулярно проводити діагностування та прогно-
зування зовнішнього середовища за для виявлення по-
тенційно можливих негативних аспектів;

— здійснювати збалансовану программу інвестуван-
ня та удосконалення виробництва;

— залучати на умовах добро партнерських відносин
іноземні підприємства з новими технологіями на умо-
вах давальницької сировини.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити наступний висновок

про те, що реальні передумови підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств будуть більш
ефективними внаслідок залучення до вигідних умов
співпраці з іноземними партнерами всесвітньовідомих
товаровиробників особливо при глобалізації економіч-
них процесів у світовій економіці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування економіки України в умовах становлен-

ня ринкових відносин потребує відповідних змін у системі
соціального захисту населення. Перш за все це стосується
охорони здоров'я громадян. Сучасний стан фінансування
охорони здоров'я України за рахунок бюджету недостат-
ньо та не дає можливостей для надання якісної медичної
допомоги. Втрати здоров'я населення крім гуманітарного
мають також і економічний аспект, пов'язаний зі знижен-
ням виробництва при захворюваності, витратами на ліку-
вання, виплатами по лікарняних листах. Погіршення стану
здоров'я населення України, що зараз спостерігається, веде
до величезних соціально-економічних втрат. Дефіцит фінан-
сових ресурсів наклав суттєві обмеження на розвиток
інфраструктури медичної галузі, рівень та якість медичної
допомоги. Отже, потрібна перебудова системи охорони здо-
ров'я та пошук нових джерел її фінансування.

Досвід розвинених країн світу доводить, що досягнен-
ня цієї мети можливе шляхом запровадження страхової
медицини. Страхова медицина виступає реальною альтер-
нативою бюджетному фінансуванню, яке вже неспромож-
не забезпечити конституційне право громадян на отриман-
ня безоплатного медичного обслуговування. Розвиток ме-
дичного страхування є об'єктивною потребою, яка продик-
тована необхідністю забезпечити надходження засобів до
галузі охорони здоров'я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням в галузі розвитку добровільного медич-

ного страхування та ефективності фінансування системи
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INFLUENCE HOSPITAL CASH DESKS ON FINANCING OF MEDICAL BRANCH AND MEDICAL
DEMOGRAPHIC INDICATORS OF POPULATION

У статті проведено аналіз впливу фінансових надходжень в медичну галузь на показники здоров'я на-
селення. Розглянуто перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні як додатково-
го джерела фінансування у сферу охорони здоров'я. Для оцінки доцільності та ефективності добровільного
медичного страхування на прикладі роботи лікарняних кас по областях України було проведено визначен-
ня кореляційного зв'язку між показниками роботи лікарняних кас та медико-демографічними показника-
ми. Для визначення кореляційної залежності між показниками був використаний лінійний коефіцієнт ко-
реляції Пірсона. На думку автора, розвиток добровільного медичного страхування у вигляді лікарняних
кас дозволить не тільки підвищити фінансування системи охорони здоров'я, але і надасть можливість дос-
товірно покращити медико-демографічні показники у регіонах, знизити захворюваність населення.

In article the analysis of influence of financial receipts in medical area on indicators of health of the population
is carried out. Prospects of introduction of voluntary medical insurance in Ukraine as additional source of financing
in public health services sphere are considered. For an estimation of expediency and efficiency of voluntary medical
insurance on an example of work of hospital cash desks on areas of Ukraine definition of correlation communication
between indicators of work of hospital cash desks and to medical demographic indicators has been spent. For
definition of correlation dependence between indicators the linear factor of correlation of Pirson has been used.
According to the author, development of voluntary medical insurance in the form of hospital cash desks will allow
not only to raise financing of system of public health services, but also will allow to improve authentically medical
demographic indicators in regions, to lower disease of the population.

Ключові слова: охорона здоров'я, лікарняні каси, фінансування медичної галузі, добровільне медичне стра-
хування, медико-демографічні показники.

Key words: healthcare, hospital cash desks, financing of medical industry, voluntary medical insurance, medical
demographic indicators.

охорони здоров'я присвячені праці Антіпова М.Г., Кондрат
І.Ю., Коропецької Т.О., Струміліна С.Г., Головтєєва В. В.,
Корчагіна В. П., Шилєнко Г.Н., Щєпіна О.П., Уйби В.В., Вял-
кова А.И. та інших. Однак у науковій літературі ще бракує
робот, в яких комплексно розроблена система оцінки впли-
ву діяльності добровільного медичного страхування на по-
казники здоров'я населення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є аналіз впливу лікарняних

кас на медико-демографічні показники населення України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У даний час в умовах значно обмеженого фінансування
охорони здоров'я велике значення, крім бюджету, мають до-
даткові джерела фінансування медицини. Однією із перс-
пективних форм додаткового джерела фінансування у сфе-
ру охорони здоров'я є добровільне медичне страхування
(ДМС), котре сприяє зміцненню матеріально-технічної бази
медичних закладів. ДМС можє реалізуватися через різні
програми медичного страхування, умови здійснення яких
передбачають повну або часткову компенсацію витрат стра-
хувальників, пов'язаних з отриманням медичної допомоги,
а окремі його види — і компенсацію втрати доходів у зв'яз-
ку з хворобою або необхідністю постійного догляду [5]. Ви-
сока вартість страхових послуг з медичного страхування та
стабільна тенденція зростання рівня виплат за добровільним
медичним страхуванням негативно впливають на розвиток
ДМС в Україні і потребують постійного моніторингу.
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У нашій країні досі відсутнє загальне медичне страху-
вання, тому зараз відіграє важливу роль розвиток ДМС у
вигляді лікарняних кас. Серед областей Центральної Украї-
ни найбільш поширені лікарняні каси у Житомирській (199,2
тис. членів) та Полтавській області (25,7 тис. членів) [3]. У
Винницькій та Черкаській області лікарняні каси практич-
но не функціонують (табл. 1). Надходження до лікарняної
каси по областях також відрізняються, найбільші вони у Жи-
томирській (38,7 млн грн.), Полтавській (6,57 млн грн.) та
Київській області (6,12 млн грн.).

Сума витрат лікарняних кас по областях також
відрізняється. При цьому, наприклад, у Київські області при
надходженні до лікарняної каси 6,12 млн грн., сума витрат
на медичну допомогу становила лише 1,12 млн грн. А з 17
тис. членів лікарняної каси медична допомога за рахунок
каси була надана лише у 700 випадках. Тобто робота лікар-
няних кас не завжди ефективна.

При порівнянні медико-демографічних показників по об-
ластях Центральної України за 2013 рік, звертає на себе ува-
гу, що первинна захворюваність населення, на 10 тис. населен-
ня у Київській області була однією з найбільших (7176,1). Бюд-
жет закладів охорони здоров'я у Київській області також був
найбільший (3458,5 млн грн.). При цьому, кількість померлих,
на 1000 населення була у Київській області найменшою (12,8),
а в Чернігівській області — найбільшою (18,7) (табл. 2). Захво-
рюваність на туберкульоз на 100 тис. населення — 78,1 та зло-

якісні новоутворення — 452,2 була найбільшою у Кіровог-
радській області, а найменшою у Київській області, відповідно
54,6 та 350,5. Однією з найменших була також кількість
інвалідів у Київській області — 58 на 1 тис. населення.

Для оцінки доцільності та ефективності добровільного
медичного страхування на прикладі роботи лікарняних кас
по областях Центральної України був здійснений кореля-
ційний аналіз між показниками роботи лікарняних кас, бю-
джетом закладів охорони здоров'я та медико-демографіч-
ними показниками. Для визначення кореляційної залеж-
ності між показниками був використаний лінійний ко-
ефіцієнт кореляції Пірсона [2], який характеризує ступінь
лінійної залежності між змінними та визначається, як:

де   — вибіркові середні  і ,       — вибіркові
дисперсії, .

Статистичну обробку отриманих даних проводили за
допомогою пакета прикладних статистичних програм SPSS
Statistics 17.0 та Statistica 5.5. Лінійний коефіцієнт кореляції
набуває значень від -1 до 1. Якщо коефіцієнт кореляції
Пірсона = 0, то лінійної кореляції між змінними немає.
Зв'язки між ознаками можуть бути слабкими та сильними
(тісними). Їхні критерії оцінюються за шкалою Чеддока [2].
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Кількість населення, тис. 1627,0 1268,9 4567,1 995,2 1467,8 1143,2 1268,9 1077,8 

Доходи населення на одну 

особу у рік, тис. грн. 
20,82 20,74 37,90 19,74 22,79 21,03 19,89 21,26 

Бюджет закладів охорони 

здоров’я, млн грн. 
1617,2  1245,4 3458,5 1004,8 1483,4 1144,5 1294,3 1090,9 

Кількість членів ЛК, тис. немає 199,2 17,0 3,0 25,7  3,3 
окремі 

райони 
7,5  

Надходження до лікарняної 

каси, млн грн. 
немає 38,7 6,12 1,59 6,57 0,58 

окремі 

райони 
1,33 

Кількість випадків надання 

допомоги, тис. 
немає 36,7 0,7 5,9  18,69 0,956 

окремі 

райони 
3,37 

Сума витрат ЛК на медичну 

допомогу, млн грн. 
немає 29,76 1,12 1,56 6,63  0,38 

окремі 

райони 
0,96 

Таблиця 1. Показники фінансування охорони здоров'я та діяльності лікарняних кас по областях
Центральної України за 2013 рік

Джерело: [1].

Таблиця 2. Медико-демографічні показники по областях Центральної України за 2013 рік

Джерело: [4].
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Первинна захворюваність 
населення, на 10 тис. населення 

7670,1 5763,4 7176,1 6127,4 6749,7 5176,2 5711,2 6369,0 

Захворюваність на злоякісні 

новоутворення, на 100 тис. 

населення 

347,1 322,5 350,5 452,2 374,1 409,1 370,7 375,1 

Захворюваність на активний 

туберкульоз, на 100 тис. населення 
55,4 69,2 54,6 78,1 60,7 56,8 63,0 62,8 

Кількість інвалідів, на 1тис. 

населення 
71 77 58 57 61 53 75 76 

Кількість народжених, на 1 тис. 

населення 
11,2 12,2 12,2 11,0 9,9 9,7 10,1 9,4 

Кількість померлих, на 1 тис. 

населення 
15,4 16,3 12,8 16,5 16,5 16,6 16,2 18,7 

Природний приріст 

населення, на 1 тис. населення 
–4,2 –4,1 –0,6 –5,5 –6,6 –6,9 –6,1 –9,3 
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Як показали дослідження (табл. 3), кількість членів лікарня-
них кас не залежить від кількості населення області (r

xy
 = -0,0799),

хоча звертає на себе увагу, що лікарняні каси найменш по-
ширені в тих областях, де менше доходи населення. При цьо-
му, кількість членів лікарняних кас (r

xy
 = 0,0106), сума їх вит-

рат на медичну допомогу (r
xy

 =0,0626) та кількість випадків
надання медичної допомоги лікарняними касами (r

xy
 = 0,1506)

майже не вливає на летальність. На нашу думку, це пов'яза-
не, перш за все, з тим, що лікарняні каси працюють в Україні
впродовж дуже короткого терміну, тому не можуть ще знач-
но впливати на такий показник, що змінюється досить по-
ступово на протязі тривалого часу. В іншого боку, у відно-
шенні таких показників, як первинна захворюваність насе-
лення, захворюваність на злоякісні новоутворення, кореля-
ційний зв'язок між показниками роботи лікарняних кас та
медико-демографічними показниками більш виражений. Так,
лінійний коефіцієнт кореляції суми витрат лікарняних кас на
медичну допомогу та захворюваності на злоякісні новоутво-
рення був помітний обернений (r

x,y
 = -0,5113). Тобто при

збільшенні суми витрат лікарняних кас по областях спостер-
ігалось достовірне зниження захворюваності на злоякісні но-
воутворення. Також спостерігається помітний зв'язок між
зменшенням захворюваності на злоякісні новоутворення та
кількістю членів лікарняних кас (r

x,y
 = -0,5538). Відсутність

оберненого зв'язку між сумою витрат лікарняних кас на ме-
дичну допомогу, кількістю випадків надання допомоги та за-
хворюваністю на активний туберкульоз пов'язано на нашу
думку з тим, що на туберкульоз хворіють переважно незахи-
щені верстви населення, які не беруть участь у роботі лікар-
няних кас та їх фінансуванні.

Отже, існуюча система фінансової та статистичної
звітності установ охорони здоров'я та лікарняних кас прак-
тично не дозволяє одержати необхідну інформацію для корек-
тної кількісної оцінки ефективності використання фінансових
засобів. Реформування охорони здоров'я потребує впровад-
ження сучасних методичних інструментів збору інформації та
оцінки діяльності лікарняних закладів та лікарняних кас. Як
один з таких інструментів доцільно використовувати зістав-
лення витрат охорони здоров'я із соціальними втратами насе-
лення внаслідок захворюваності, інвалідизації та смертності.
Значення отриманого в такий спосіб індексу є досить точним
показником ефективності функціонування системи охорони
здоров'я та лікарняних кас в межах області.

Таким чином, розвиток ДМС у вигляді лікарняних кас
дозволяє не тільки підвищити фінансування системи охоро-
ни здоров'я та поліпшити умови надання медичної допомоги
її членам, але дає можливість достовірно покращити меди-
ко-демографічні показники у регіонах, знизити захворю-
ваність населення. Для підвищення впливу лікарняних кас на
медико-демографічні показники в областях необхідно їх по-
дальше поширення, як бази розвитку медичного страхуван-
ня з поступовим обов'язковим удосконаленням ефективності

Таблиця 3. Кореляційний зв'язок добровільного медичного страхування та медико-демографічних показників
по областях Центральної України

№ 

з/п 
Кореляція показників rx,y 

1 Кількість членів ЛК, тис. – Кількість померлих, на 1тис. населення 0,0106 

2 Кількість членів ЛК, тис. – Первинна захворюваність населення, на 10 тис. населення -0,2423 

3 
Кількість членів ЛК, тис. – Захворюваність на злоякісні новоутворення, на 100 тис. 
населення 

-0,5538 

4 Сума витрат ЛК на медичну допомогу, млн грн. – Кількість померлих, на 1тис. населення 0,0626 

5 
Сума витрат ЛК на медичну допомогу, млн грн. – Первинна захворюваність населення, на 

10 тис. населення 
-0,2427 

6 
Сума витрат ЛК на медичну допомогу, млн грн. – Захворюваність на злоякісні 

новоутворення, на 100 тис. населення 
-0,5113 

7 
Сума витрат ЛК на медичну допомогу, млн грн. – Захворюваність на активний туберкульоз, 

на 100 тис. населення 
0,3506 

8 Сума витрат ЛК на медичну допомогу, млн грн. – Природне зменшення населення -0,1763 

9 Кількість випадків надання допомоги, тис. – Кількість померлих, на 1тис. населення 0,1506 

10 
Кількість випадків надання допомоги, тис. – Первинна захворюваність населення, на 10 тис. 
населення 

-0,2041 

11 
Кількість випадків надання допомоги, тис. – Захворюваність на злоякісні новоутворення, на 

100 тис. населення 
-0,4041 

12 
Кількість випадків надання допомоги, тис. – Захворюваність на активний туберкульоз, на 
100 тис. населення 

0,4045 

 
їх роботи з урахуванням не тільки економічної, але і головне
— медико-демографічної та соціальної ефективності.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах, при відсутності в Україні обов'яз-

кового медичного страхування впливовим додатковим дже-
релом фінансування системи охорони здоров'я є добро-
вільне медичне фінансування у вигляді лікарняних кас, впро-
вадження якого достовірно впливає на медико-демографічні
показники населення.

Для підвищення ефективності фінансування охорони здо-
ров'я та лікарняних кас доцільно використовувати співстав-
лення роміру витрат охорони здоров'я на профілактику, ліку-
вання, реабілітацію захворювань із соціальними втратами на-
селення внаслідок захворюваності, інвалідизації та смертності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, що за умов сучасного світового техніко-еконо-

мічного розвитку проблема створення та організації систе-
ми науково-технологічної оцінки інноваційних проектів є
надзвичайно актуальною, оскільки від неї напряму залежить
подальший рівень розвитку і, відповідно, прибутковості ок-
ремих господарських структур і економіки в цілому.

Слід зауважити, що порівняльний вибір підприємством
альтернативних методів оцінки трансферу технологій з ме-
тою визначення їх ефективності і обрання кращої залежить
від низки факторів, які також потребують проведення по-
переднього аналізу.

Але попри всі позитивні напрацювання у даній галузі і
визнання пріоритетності впровадження інноваційно-техно-
логічних розробок поки ще не вироблено однозначно ефек-
тивного механізму оцінки їх передачі, які б дозволяли
найбільш оптимально оцінити всі параметри ефективності
техніко-організаційного проекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі вибору ефективного методу оцінювання

трансферу технологій присвячено не багато наукових і при-
кладних розробок. Існуючі підходи не є остаточно сформо-
ваними і загально визнаними, такими, що за схожих умов
діяльності господарських одиниць надавали б наближені
між собою оцінюючі значення. Так, згідно з В.В. Тітовим,
найкращим є той траснферно-технологічний проект, що має
найменші трансакційні витрати [7, с. 55—58]. Натомість,
О.П. Молчанова найоптимальнішим показником оцінки
ефективності трансферу технологій вважає внутрішню нор-
му доходності інвестицій [1, с. 32—36]. Такі організації як
Association of University Technology Managers (AUTM) у
США, а також Association of University Research Industry
Links (AURIL) і University Companies Association (UNICO) у
Великобританії, до компетенції яких входить просування
трансферу технологій визначальним показником його ефек-
тивності вважають загальноекономічний ефект, отриманий
від промислового впровадження інноваційно-технологічно-
го продукту [8, с. 16—47]. Окрім того кожне підприємство
на власний розсуд і ризик обирає метод оцінки трансферу
технологій, який далеко не завжди відповідає економічним
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умовам сьогодення. До того ж більшість господарюючих
суб'єктів звикли використовувати традиційні методи оцін-
ки ефективності інвестиційних проектів, прирівнюючи до
них трансфери. Як видно, на даний час не існує остаточно
сформованого методу визначення ефективності трансфе-
ру технологій.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Зважаючи на те, що головним чинником здійснення

трансферу технологій є визначення кінцевої ефективності
цього процесу, першочерговою проблемою підприємства-
новатора є вибір найкращого варіанту оцінки кінцевого ре-
зультату виробничого впровадження інноваційно-техноло-
гічної розробки. Відповідно до цього метою даної статті є
викладення результатів теоретичного дослідження щодо
порівняльного аналізу методів оцінки трансферу технологій.
У статті надається опис та аналіз прийнятності методів оц-
інки ефективності трансферу технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У еволюції методики оцінки ефективності нововведень,

можна виділити два періоди її розвитку: адміністративний і
ринковий. За умови адміністративно-командної системи і
панування централізованих методів керування господар-
ством був наявний і єдиний, централізований для всіх гос-
подарюючих суб'єктів метод визначення ефективності гос-
подарських інновацій, значення якого зводилося до прин-
ципу, що все те, що є вигідним для країни, є вигідним для
кожного підприємства зокрема. Згідно з ним передбачало-
ся, що економічний ефект в усіх галузях економіки слід роз-
раховувати за єдиним глобальним критерієм, не залежно від
того, на яких етапах реалізації виникає потреба у таких роз-
рахунках: на етапі впровадження, розроблення чи реалізації
кінцевої продукції. Єдині суперечності, що виникали при
цьому стосувалися лише визначення показника оцінки еко-
номічного ефекту: річний економічний ефект, приведені
витрати чи інтегральний економічний ефект [2, с. 18].

Після цього протягом тривалого часу у вітчизняній еко-
номічній літературі використовувався показник оцінки
ефективності нововведень, такий як чистих приведених вит-
рат [4, с. 21]:
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(1),
де В — вигода проекту;
З — витрати за проектом;
Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капіталов-

кладень;
К — капітальні вкладення за проектом.
За умови командно-адміністративного планування да-

ний показник, заснований на оптимальному народногоспо-
дарському плануванні, відіграв вирішальну роль в процесі
підвищення наукового обгрунтування господарських
рішень, виходячи з глобальних економічних цілей розвитку
країни.

Але, слід зазначити, що використання даного показни-
ка первинними господарськими одиницями у сучасних умо-
вах має деякі труднощі, пов'язані з важко вирішуваними
проблемами методологічного і практичного характеру. На-
приклад, розрахунок порівняльної економічної ефектив-
ності на основі приведених витрат, спрямований на вирішен-
ня другої з поставлених задач, без відповіді на першу, а саме
визначення ефективності кожного з запропонованих про-
ектів інвестування. Крім всього іншого, ці методи супере-
чать загальноприйнятим підходам оцінки ефективності інно-
вацій, прийнятих у сучасних економічних умовах. Викорис-
тання їх господарюючими суб'єктами у даний час може при-
звести до прийняття ними невірних господарських рішень,
оскільки методи їх прийняття є умовними. Ціна такої по-
милки тим більша, чим більший інвестиційний проект.

Економічні вимоги сьогодення вимагають пошуку і ви-
бору гнучких економічних рішень, які б забезпечили значне
підвищення ефективності інвестицій. Одним з таких підходів
є критеріальний, сутність якого зводиться до того, що при
різних критеріях визначення економічної ефективності
кінцевий економічний результат проекту буде різним. В ос-
нову критеріального підходу покладено полієдиний кри-
терій раціональності інвестицій: економічний, екологічний,
соціальний, організаційний, науково-технічний, комерцій-
ний, бюджетний, загальнодержавний. Це значно ускладнює
розрахунки, оскільки спочатку слід визначити економічну
ефективність за кожним з критеріїв, а потім інтегрувати їх
в один узагальнюючий коефіцієнт [6, с. 54]:

(2),
де Еріч — річна (економічна ефективність);
 Есоц — соціальна ефективність;
 Ебюдж — бюджетна ефективність.
Остаточне визначення впливу зазначеного підходу ба-

жано звести до обмеженої кількості показників, що в по-
дальшому надасть можливість значно скоротити і спрости-
ти рішення багатокритеріальної задачі. З економічної точ-
ки зору для впровадження інвестицій слід здійснити витра-
ти живої і минулої праці.

Аналіз і вибір альтернативної технології з існуючої про-
водиться з урахуванням напряму трансферу у міжнародно-
му або національному масштабі, здатного в подальшому за-
безпечити конкурентні переваги вітчизняних підприємств
на цільових ринках, а також відкинути неактуальні і зас-
тарілі технології виробництва.

У подальшому визначаються з розміром трансакційних
витрат для кожної форми трансферу на основі вирішення
таких завдань:

— визначення факторів формування трансакційних вит-
рат підприємства-імпортера трансферу;

— формування єдиної системи показників оцінки кож-
ного фактору;

— оцінювання ступеню впливу кожного фактору;
— створення системи врахування факторів впливу за

умови вибору певної форми трансферу технологій.
Щодо методу чистого приведеного доходу (net present

value (NPV-метод) — він характеризує абсолютний резуль-
тат проекту і показує, яка вигода буде отримана підприєм-
ством в результаті інвестування грошей за їх теперішньої
вартості:

 

(3),

де CF
i
 — чистий грошовий потік;

r — вартість капіталу, залученого для інвестування інно-
ваційного проекту.

Щодо з'ясування значення терміну "чистий", то сутність
його зводиться до того, що грошова сума за кожним роком
визначається як алгебраїчне додавання вхідних (додатних)
і вихідних (від'ємних) грошових потоків.

У відповідності до сутності методу приведене значення
всіх вхідних грошових потоків порівнюється з приведеним
значенням вихідних потоків, обумовлених капітальними
вкладеннями для реалізації проекту. Різниця між першими
і другими є чисте приведене значення, величина якого виз-
начає правильність прийняття рішення щодо інвестування
інноваційного проекту.

Від'ємне значення NPV свідчить про те, що вихідні інве-
стиції не окупляються, тобто додатні грошові потоки, гене-
ровані вихідними інвестиціями, не є достатніми для компен-
сації витрат інноваційного проекту.

Перевагою NPV-методу є:
— визначення здатності інвестиційного проекту гене-

рувати достатньо грошових коштів для покриття витрат,
пов'язаних з його здійсненням;

— поєднання термінів, розмірів і ризиків очікуваних
грошових потоків у майбутньому.

До основних недоліків NPV-методу слід віднести:
— відсутність можливості побачити часовий проміжок,

за яким інвестиції стають вигідними;
— незмінний рівень дисконтної ставки впродовж всьо-

го терміну реалізації проекту, що значно підвищує ризик.
Метод оцінки ефективності трансферу технологій на

основі внутрішньої норми прибутковості (IRR — internal rate
of return) — це таке значення показника дисконту, при яко-
му приведене значення інвестицій дорівнює приведеному
значенню потоків грошових засобів, отриманих за рахунок
використання інвестицій, або значення показника дискон-
ту, при якому забезпечується нульове значення чистого
приведеного грошового потоку, визначається за формулою:

 (4),

де Вt — відповідно, вигоди, а Зt — затрати t-го року інве-
стування; або:

 (5),

де CF
i
 — вхідний грошовий потік у t-му році;

INV — значення інвестицій.
IRR — це гранична ставка позичкового відсотку, який

розділяє ефективні і неефективні проекти. Рівень IRR по-
вністю визначається внутрішніми даними, які характеризу-
ють проект.

Силу впливу факторів на процес вибору підприємством
тієї чи іншої форми трансферу технологій можна визначи-
ти як реакцію на некоректні дії фірми партнера або ігнору-
вання таких дій. З цією метою можна використати метод
оцінки кожного фактору впливу на основі інформації щодо
можливих наслідків його прояву з подальшим переведен-
ням натуральних значень у безвимірну шкалу. При цьому
слід пам'ятати, що найбільший вплив на розмір трансакцій-
них витрат підприємства буде здійснювати:

— зацікавленість учасників трансфертної угоди у вста-
новленні взаємовідної ціни трансферу;

— складність і якість процесу впровадження нової тех-
нології;

— частота здійснення подібних трансакційних угод —
чим частіше, тим менш дефіцитним є даний інформаційний
продукт і тим менша його ціна;

— рівень законодавчого регулювання трансакційних
угод відносно встановлення ціни на об'єкт трансакції.

Відносно методики визначення вартості трансферу тех-
нологій, прийнято розраховувати її верхню і нижню межу.

Нижня межа ціни трансферу технології визначається
за формулою:

(6),
де ЦТнм — нижня межа ціни трансферу технології;
ЧПЕ — частка надприбутку підприємства-експортера

нової технології;
Кпнп — коефіцієнт податку на прибуток;
ВП — випуск продукції у натуральних показниках вим-

іру за використання нової технології;
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Црп — ціна реалізації продукції, виготовленої з допо-
могою нової технології;

Св — собівартість продукції, виготовленої з допомогою
нової технології;

ПДВ — податок на додану вартість;
КВ — капіталовкладення замовника технології у про-

цес її впровадження;
Нспг — середня норма прибутку в галузі впроваджен-

ня технології;
Кнп — коефіцієнт надприбутку, що визначає рівень пе-

ревищення прибутковості капіталовкладень у процес впро-
вадження нової технології у виробництво над середнім по-
казником прибутковості підприємств даної галузі (задаєть-
ся у діапазоні 1,5 — 2).

Верхня межа ціни трансферу технології розраховуєть-
ся за формулою:

 (7),

Аналіз залежності впливу факторів на динаміку зміни
трансакційних витрат відносно вибору форми трансферу
технології більш зручно проводити у вигляді матриці, що
ілюструє відношення між формою трансферу і факторами,
що спонукали підприємство здійснити свій вибір з ураху-
ванням принципу досягнення найменших проектних витрат
[5, с. 47].

Наприкінці визначення доцільності здійснення транс-
феру технологій з'ясовується розмір фінансового ефекту,
що буде отриманий підприємством у результатів впровад-
ження нової технології. Доведено, що ефективність транс-
феру повинна визначатися низкою фінансових показників,
напряму залежних від специфіки обраної форми його
здійснення, взятих у діапазоні життєвого циклу інновації
та трансакційних витрат на її впровадження з послідуючим
вибором оптимальної форми при зіставленні показників
чистої приведеної вартості проекту з внутрішньою нормою
його доходності.

На сучасному етапі розвитку економічної науки досить
поширеною є оцінка ефективності трансферу технологій на
основі оцінки вартості технологічного патенту, оскільки
його наявність є свідченням успішного використання тех-
нології, а інформація щодо використання патентів є у вільно-
му доступі.

Існує також метод визначення ефективності трансфе-
ру технологій, що відображає результативність інвестицій
у винахідницьку діяльність, такий як патент на долар. Да-
ний метод можна використовувати лише при аналізі інно-
ваційної діяльності на міжнародному рівні, де враховують-
ся всі параметри проекту інвестування.

Проведення оцінки ефективності трансферу технологій
на основі визначення вартості патенту є достатньою про-
стою і доступною, але вона надає інформацію лише віднос-
но кількості запатентованих технологій і винаходів, не при-
діляючи при цьому належної уваги розміру капіталовкла-
день у процесі розроблення даного інноваційного продук-
ту. Відповідно даний метод не може використовуватися для
визначення комерційного ефекту, отриманого від виробни-
чого впровадження технології.

Можна розглянути більш раціональний підхід до
визначення ефективності трансферу технологій, що пе-
редбачає порівняння ефективності від можливих проектів
на основі підрахунків кількості нових видів продукції, па-
тентів та розробок, які були створені за рахунок викорис-
тання двох входів: науково-дослідних та інтелектуальних
інвестицій у виробництво.

Існують також методи оцінки ефективності трансфер-
ту на основі визначення показника окупності інвестицій [3,
с. 58]:

(8),
де І — сума інвестицій;
В — річне значення фінансового результату (вигоди) у

вигляді чистого грошового доходу або чистого грошового
потоку.

Але він має суттєвий недолік, оскільки отриманню еко-
номічної ефективності передує процес технологічного впро-
вадження і промислового використання винаходу з посліду-
ючим отриманням прибутку через 5—8 років. Отже, зважа-
ючи на це, окупність інвестицій буде досягнута лише через
10—25 років.

Показник окупності інвестицій може виступати як ре-
зультуюча величина при визначенні кращого з альтернатив-
них проектів трансферу технологій і слугувати критерієм
проектних експертів або зацікавленої особи — інвестора.
При цьому показник окупності інвестицій може розрахо-
вуватися для кожного конкретного проекту трансферу або
для кожного його учасника.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок,
що найбільш точний аналіз визначення економічної ефек-
тивності трансферу технологій розкривається в трьох по-
казниках його визначення:

— характеристиці величини чистого доходу і зростан-
ня продуктивності праці;

— визначенні рентабельність виробництва, можливість
наявності чистого доходу (прибутку);

— ефективності суспільного продукту, що вимірюється
обсягом виробництва, досягнутого за рахунок впроваджен-
ня інноваційно-технологічного продукту.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, можна зазначити, що методи оцінки економічної

ефективності трансферу технологій, засновані на розрахун-
ках порівняльної ефективності на основі виняткового
зіставлення умовно-штучних величин, приведених до по-
рівнювального вигляду є найбільш прийнятними. Але сам
вибір є багато в чому штучним. Слід враховувати, що за су-
часних умов господарювання правильність визначення
фінансового результату трансфер умає не аби яку ціну. Для
запобігання хибних господарських рішень слід виключити
можливість використання умовно-приведених показників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі взаємодія освіти, науки, вироб-

ництва і фінансових установ набуває ключового значен-
ня для інноваційної економіки країни. Забезпечуючу
функцію в такій системі взаємодії має виконувати дер-
жава. Вона не лише регламентує взаємодію всіх інших
суб'єктів за допомогою законодавчих і нормативних
актів, а і забезпечує ресурсами шляхом прямої і непря-
мої фінансової підтримки локальних інноваційних
центрів.

Науково-технологічні центри об'єднують науково-
дослідні установи, освітні заклади, сервісні та виробничі
підприємства з метою забезпечення якнайшвидшого
впровадження результатів науково-дослідних і пошу-
кових робіт, винаходів у виробництво. Головне завдан-
ня цих інноваційних структур — сприяти розвитку та
комерціалізації високих і надвисоких технологій. В Ук-
раїні основною формою такого об'єднання є технопар-
ки та бізнес-інкубатори, зокрема ті, що засновані на базі
вищих навчальних закладів. Разом з тим, залишається
багато невирішених проблем у налагодженні співпраці
між освітою, наукою і виробництвом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань інноваційного розвитку еко-

номіки були присвячені роботи таких українських
вчених: В.П. Семиноженко, В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк,
О.А. Мазур, В.І. Пила, О.С. Чмир, Д.М. Стеченко,
Л.І. Федулова, Л. Яремко, Ю.Г. Симоненко. Окремі про-
блеми функціонування спеціалізованих науково-техні-
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чних локальних утворень досліджувалися А. Андерсо-
ном, Дж. Гибсоном, Д. Форнайл та Т. Бреннер. Проте
невивченими залишаються проблеми взаємодії локаль-
них інноваційних утворень із суб'єктами виробничої
сфери, недостатньо вивченим і розвиненим є механізм
взаємодії освіти, науки і виробництва в рамках інновац-
ійних центрів, а також взаємодія їх з фінансово-кредит-
ними інститутами і державою. Саме проблемам такої
взаємодії присвячена стаття.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є розкриття механізму взаємодії

освіти, науки і виробництва на терені інноваційного роз-
витку України. З'ясувати роль такої взаємодії в кон-
тексті формування вітчизняної інноваційної стратегії,
виявити основні проблеми в розвитку локальних інно-
ваційних центрів. Запропонувати нові підходи до вирі-
шення цих проблем та прискорення формування єдиної
концепції розвитку локальних інноваційних центрів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі взаємодія освіти, науки і вироб-

ництва набуває ключового значення для інноваційної
економіки країни. Основу такої "тришарової" системи
складає освіта, вона і є підгрунтям для виникнення но-
вих ідей, винаходів і розробок, адже освіта дає базову
систему знань і уявлень. З цього приводу цікавою є точ-
ка зору професора Стенфордського університету і Цен-
тру досліджень у галузі підприємництва бізнес-школи
Единбурзького університету Генрі Іцковіца, автора
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нової моделі організації інноваційного процесу, назва-
ної ним моделлю "потрійної спіралі".

Підхід Іцковіца грунтується на тому, що в сучасно-
му суспільстві ядром інноваційної діяльності виступає
університет. Він започатковує тісну співпрацю з бізне-
сом, виконуючи для нього дослідження і створюючи
потік ноу-хау з метою постійного вдосконалення про-
дуктів і послуг, що виробляються цим бізнесом. У такій
моделі саме університет стає головним центром докла-
дання державних зусиль і ресурсів для розвитку інно-
вацій. Університети такого типу прийнято називати до-
слідницькими, або, як їх називає Іцковіц, — підприєм-
ницькими. Звичайно, дослідницький університет збері-
гає всю академічну складову, але при цьому працює од-
ночасно за трьома взаємопов'язаними напрямами: на-
вчання, наукові дослідження, інноваційне впроваджен-
ня високих технологій і виведення їх на ринки (техно-
логічний трансфер) [1, с. 24].

Компанії зацікавлені в постійному підживленні но-
вими винаходами з метою модернізації та підвищення
конкурентоспроможності своєї продукції; вчені — у
практичному впровадженні своїх винаходів і отриманні
роялті від цієї діяльності; факультети і кафедри універ-
ситету — в отриманні місць практики для студентів, но-
вих робочих місць для випускників, в оновленні своєї
навчально-наукової бази за допомогою компаній; вен-
чурні та інвестиційні фонди — в пошуку нових іннова-
ційних проектів, які дали б їм змогу отримати нові при-
бутки.

Центральне місце належить науці як виробнику
інновацій. Ключовою проблемою цього сектору є брак
належного фінансування як з боку держави, так і при-
ватного сектору. Останнім часом багато говориться про
комерціалізацію науки, що має на меті стимулювання
приватних інвестицій в науку. Проте частка і відпові-
дальність держави в науково-пошуковій діяльності є у
світі стабільно високою. Отже, інноваційні процеси по-
требують змішаного фінансування, в якому ініціатором
і піонером виступає держава, залучаючи кошти бізне-
су.

Третьою складовою є виробничий сектор — як за-
безпечення впровадження в реальність інноваційних

ідей та їх реалізації. Це можливо при дієвих
механізмах економічного управління та
відповідному технічному оснащенні підпри-
ємств.

Наступним учасником є фінансово-кре-
дитні установи в особі комерційних, венчур-
них та інноваційних банків, інвестиційних
компаній і фондів, венчурних фондів. Інвес-
тиційні банки залучають капітал для фінан-
сування пізніх стадій життєвого циклу інно-
вацій шляхом продажу акцій наукомістких
компаній на фондових ринках.

Коло інвесторів інноваційного бізнесу є
надзвичайно широким: пенсійні та благодійні
фонди, страхові компанії, різноманітні дер-
жавні структури, приватні інвестори тощо.

Також інвестування у інноваційну
діяльність можуть здійснювати інвестиційні
та комерційні банки. Оскільки інвестиційна
діяльність є першочерговим завданням інвес-
тиційних банків, їм належить більш вагома
роль у такому фінансуванні. В ролі інвесторів
інноваційної діяльності інвестиційні банки бе-
руть участь у формуванні регіональних вен-
чурних фондів через розгалужену мережу
філіалів; у формуванні інвестиційних фірм
венчурного капіталу; як партнер з обмеже-
ною відповідальністю беруть участь у фон-
дах-партнерствах тощо. Також до процесу
венчурного фінансування широко залучені не
інституційні інвестори: університети, наукові
центри, дослідні інститути, промислові

підприємства, різноманітні організації та установи
тощо. Вони можуть виступати як самостійні інвестори,
або діяти через венчурних посередників.

Механізмом поворотного фінансування і відповід-
ними послугами може бути: позика, кредит, лізинг, су-
місна (спільна) діяльність, фінансова інвестиція.

Державні фінансові інститути, що забезпечують
реалізацію державної політики підтримки інноваційної
діяльності за пріоритетними напрямками науково-тех-
нічного розвитку, здійснюють фінансування інновацій-
них проектів на пільгових умовах повернення наданого
фінансування.

Слід зазначити, що послуги потрібні і надаються
суб'єкту інноваційної діяльності на будь-якому етапі
інноваційного процесу та забезпечують його зв'язок з
фінансовими інститутами й інноваційними структура-
ми в цьому процесі.

Узагальнюючи запропоновану нами систему взає-
модії, ми зобразили її схематично на рисунку 1.

Основні механізми такої взаємодії та їх характери-
стика зображені в таблиці 1.

Описані вище механізми слід деталізувати в контексті
створення спеціальних державних програм. При ство-
ренні таких програм слід скористатись досвідом США як
одної з провідних країн з інноваційним типом економіки
і найбільш ефективним механізмом формування іннова-
ційної стратегії. Адаптуючи до українських умов розвит-
ку локальних інноваційних центрів такі американські про-
грами, як "Програма інноваційних досліджень", "Програ-
ма трансферу технологій", "Програма трансферу техно-
логій у галузі малого бізнесу" і "Програма новітніх тех-
нологій" [2, с. 78—90], нами були запропоновані дві нові
програми: "Програма спільного фінансування розвитку
локальних інноваційних центрів" (на основі приватно-
державного партнерства), "Програма співпраці "універ-
ситет — локальні інноваційні центри"".

"Програма спільного фінансування розвитку ло-
кальних інноваційних центрів" передбачає:

— створення Агентства приватно-державного парт-
нерства України;

— впровадження програм спільного фінансування
для:

Локальні 

інноваційні 

центри 

Рис. 1. Схема взаємодії держави, освіти, науки, виробництва
і фінансово-кредитних установ шляхом поєднання їх в роботі

з локальними інноваційними центрами

Побудовано автором самостійно.
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— спільних наукових досліджень і розробок у важ-
ливих для держави галузях;

— трансферу результатів досліджень до підпри-
ємств;

— інноваційних проектів локальних інноваційних
центрів.

— створення інноваційних фондів (венчурних
фондів) шляхом застосування механізмів державно-
приватного партнерства та мобілізації державних і при-
ватних фінансових ресурсів для фінансування роботи
локальних інноваційних центрів.

Для подальшого опису програми спочатку наведе-
мо визначення приватно-державного партнерства, що
надає Організація економічного співробітництва та роз-
витку (ОЕСР) [3, с. 5]. Вона визначила ДПП як будь-які
офіційні відносини або домовленості на фіксований/
необмежений період часу між державними і приватни-
ми учасниками, у якому обидві сторони взаємодіють у
процесі ухвалення рішення і співінвестують обмежені
ресурси, такі як гроші, персонал, устаткування й інфор-
мацію для досягнення конкретних цілей у визначеній
сфері науки, технологій й інновацій.

Ознаками приватно-державного партнерства є на-
ступні характеристики:

1. Інституціоналізація або формалізація. Відносини
ДПП набувають статусу юридичної особи, або закріп-
люються на формальній договірній основі (угоди, дого-
вори, контракти тощо).

2. Участь держави. Участь держави у ДПП вияв-
ляється подвійно: як рівноправного партнера і як ката-
лізатора активності приватного сектору. В особі публі-
чного партнера виступають уряд, органи місцевого са-
моврядування, державні лабораторії, науково-дослідні
інститути, державні університети, державні установи,
організації і підприємства, а також об'єднання.

3. Рівноправний характер відносин та наявність
спільних цілей і спрямувань. Взаємодія сторін має парт-
нерський рівноправний характер, який досягається за
рахунок паритету і балансу публічних і приватних інте-
ресів та наявності єдиноспрямованих інтересів, що ма-
ють суспільну спрямованість.

4. Співінвестування ресурсів, вкладів сторін, вклю-
чаючи гроші, майно, людські ресурси, нематеріальні ак-
тиви (знання, технології, інформацію тощо).

5. Розподілення ризиків, витрат та прибутків у про-
порціях згідно із взаємними угодами.

Запропонована нами програма передбачає посилен-
ня взаємозв'язків трикутника "держава-наука-бізнес" в
контексті сприяння розвитку локальних інноваційних
центрів. Концепція програми повинна будуватися на
основі гармонійного поєднання публічних і приватних
інтересів, а регулювання відбуватися за рахунок опти-
мального балансу регуляторних і ринкових важелів. При
цьому підкреслюється роль держави:

— у фінансуванні фундаментальної науки, пріори-
тетних, у тому числі соціально-важливих її напрямів;

— у державно-приватному партнерстві для мобілі-
зації інвестування з приватного сектору;

— у створенні системи взаємодії бізнесу і науки.
Провідну роль повинні відіграти приватний бізнес і

підприємницька ініціатива. Змінюється і роль держави
в інноваційних відносинах. Держава виступає у відно-
синах не тільки як суб'єкт влади, а як рівноправний парт-
нер як підприємець, що готовий розділити ризики від
інноваційної діяльності.

"Програма спільного фінансування розвитку ло-
кальних інноваційних центрів" повинна реалізовуватись
на таких рівнях:

— на стратегічному рівні — Агентство державно-
приватного партнерства, до складу якого повинні вхо-
дити представники державної і приватної сфери. До по-
вноважень Агентства входило б, насамперед, прогнозу-
вання потреб народного господарства, окремих його га-
лузей з позицій забезпечення технологічних переваг їх
конкурентного розвитку, відбір на конкурсній основі
найважливіших інноваційних проектів, створення або
сприяння створенню нових і високотехнологічних ви-
робництв, виставкове, інформаційне та маркетингове
забезпечення інноваційної діяльності;

— на рівні науки — локальні інноваційні центри (тех-
нопарки, індустріальні парки,наукові парки, інноваційні
центри, науково-дослідні установи, бізнес-інкубатори)
що будуть оцінювати інноваційну спроможність (рин-
кову орієнтованість) результатів наукових досліджень,
кваліфікувати об'єкти інновацій, надавати допомогу у
бухгалтерському обліку та оподаткуванні, патентному
забезпеченні та оформлені прав інтелектуальної влас-
ності малим інноваційним фірмам;

Таблиця 1. Характеристика механізмів взаємодії держави, освіти, науки, виробництва, фінансово-кредитних установ
і локальних інноваційних центрів

Складено автором самостійно.

Структура взаємодії Опис механізму взаємодії 

Держава – ЛІЦ – 

Освіта 

 
Держава – ЛІЦ – 

Наука 

 

Освіта – ЛІЦ – Наука 

Держава формує замовлення на підготовку фахівців відповідної галузі, визначає 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки і через фінансові, нормативні та 

організаційні заходи сприяння розвитку ЛІЦ впливає на комерціалізацію науки і 
розвиток освіти. Освіта здійснює підготовку фахівців відповідно до потреб 

розвитку науки і в тісній співпраці з ЛІЦ формує молодий науковий кадровий 

потенціал з гарантованим місцем роботи в науковій сфері. Наука своїм 

розвитком формує потребу у підготовці відповідних фахівців для освіти і через 

ЛІЦ забезпечує їх роботою, умовами підвищення кваліфікації та розвитку, 

можливістю комерціалізувати винаходи 

Держава – ЛІЦ – 

Виробництво 

Держава забезпечує державно-приватне партнерство у галузі науки з метою 

стимулювання виробників до впровадження нововведень у виробництво і 

підвищення науко місткості продукції. Виробництво зацікавлене у випуску 

принципово нових виробів, виході на новий рівень виробництва, максимізації 
прибутку  

Наука – ЛІЦ – 
Виробництво 

ЛІЦ покликані сприяти комерціалізації науки, реалізації наукових ідей і 
винаходів саме через механізм поєднання науки і виробництва. Виробничий 

сектор забезпечує зайнятість працівників наукової сфери і безпосередньо 

перетворює наукові знання у виробництво товарів і послуг 

Освіта – ЛІЦ – 

Виробництво 

Освіта через співпрацю з ЛІЦ здійснює підготовку необхідних фахівців для 

потреб виробництва. Виробництво шляхом такої співпраці отримує можливість 

здійснювати замовлення на підготовку необхідних працівників, сприяти їх 

розвитку, надає можливість набуття студентами практичних навичок і першими 

впроваджувати їх наукові ідеї у виробництво 

Держава – ЛІЦ – 

Фінансово-кредитні 

установи 

Держава через механізми пільгового кредитування, нормативні та організаційні 

заходи стимулює фінансово-кредитні установи інвестувати у інноваційну 

діяльність; Фінансово-кредитні установи будуть зацікавлені у таких проектах за 
умови їх високої прибутковості і помірного ризику, що забезпечують ЛІЦ 
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— на рівні впровадження у виробництво — ко-
мерційні партнерства на базі науково-дослідних уста-
нов з метою інноваційної діяльності, тобто комерціалі-
зації розробок, в які державні наукові установи увій-
дуть правами інтелектуальної власності, а приватні інве-
стори фінансовими внесками;

— на рівні фінансування — Інноваційний фонд
спільного державно-приватного інвестування, який
може бути створено у формі акціонерного товариства
приватного права; він складатиметься з холдингу та
дочірніх компаній, 50% капіталу якого належить дер-
жаві, а решта — приватні інвестори.

З метою формування дієвих механізмів фінансової
підтримки інноваційної діяльності, нововведень у про-
мисловості та забезпечення економічного зростання в
Україні доцільно було б в рамках державної фінансо-
вої системи створити окремий структурний елемент —
Інноваційний банк. Це сприяло б збільшенню сукупно-
го обороту фінансування інноваційних проектів локаль-
них інноваційних центрів. На початковому етапі діяль-
ності держава повинна володіти контрольним пакетом
акцій цього банку. Іншими національними співзаснов-
никами банку будуть великі підприємства та будь-які
інші зацікавлені платоспроможні суб'єкти господарю-
вання, згодом можуть залучатися й нерезиденти краї-
ни.

З метою захисту від ризику та гарантування повер-
нення приватного капіталу інвестору в разі настання
ризикової події, доцільним є функціонування такого
інституту як Державна страхова компанія (по страху-
ванню інвестицій в інновації). Ця компанія повинна тісно
співпрацювати з усіма інституційними структурами, в
першу чергу, з Інноваційним банком та Інноваційним
фондом.

Для забезпечення спільного фінансування програ-
ма використовує наступні механізми:

— надання прямих кредитів Інноваційним банком
тим ЛІЦ, які з тих чи інших обставин не можуть скори-
статися звичайними каналами залучення кредитних ре-
сурсів. Це відкриє додаткові джерела ресурсів для тех-
нопарків і бізнес-інкубаторів, одночасно забезпечить
фінансовий обіг і прибутковість банку;

— надання інвестицій Інноваційним фондом спіль-
ного державно-приватного інвестування на реалізацію
тих проектів ЛІЦ, які були відібрані Агентством держав-
но-приватного партнерства. Даний механізм передбачає
сприянню розвитку стратегічно важливих розробок і
напрямів наукових досліджень для країни;

— фінансова підтримки резидентів індустріальних
парків, які інвестують в інновації: спільне фінансування
вартості персоналу, який задіяний в науково-дослідній
роботі (50% — фінансується Інноваційним фондом);

— спільне фінансування проектів перенесення в
індустріальні парк виробництв з більшою доданою вар-
тістю (до 40% фінансується з Інноваційного фонду). Це
дозволило б підвищити привабливість українських інду-
стріальних парків, створити бізнес-кейс для приватних
інвестицій в облаштування парків та реєстрацію парків
в національному реєстрі та стимулювало б переміщен-
ня в країну більш високотехнологічних виробництв;

— спільне фінансування відібраних на конкурсній
основі Агентством державно-приватного партнерства
проектів ініціаторів створення локальних інноваційних
центрів: бюджетне фінансування — 30% вартості
проекту, решта — приватні компанії або органи місце-
вого самоврядування;

— застосування механізмів венчурного фінансуван-
ня ризикових інноваційних проектів через формування
спільних фондів венчурного капіталу на регіональному
рівні.

Доцільно застосувати досвід Ізраїлю та Великобри-
танії. Дольова участь спеціально створених державних
інвестиційних фондів в регіональних венчурних фондах,
стала каталізатором розвитку венчурного інвестуван-

ня і активно впроваджується і на сьогодні. Обидва фон-
ди створюються в організаційно-правовій формі обме-
женого партнерства. Вони здійснюють свою діяльність
під керівництвом приватних керуючих компаній(як пра-
вило зарубіжних). Кошти держави складають зазвичай
не більш ніж 50% кожного регіонального фонду. Решта
має бути залучена від приватних інвесторів. Відносно
виплат діє правило першого постраждалого на користь
приватного інвестора [4, с. 70].

Участь уряду відіграє важливу роль у налагодженні
взаємин між фондами венчурного капіталу і інститу-
ційними інвесторами, завдяки ретельному відбору ке-
руючих фондами і компаній-реципієнтів венчурних інве-
стицій (на основі конкурсу або детальної оцінки заявок).
У зв'язку з чим, інвестиції, що здійснюються через кон-
струкцію приватно-державних венчурних фондів, є
менш ризикованими.

Загальна схема взаємодії суб'єктів за "Програмою
спільного фінансування розвитку локальних інновацій-
них центрів" представлена на рисунку 2.

Перевагами цього механізму є: по-перше, для бізне-
су — пряма державна підтримка інновацій, можливість
інвестування під гарантії держави, по-друге, для дер-
жави — зниження бюджетних витрат за рахунок залу-
чених коштів в сферу інноваційної діяльності, підвищен-
ня інноваційної активності пріоритетних галузей еко-
номіки, розподіл інноваційних ризиків.

"Програма співпраці "університет — локальні інно-
ваційні центри"" має за мету подолання розриву між
освітою та впровадженням отриманих знань у створен-
ня інновацій. Програма містить такі заходи співпраці:
проведення спільних наукових досліджень між студен-
тами і викладачами вищих навчальних закладів та нау-
ковцями локальних інноваційних центрів за контрактом,
проведення бізнес-тренінгів тощо; зміна стратегії на-
вчання в провідних університетах з викладання за
підручниками на навчання у дослідницьких лаборатор-
іях; започаткування програми спільних дослідницьких
центрів "університет — промисловість", як нового виду
локальних інноваційних центрів в Україні; створити мо-
лодіжні інноваційні центри у формі некомерційних парт-
нерств, засновниками яких можуть стати вищі навчальні
заклади, науково-дослідні інститути, технопарки або
технополіси; основним їх завданням стане комплексна
консультаційна підтримка молодіжних інноваційних
проектів, включаючи технічне і технологічне сприяння
їх доопрацюванню. В межах поданої програми ключо-
вими є дві базові програми: програми спільних дослід-
ницьких центрів "університет — промисловість" і про-
грама створення молодіжних інноваційних центрів. При
створенні першої програми в якості прототипу був взя-
тий досвід США. Наряду із стратегічними бізнес-аль-
янсами протягом останніх 30 років у США набули ак-
тивного розвитку партнерські взаємовідносини "універ-
ситет — промисловість". Фінансування в таких випад-
ках здійснюється на контрактних засадах, а власником
результатів досліджень є фінансуюча компанія. Систе-
ма "університет — промисловість" стала настільки роз-
повсюдженою, що в багатьох навчальних закладах було
створено спеціальні центри (понад 1000 по всій території
США), які обслуговують такі проекти [2, с. 60]. Ми вва-
жаємо, що сприяння такій співпраці призводить до при-
скорення виникнення різних видів локальних інновац-
ійних центрів, шляхом поєднання інноваційного потен-
ціалу освіти і комерційного прогресу. А значить і до-
сягнення мети створення ЛІЦ — комерціалізації інно-
вацій. Програма спільних дослідницьких центрів "уні-
верситет — промисловість" передбачає два варіанти
механізмів фінансування таких центрів. Перший варіант
грунтується на формуванні дослідницького центру у
формі корпорації, до складу якої можуть входити уні-
верситет, приватні інвестори, місцева влада, інші спон-
сори і зацікавлені особи. Кожний корпоративний член
Центру вносить до спільного фонду річний фіксований
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членський внесок. Ці кошти спрямовуються на фінан-
сування фундаментальних досліджень, тематика яких
визначається Радою Центру. Результати цих досліджень
є доступними для всіх членів консорціуму, які, тим не
менш, мають можливість вносити додаткові ресурси на
підсилення специфічних напрямків, отримуючи у тако-
му випадку переважне право власності на результати.
Наступним етапом є впровадження наукових розробок
у виробництво шляхом створення компанії spin-off. І в
разі успішного її функціонування Фонд центру повинен
розподілити отримані доходи між учасниками. Універ-
ситети та інститути повинні звітувати про надходжен-
ня від ліцензування, інвестиції від зовнішніх інвесторів
у дослідження і розробки та компанії spin-off, про над-
ходження від діяльності spin-off, про кількість створе-
них робочих місць або розроблені продукти соціально-
го призначення перед Радою Центру. Базова схема ме-
ханізму функціонування Дослідницького центру "уні-
верситет — промисловість" у формі корпорації пред-
ставлена на рисунку 3.

Другий варіант передбачає участь у фінансуванні
інноваційної небанківської фінансово-кредитної устано-
ви "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу", що
був створений у 2011 році [5]. Нами пропонується наступ-
ний механізм: Фонд підтримки малого інноваційного
бізнесу надає відносно невелику фінансову підтримку
центрам — 20%. Водночас, інші 80% надходить з інших
джерел — переважно від промислових компаній. Якщо
центр може довести свою спроможність виконувати
серйозні дослідження, Фонд підтримки малого інновац-
ійного бізнесу надає грант на п'ять років, який може бути
продовжений ще на п'ять років але на меншу суму. Ме-
тою є надання сприяння започаткуванню роботи цент-
ру, а також підтримки на етапі становлення, але надалі
центри мають утримуватися за рахунок університетів і
промисловості. Партнерство сторін у центрі формалі-
зується через прийняття спільних рішень Дорадчою про-
мисловою радою центру, представниками університету і
бізнесу щодо проведення науково-дослідних робіт. Інди-
катором успіху, за критерієм Фонду, має стати обсяг дос-
лідницьких робіт, які здійснюються центром за контрак-
тами з промисловістю (рис. 4).

У рамках даної програми передбачено також на-
ступні заходи щодо взаємодії університетів і промисло-
вості:

1. Короткотермінові програми навчання для сту-
дентів на їх прохання, або побажання роботодавців для
поглиблення чи розширення знань з обраних ними спе-
ціальностей. Окрім академічної програми, студентам на-
даються різноманітні можливості — пройти школу мар-
кетологів, школу рекламних агентів, школу експертів у
галузі земельних ресурсів.

 2. Організація виїзних лекцій про-
відних викладачів з базових та про-
фільних дисциплін за програмами на-
вчання, а також на замовлення сту-
дентів та роботодавців з актуальних
питань науки, техніки, сучасних тех-
нологій тощо.

3. Проведення практичних занять,
лекцій, тренінгів із залученням відомих
керівників підприємств, практиків.

4. Утворення спільних бізнес-інку-
баторів для практичного впроваджен-
ня інноваційних ідей студентів та вик-
ладачів на базі дослідницьких центрів.

Також нами визначено, що важли-
вим завданням для держави є пошук
перспективних ідей в університетах і
дослідницьких центрах, забезпечення
інвестиційного фінансування на
ранніх стадіях розвитку компаній,
фінансування розробки бізнес-планів
і нових науково-дослідну діяльність,

розширення міжнародного співробітництва дослідниць-
ких організацій. Для забезпечення фінансування мо-
жуть бути застосовані наступні механізми:

— фінансування проектів на рівні до 30%, за допо-
могою прямого субсидування;

— виділення грантів компанії до половини витрат,
якщо вона проводить дослідження в кооперації з уні-
верситетом, а не тільки розробку нового продукту;

— виділення ризикових позик компанії до 60—70%
від витрат на розробку нового продукту або процесу.
Компанія зобов'язана повернути позику, якщо розроб-
ка успішно була виведена на ринок;

— здійснення фінансування проектів впродовж до
2-х років, а в разі сприятливих результатів розробки но-
вого продукту продовжується ще на 2—3 роки у вигляді
ризикового позики. Такі заходи можуть бути покладені
на Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу, оск-
ільки це не суперечить його статуту і меті створення.

Програма створення молодіжних інноваційних
центрів ставить за мету поєднання інноваційних ідей і
інтелектуального ресурсу університетів з ресурсами і
можливостями локальних інноваційних центрів.

Ми пропонуємо створити молодіжні інноваційні
центри у формі некомерційних партнерств, засновни-
ками яких виступають вищі навчальні заклади, науко-
во-дослідні інститути, технопарки або технополіси.
Основне їх завдання — комплексна консультаційна
підтримка молодіжних інноваційних проектів, включа-
ючи технічне і технологічне сприяння їх доопрацюван-
ню через доступ до обладнання і матеріально-технічної
бази локальних інноваційних центрів, пошук інвесторів.

Важливим є той факт, що МІЦ не повинні бути до-
чірніми структурами університетів, вони повинні
поєднувати інтереси всіх своїх учасників. Держава в да-
ному випадку виступає економічним та правовим регу-
лятором відносин, а також може виступати у ролі за-
мовника досліджень і науково-технічних розробок.

У якості показників результативності таких центрів
нами було визначено:

— кількість ініційованих молодіжних інноваційних
проектів, що отримали інвестування;

— кількість молодіжних бізнес-проектів на стадії
реалізації;

— кількість залучених партнерів до реалізації про-
ектів у сфері малого інноваційного підприємництва;

— зростання кількості реалізованих інноваційних
молодіжних проектів;

— зростання кількості молодіжних інтеграційних
проектів;

— зростання кількості молодих вчених віком 18—
35 років, залучених до проектів по стимулюванню нау-
ково-дослідної діяльності молоді;
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Рис. 2. Загальна схема взаємодії суб'єктів за "Програмою спільного
фінансування розвитку локальних інноваційних центрів"

Побудовано автором самостійно.
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— збільшення кількості публікацій в ЗМІ та In-
ternet-ресурсах про діяльність МІЦ.

У сьогоднішніх макроекономічних умовах особли-
ве значення мають консолідація зусиль держави, на-
уки і освіти у формі технологічної платформи,
діяльність якої має бути направлена на активне фор-
мування державної політики в інноваційній сфері, ек-
спертний супровід науково-технічних і інноваційних
проектів, підвищення рівня освіти в суспільстві, про-
сування вітчизняної продукції на світовому ринку. При
цьому йдеться про необхідності побудови технологіч-
ної платформи як на рівні країни, так і окремих регі-
онів. Необхідність формування технологічних плат-
форм на локальному рівні відповідає державній стра-
тегії інноваційного розвитку, і дозволяє вирішити най-
важливіші соціально-економічні і модернізаційні про-
блеми. МІЦ покликані стати молодіжною складовою,
навчальним, експериментальним майданчиком і кадро-
вою базою для майбутніх технологічних платформ у
вигляді локальних інноваційних центрів.

Відповідно до викладених завдань нами була роз-
роблена концептуальна модель взаємодії локальних
інноваційних центрів, освітніх закладів, держави,
фінансово-кредитних установ і виробництва. У кон-
тексті запропонованої моделі системо утворюючим
елементом є локальні інноваційні центри у вигляді тех-
нопарків, наукових парків, дослідних або індустріаль-
них парків. Модель включає механізми взаємодії локаль-
них інноваційних центрів, держави, приватного секто-
ру і вищих навчальних закладів, що були запропоновані
нами вище. При подібному підході в рамках створюва-
ної системи виникає можливість формування "замкну-
того" інноваційного і освітнього ланцюжка, в якому
кожен з елементів грає ключову роль в рамках своїх
компетенцій, а ЛІЦ забезпечує координацію дій і зла-
годжену політику, направлену на досягнення ефектив-
ності і конкурентоспроможності взаємодії в цілому.

Ефективність і стійкість системи взаємодії забезпе-
чується такими учасниками: освітні заклади, виробничі
підприємства, держава і фінансово-кредитні установи,
приватні інвестори, науково-дослідні інститути і ло-
кальні інноваційні центри: технопарки, наукові парки,
бізнес-інкубатори, дослідницькі центри при університе-
тах, комерційні партнерства держави і приватного сек-
тору, молодіжні інноваційні центри.

Таким чином, ЛІЦ створює і розвиває необхідні
зв'язки між всіма учасниками: інвесторами, дослід-
ницькими організаціями, університетом, великими
промисловими підприємствами, фінансовими струк-
турами, органами влади і фінансово-кредитними ус-
тановами.

Окрім формування загального си-
нергетичного ефекту і підвищення кон-
курентоспроможності можна говорити
про ряд додаткових переваг, які отрима-
ють учасники від реалізації вказаної
стратегії.

1. Для підприємств:
— підвищення конкурентоспромож-

ності на внутрішньому і зовнішньому
ринках за рахунок використання новітніх
технологій і результатів науково-техні-
чних досягнень дослідницьких центрів і
університетів;

— вирішення кадрової проблеми за
рахунок використання освітянського
потенціалу університету і інших осві-
тянських організацій;

— значна економія витрат за рахунок
пільгових умов розміщення і надання
широкого спектру послуг на базі техно-
парку або спільних досліджень з універ-
ситетом; кращий доступ до ринку капі-
талу;

— формування привабливого інвестиційного іміджу;
— доступ до унікального високотехнологічного об-

ладнання;
— доступ до інформаційних ресурсів;
— можливість взаємодії з органами державної вла-

ди, ЗМІ.
2. Для дослідницьких організацій:
— комерціалізація результатів науково-технічної

діяльності;
— зростання попиту на дослідження і науково-тех-

нічну продукцію зі сторони підприємств;
— значне підвищення статусу вченого та ролі науки

у суспільстві через нормалізацію оплати;
— можливість для молодих вчених зрозуміло і про-

зоро планувати професійну кар'єру;
3. Для університету подібний підхід дозволить за-

безпечити: активізацію науково-технічної діяльності;
— комерціалізацію результатів науково-технічної

діяльності; інтенсифікацію інноваційної активності сту-
дентів, аспірантів, професорсько-викладацького скла-
ду;

— підвищення якості освітянських процесів універ-
ситету через використання інноваційного потенціалу.

4. Для фінансово-кредитних установ: підвищення
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оборотності капіталу, державні
гарантії повернення позик, підви-
щення рентабельності за рахунок
інвестування у ризикові, але висо-
коприбуткові проекти. Підвищен-
ня іміджу та розширення кола
клієнтів.

Україна має позитивний дос-
від створення інноваційної інфра-
структури виробництва на при-
кладі технопарків, який свідчить
про перспективність їх подальшо-
го розвитку. У той же час для то-
го, щоб локальні інноваційні цен-
три стали дієвим чинником інно-
ваційного розвитку країни, необ-
хідно переходити до більш повної
системи інфраструктурних еле-
ментів та передбачати більш грун-
товну нормативну базу та різно-
манітні державні стимули, спря-
мованих на прискорення впровад-
ження наукових результатів у
практику, на виведення окремих
галузей на конкурентоспромож-
ний рівень.

ВИСНОВКИ
Основні недоліки в діяль-

ності українських інноваційних
центрів пов'язані з украй недо-
сконалою системою супроводу
цієї діяльності. Для організації
наукових центрів необхідно не
лише сформувати багатоканальну систему фінансуван-
ня науки, але й перейти від адміністративного управл-
іння науково-технічною сферою до економічного ме-
ханізму координації та комерціалізації результатів
діяльності науково-технічної сфери завдяки інтеграції
освіти, науки та виробництва. Таким чином, головні
завдання, які і на сьогодні не втрачають актуальності,
це:

— розробка єдиної стратегії розвитку інноваційних
центрів на основі організаційно-економічного і струк-
турного об'єднання науки, освіти, фінансового сектора
і виробництва;

— вдосконалення системи державного управління
науково-технологічною та інноваційною сферами, що
повинно супроводжуватись розвитком інноваційної
інфраструктури;

— кардинальні зміни щодо системи державної
підтримки науково-технологічних та інноваційних про-
грам;

— створення спеціалізованих центрів державно-
приватного партнерства у галузі інновацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зовнішньоекономічна діяльність є рушійним ва-

желем забезпечення підприємств міжнародними за-
мовленнями та клієнтами, що здатний задовільнити
постійно зростаючу потребу у збільшенні прибутку.
Основним завданням зовнішньоекономічної діяль-
ності є забезпечення відносин між учасниками між-
народного договору, щодо забезпечення інтересів
кожної з сторін та вилучення вигоди у процесі спів-
праці.

УДК 339.9

Л. К. Кожевнікова,
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДІВ
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Kozhevnikova,
Graduate student of Economics and enterprise's security department,
Eastern European National University after Lesya Ukrainka, Lutsk

PARTICULAR QUALITIES OF FEATURES AND METHODS OF FOREIGN ECONOMICS
MANAGEMENT

У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також проана-
лізовано функції та методи, що зумовлюють особливості ведення міжнародної діяльності. Визначено ме-
тоди управління, що використовуються для підвищення ефективності керування операціями на
підприємстві, а також детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються безпосе-
редньо до здійснення міжнародної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи управління
такі, як адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі за для досягнення ефективної роботи з
персоналом. Проаналізовано функції менеджменту та виокремлено чинники, що впливають на ефек-
тивність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення зовнішньоекономічної діяльності зде-
більшого залежить від виконання наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено
характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до виробничо-господарської
діяльності підприємства.

The article deals with the basic concepts of management of foreign economic activity and analyze the functions
and methods that contribute to the peculiarities of international activities. There were defined the management
techniques used to improve management operations at the enterprise and presented in detail the features of the
methods used to directly engage in international activities. It was suggested to combine the general management
techniques, such as administrative, organizational and social in order to achieve efficient work with the staff.
Analysis of management functions and highlighted the factors that influence the efficiency of these functions.
The impact of foreign economic activity depends mainly on performing the functions of the department and the
company in general. Author determined the characteristics of international management in accordance with the
industrial and business enterprises.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, управління, підприємство, методи, функції, ефек-
тивність, міжнародний менеджмент.

Key words: foreign economic activity, management, enterprise, methods, functions, effectiveness, international
management.

За для ефективного функціонування підприєм-
ства що займається міжнародними контрактами до-
речно використовувати комплексну систему управ-
ління зовнішньоекономічною діяльністю. Щоб отри-
мати комплексну систему управління зовнішньоеко-
номічною діяльністю підприємства необхідно врахо-
вувати науково-технічні, виробничі, сервісні, інфор-
маційні, кваліфікаційні та експортно-імпортні чин-
ники, що впливають на ефективність здійснення
міжнародної діяльності. Окрім цього, важливою
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проблемою теорії менеджменту є визначення пере-
ліку функцій управління.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
МИНУЛИХ РОКІВ

 Функції та методика управління зовнішньоеко-
номічною діяльністю широко розглядаються у пра-
цях таких зарубіжних науковців, як Р. Баззелл, К. Бак-
хаус, Й. Беккер, Т. Бонома, Ф. Бредлей, Г. Вайс,
Е. Вебстер, Ю. Вісмайер, Б. Гале, А. Германнс, С. Дуг-
лас, Ф. Котлер, К. Крейг, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Майер,
С. Мюллер, Х. Мефферт, В.Ньюман, М. Портер,
П. Россон, Г. Стар, К. Ховард, Р. Хюненберг.

На національному рівні функціонування зов-
нішньоекономічної діяльності опрацьоване такими
фахівцями, як В. Білий, В. Губенко, П. Кредисов,
О. Кузьмін, А. Лозенко, О. Мельник, В. Щербак,
А. Яковлєв, та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розглянути та проаналізу-

вати функції управління зовнішньоекономічною
діяльністю, а також визначити методи здійснення ме-
неджменту, та виокремити їх характерні особливості
щодо ведення міжнародної діяльності. Дослідити
слабкі та сильні сторони управління зовнішньоеко-
номічною діяльністю на підприємстві та запропону-
вати шляхи вдосконалення менеджменту міжнарод-
ної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Менеджмент — це вид діяльності підприємства,

пов'язаний з керівництвом людьми, які працюють
у різних сферах. Це також галузь людських знань,
що допомагають здійснювати управління персона-
лом. Значимість менеджменту була особливо чітко
усвідомлена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевид-
ним, що ця діяльність перетворилася в професію,
галузь знань — у самостійну дисципліну, а соціаль-
ний прошарок людей — у досить впливову суспіль-
ну силу.

Менеджмент слід розглядати як сукупність ра-
ціональних методів і організаційних прийомів управ-
ління підприємством.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
має певні риси, що обумовлюються особливостями
об'єкту здійснення господарської діяльності, а саме:

1) управління господарською діяльністю підприє-
мства здійснюється у зовнішній сфері і на міжнарод-
ному рівні;

2) охоплення територіального простору, що є
більш широким ніж у веденні внутрішньої діяльності
підприємством, що виражається у врахуванні різних
природних особливостей, кліматичних, тимчасових
та інших чинників;

3) у здійсненні міжнародної діяльності беруть
участь більше суб'єктів господарювання, які функц-
іонують у різних політичних, економічних, правових
і культурних умовах;

4) окрім власне підприємств у здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяльності виступають держави, які
відрізняються політикою ведення міжнародних
зв'язків, стратегією у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, сукупністю важелів впливу на цю сферу;

5) на міжнародному рівні часто використовують-
ся міждержавні інструменти та засоби дії на зовні-
шньоторговельні й інші відносини господарюючих
суб'єктів.

За для досягнення ефективного результату від
здійснення зовнішньоекономічної діяльності вико-
ристовуються певні методи управління.

Ще з початку ХХ століття американським науко-
вцем Ф. Тейлором було доведено, що методи, які ви-
користовуються в науці і техніці, можуть ефективно

використовуватися в практичній діяльності органі-
зації для досягнення визначених цілей.

В основі класифікації методики управління по-
лягають мотиви, що виникають у процесі діяльності.
Методи управління використовуються у поєднання
один з одним, а саме: управлінська діяльність — це
результат реалізації різних методів і засобів впливу
на людей.

Методи управління — це способи впливу на ок-
ремих працівників і виробничі колективи загалом
з метою досягнення визначених підприємством
цілей.

Метод управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю — це сукупність способів, прийомів та засобів
державного впливу на зовнішньоекономічну
діяльність [2, с. 56].

Методи управління зовнішньоекономічною
діяльністю можна поділити на три групи: економічні,
адміністративні, і соціальні.

Економічні методи — система економічних ва-
желів і заходів, за допомогою яких здійснюється
вплив на керовані об'єкти з метою досягнення по-
ставленої мети і забезпечення єдності інтересів
підприємства і окремих працівників.

Економічні методи реалізовують матеріальні
інтереси участі суб'єкта у зовнішньоекономічній
діяльності. Це є методи непрямої дії і  вони не мо-
жуть змусити об'єкт управління діяти однознач-
но.

Економічні методи здійснення менеджменту зов-
нішньоекономічної діяльності залежать від створен-
ня державним органом управління фінансової чи ма-
теріальної мотивації, що здатна вплинути на еко-
номічні інтереси суб'єктів господарювання.

До економічних методів належать:
— митний тариф та митні збори;
— ціни на експортовані та імпортовані товари;
— норми прискореної амортизації;
— ставки надання і одержання кредитів, ставки

страхування експортних кредитів, позик;
— іноземні інвестиції на території України [2, с.

59].
Адміністративні методи — система способів і

прийомів організаційно-розпорядчої дії, яку вико-
ристовують для організації і координації об'єктів уп-
равління з метою виконання поставлених завдань.
Забезпечують чіткий розподіл обов'язків, дотриман-
ня повноважень, дисципліни та правових норм. До
них відносять:

1. Організаційні методи, що поєднують у собі си-
стему таких форм управління, як регламентування,
нормування і організаційно-методичне інструкту-
вання.

Регламентування встановлює правила, на основі
яких діє підрозділ або окремі працівники. Ці прави-
ла визначаються статутом, положенням про відділи,
правилами внутрішнього розпорядку.

2. Правові методи — сукупність способів дії
суб'єкта управління за допомогою правових норм,
відносин, активів.

3. Нормування визначає межі дії технічних, тех-
нологічних, економічних і організаційних норм.

4. Інструктування — доведення до працівників
найраціональнішого способу виконання робіт, пере-
вірка знань та вмінь працівників.

5) Оперативно-розпорядчі методи. Вони на-
цілені на деталізацію плану, оперативну ліквідацію
відхилень від нього, регулювання роботи підроз-
ділу.

Розпорядчі дії завжди зумовлені конкретними
причинами і мають певну адресність, та односторон-
ню спрямованість — від керівника до підлеглого у та-
ких формах:

— обов'язкові приписи (наказ, розпорядження);
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— узгоджувальні дії (наради, консультації);
— рекомендації (роз'яснення, вказівка);
Оперативно-розпорядча дія включає такі скла-

дові: вид дії, адресата, завдання і критерії виконан-
ня, відповідальність, інструктування, контроль, сти-
мулювання.

6. Метод поділу за функціями: кожен працівник
виконує свою функцію.

Експертний метод — дослідження структури уп-
равління, виявлення її слабких місць.

7. Метод порівняння та аналогії — вдосконален-
ня елементів управління, організаційних форм та
рішень, які виправдали себе на підприємствах з под-
ібними умовами.

8. Метод структуризації мети передбачає кіль-
кісний та якісний опис, терміни реалізації та досяг-
нення, а також розподіл взаємопов'язаних та взає-
мозумовлених цілей. До цього методу можна відне-
сти делегування цілей. Під делегуванням розуміють
процес, при якому працівники, що мають визначені
правила, передають частину цих прав і доручають ви-
конання тих або інших видів робіт іншим співробіт-
никам даної організації. Якщо делегування немає,
менеджер змушений виконувати всі без винятку тру-
дові процеси сам, щоб досягти цілей, що стоять пе-
ред організацією. Але це неможливо при великому
обсязі виробництва та продажів. Тому необхідно пе-
редавати частину своїх прав і обов'язків підлеглим.
Таким чином, делегування є процесом, за допомогою
якого здійснюється поділ праці між людьми. Тому він
обов'язковий для будь-якого підприємства. Менед-
жмент як такий неможливий без делегування повно-
важень.

З точки зору необхідності контролю, проблеми,
які делегуються, можна поділити на такі види:

а) проблеми, які вимагають поточного контролю
за результатами їх вирішення;

б) проблеми, які вимагають звичайного контро-
лю або самоконтролю з періодичним інформуванням
керівника;

в) проблеми, які вимагають спеціального контро-
лю щодо окремих моментів;

г) проблеми, які вимагають повного контролю і
не допускають відхилень від встановлених дій. У
третьому випадку повноваження делегуються вибі-
рково, а в четвертому — взагалі не делегуються [3,
с. 28].

д) Метод організаційного моделювання грун-
тується на використанні існуючих моделей, які пе-
редбачають формування відповідних уявлень об'єкта
і структури управління.

Адміністративний метод має за основу повно-
важення державної влади, що передбачають за-
хист національних інтересів у міжнародних зв'яз-
ках.

До адміністративних методів управління ЗЕД
відносять:

— ліцензування і квотування товарів;
— заборона окремих видів експорту та імпорту

товарів;
— застосування спеціальних імпортних процедур

та правових режимів;
— заходи проти недобросовісної конкуренції,

розгляд спорів, що виникають у процесі здійснення
ЗЕД [2, с. 60].

Соціально-психологічні методи — специфічні
способи впливу на особисті стосунки і зв'язки між
працівниками. Базуються на використанні мораль-
них стимулів до праці, діють з метою перетворити
адміністративне завдання на свідомий обов'язок,
завдяки використанню психологічних прийомів та-
ких, як:

— соціальні методи — грунтуються на особливо-
стях взаємодії людей, культурних цінностей;

— психологічні мотиви — з метою гармонізації
стосунків працівників фірми і формування сприят-
ливого психологічного клімату.

Вибір методу управління здебільшого залежить
від характеру проблеми, що підлягає вирішенню, а
також ресурсів, наявних на підприємстві, кваліфіко-
ваних менеджерів та умов виробничого процесу. За
для досягнення ефективного результату, на практиці
менеджери зовнішньоекономічної діяльності вико-
ристовують наведені вище методи у поєднанні, адже
кожен з цих інструментів зосереджується на певно-
му вузькому сегменті управлінського процесу.

Окрім управління операціями, що здійснює
підприємство у процесі ведення зовнішньоекономі-
чної діяльності одним із головних завдань менедж-
менту залишається робота з персоналом, адже саме
від правильної організації роботи як у відділі, так і
по усьому підприємству буде залежати успіх майбут-
ньої операції.

Отже, менеджмент — це самостійний сегмент за-
гального апарату управління підприємством, що має
певні специфічні завдання і цілі, а також функції,
грамотне виконання яких безпосередньо впливає на
прибуток підприємства.

У загальному виділяють такі функції менеджмен-
ту, як:

1) планування, що займається такими питаннями:
чітке визначення цілей діяльності організації й кон-
кретних дій працівників організації на шляху їх до-
сягнення;

2) організування, що полягає у встановленні
постійних та тимчасових взаємовідносин між
підрозділами підприємства, визначенні порядку та
умов його діяльності; функція організації поєднує
у собі адміністративно-організаційне управління,
що передбачає визначення структури підприєм-
ства, встановлення взаємозв'язків і  роз-поділ
функцій між його підрозділами, надання певних
прав працівникам апарату управління й визначен-
ня їхньої відповідальності, а також оперативне
упра в лі ння,  яке  з аб е з печ ує  функціо нув ання
підприємства відповідно до затвердженого плану.
Воно полягає у періодичному й безперервному по-
рівнянні фактичних результатів з результатами,
передбаченими планом, та відповідному їх коригу-
ванні.

3) функція мотивації — це процес спонукання
учасників виробничого процесу до діяльності для до-
сягнення особистих цілей і цілей підприємства в ціло-
му;

4) функція контролю. Поняття "контроль" (пе-
ревірка) передбачає активну діяльність менеджера в
управлінні. Управлінський контроль це безперервний
процес, який включає спостереження за здійсненням
стратегічних планів для визначення ступеня ефек-
тивності їх виконання, а в разі необхідності засто-
совування регулюючих заходів.

Ефективність функції планування при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності залежить насампе-
ред від таких чинників:

— при плануванні повинні бути передбачені всі
ймовірні події і ситуації, які впливатимуть на розви-
ток зовнішньоекономічної діяльності з певним іно-
земним партнером;

— точність прогнозування діяльності, з викори-
станням сучасних методів, засобів, прийомів та про-
цедур, з метою застереження від незапланованих си-
туацій;

— мета й етапи планування повинні бути чіткими
й зрозумілими для всіх працівників підрозділу, а та-
кож для тих, хто тісно співпрацює зі сферою зовні-
шньоекономічної діяльності;

— безперервність планування — планування це
не одноразовий акт, а безперервний процес;
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— витрати на планування не повинні перевищу-
вати доходів від планування.

Отже, ми бачимо, що використовуючи в уп-
равлінні зовнішньоекономічною діяльністю функ-
цію планування, підприємство має змогу захистити
себе від непередбачуваних ситуацій, вчасно зреагу-
вавши на будь-які зміни у зовнішньому середовищі,
і тим самим виправити ситуацію на користь підприє-
мства.

Функція організації управління забезпечує впо-
рядкованість технічної, економічної, соціально-
психологічної й правової діяльності всіх суб'єктів
здійснення зовнішньоекономічного процесу, оскіль-
ки дозволяє визначити, хто саме повинен виконува-
ти кожне конкретне завдання і які для цього будуть
застосовані засоби. Через організаційну діяльність,
тобто через поділ і об'єднання завдань та компе-
тенції працівників відбувається управління відноси-
нами на кожному підприємстві.

Отже, така функція менеджменту, як організа-
ція — це своєрідний розподіл ролей, які повинні ви-
конувати працівники певного підприємства, з метою
утворення ефективної структури.

Функція мотивації застосовується задля стиму-
лювання ефективності праці робітників підприєм-
ства. Кожному працівникові важливо відчувати
свою значимість у процесі господарської діяль-
ності, адже це сприяє виникненню відчуття само-
реалізації та задоволення потреби бути корисним,
та отримувати від цього матеріальну та моральну
винагороду.

Функція мотивації передбачає створення й вико-
ристання стимулів до ефективної взаємодії суб'єктів
спільної діяльності. Одним із інструментів мотивац-
ійного процесу є використання взаємопов'язаних
елементів мотив і стимул. "Мотив" — це внутрішнє
прагнення людини до задоволення власних потреб,
а "стимул" — це можливість одержання матеріаль-
ної винагороди для задоволення зазначених потреб
за виконання певної роботи [3, с. 31].

Функція контролю у загальному виконує пере-
вірку планових показників, що були заплановані
підприємством із фактичними показниками, що от-
римані у певний звітній період. Функція контролю
визначається як вид управлінської діяльності, спря-
мований на утримання підприємства на шляху стра-
тегічного розвитку методом порівняння досягнутих
показників його діяльності з показниками, встанов-
леними за планами [3, с. 32].

Варто зауважити, що існує багато методів конт-
ролю діяльності на підприємстві, проте, користуван-
ня сучасними методами надасть змогу підприємству
більш точно та надійно оцінити результати діяль-
ності та використати отримані результати для підви-
щення ефективності господарської діяльності у май-
бутньому.

Наведені функції управління застосовуються до
кожної сфери діяльності підприємства, проте якщо
говорити окремо про відділ зовнішньоекономічної
діяльності, то можна виділити певні риси, які прита-
манні саме веденню міжнародного співробітництва,
і які власне впливають на здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності.

ВИСНОВКИ
Отже, менеджмент це сфера діяльності підприє-

мства, яка безпосередньо пов'язана з роботою з
людськими ресурсами. Його завдання полягає в
тому, щоб зробити людей здатними до здійснення
спільної діяльності, надати їх зусиллям ефективності
і згладити присутні їм недоліки, адже здатність лю-
дини робити внесок у суспільство настільки ж зале-
жить від ефективності управління підприємствами,
як і від власних зусиль та віддачі людей.

В основі здійснення зовнішньоекономічної
діяльності підприємством закладені такі функції ме-
неджменту, як планування, організація, мотивація і
контроль, що є головними на підприємствах, оскіль-
ки будь-яка інша управлінська діяльність здійс-
нюється шляхом послідовного їх застосування. Кож-
на з наведених функцій відповідає за забезпечення
певного сегменту господарської діяльності, що до-
поможе підприємству визначити слабкі та сильні сто-
рони управління, та уникнути помилок у майбутнь-
ому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність реалізації ефективного управління дер-

жавною соціальною політикою України обумовлюють
здійснення послідовної, чітко структурованої діяльності
органів державної влади стосовно соціального управління
та визначають високу потребу розробки та практичного
впровадження механізму управління соціальною політикою,
який надав би логічне та цілісне уявлення про кожний еле-
мент системи управління, комплекс форм, методів та засобів
впливу на соціально-економічні процеси з метою їхнього ре-
гулювання та забезпечення соціальної безпеки.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF SOCIAL SECURITY AS AN INDICATOR OF EFFECTIVE
MANAGEMENT OF SOCIAL POLICY OF UKRAINE

У даній статті здійснено аналіз та оцінювання індикаторів стану соціальної безпеки України як показ-
ника ефективності управління державною соціальною політикою України. Відзначається, що сучасний
стан розвитку України як соціальної держави інноваційного типу вимагає принципово нового розуміння
поняття соціальної політики. Стратегічною метою соціальної політики України є підвищення рівня жит-
тя населення. Підкреслюється, що соціальна політика виступає як система цільових урядових заходів з
підвищення якості та рівня життя, а також раціонального використання людського потенціалу. Ефек-
тивне управління соціальною політикою вимагає оцінки спроможності чинної системи державного та
регіонального управління вирішити завдання щодо забезпечення соціальної безпеки. Наведено обстави-
ни, котрі доводять, що удосконалення чинного законодавства в галузі державного та регіонального со-
ціального управління, забезпечення його зорієнтованості на забезпечення соціальної безпеки, не здатні
забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх заг-
роз. Також у даному досліджені визначено основні напрями реформування управління державною со-
ціальною політикою в контексті підвищення рівня соціальної безпеки.

In the article the necessity of analysis and evaluation of indicators of social security as an indicator of the
effectiveness of state social policy of Ukraine is proved. In this paper it is noted that the present state of
development of Ukraine as an innovative type of welfare state requires a fundamentally new understanding of
the concept of social policy. The strategic objective of social policy of Ukraine is raising living standards. It is
underlined that social policy is a system of targeted government measures to improve the quality and standard
of living as well as the rational use of human potential. Effective management of social policy requires an
assessment of the capacity of the current system of national and regional management to solve the task of ensuring
social security. The circumstances are presented to prove resulted that show the improvement of the current
legislation in the field of national and regional social governance, its orientation to provide social security, are
not able to provide a decent quality and standard of living independently of the influence of internal and external
threats. Also carrying out the main directions of social policy is explained by its ability to concentrate on soloing
of some problems of improving social security.

Ключові слова: соціальна політика, державне управління, соціальна безпека, індикатори стану соціальної
безпеки.

Key words: social policy, public administration, social security, social security status indicators.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Над проблемами управління державною соціальною

політикою та забезпечення соціальної безпеки працюють
вітчизняні фахівці О. Амоша, О. Білорус, О. Власюк, З. Ге-
расимчук, В. Гошовська, І. Гнібіденко, Е. Лібанова, О. Нов-
ікова, О. Іляш. Серед фахівців країн СНД найбільш відоми-
ми є праці З. Біктімової, А. Прохожева, В. Серебряннікова,
Г. Сілласте, А. Хлопєва. Проте наукові праці згаданих нами
вчених торкаються переважно окремих аспектів і найчасті-
ше мають загально-описовий характер щодо визначення
орієнтирів дослідження понятійно-категорійного апарату.
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Оцінка ефективності управління державною соціальною
політикою залишається недостатньо розробленою, крім
того вимоги національної безпеки при формуванні та реал-
ізації державної соціальної політики враховуються обме-
жено за відсутності єдиного механізму вирішення цих про-
блем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка ефективності управління держав-

ною соціальною політикою України через здійснення анал-
ізу та оцінювання індикаторів стану соціальної безпеки Ук-
раїни, а також визначення напрямів реформування управл-
іння державною соціальною політикою в контексті підви-
щення рівня соціальної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання ефективності управління державною со-

ціальною політикою завжди привертали увагу науковців і
практиків, однак через постійні зміни та процеси реформ
соціальні проблеми, які виникають на кожному етапі роз-
витку суспільства, потребують щоразу інших підходів до їх
вирішення [5]. На нашу думку, державну соціальну політи-
ку потрібно розглядати як багаторівневу і багатофункціо-
нальну систему, яка зможе забезпечити не тільки соціаль-
ний, а й економічний розвиток країни шляхом активізації
людського потенціалу та його оптимального використання.

Пріоритетність її серед інших складових внутрішньої
політики держави зумовлена певними особливостями. Зок-
рема, соціальна політика є своєрідним індикатором розвит-
ку суспільства, що сприяє зниженню соціальної напруги,
зростанню добробуту населення, досягненню рівноваги й
стабільності в суспільстві. Вона відіграє регулюючу і сти-
мулюючу роль у забезпеченні динамічного розвитку сус-
пільства, а також повинна гарантувати конституційні права
і свободи людини й громадянина [2].

Забезпечення комплексності та повноти інформації
щодо стану здійснення соціальної політики разом із оцін-
кою загроз соціальній безпеці на підставі статистичної
інформації потребує та обумовлює використання соціо-
логічні методи оцінки соціальної безпеки. Результатом ком-
плексного аналізу є систематизоване уявлення про ступінь
небезпечності загроз соціальній безпеці та бачення причин
і наслідків їхнього виникнення та розвитку.

Ефективне управління соціальною політикою вимагає
оцінки спроможності чинної системи державного та регіо-
нального управління вирішити завдання щодо забезпечен-
ня соціальної безпеки [3]. Це передбачає оцінку та виявлен-
ня недоліків чинного концептуального, нормативно-право-
вого та науково-методичного забезпечення, які знижують
ефективність та якість управління соціальною безпекою.

 Соціальна безпека — це такий стан розвитку держави,
при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний
рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх
та зовнішніх загроз [5, c. 6]. Аналіз та оцінка стану соціаль-
ної безпеки вимагає використання певної методики. Існу-
ють різні підходи до оцінювання соціальної безпеки. Так,
О.М. Палій для управління процесом досягнення соціаль-
ної безпеки вважає за необхідне здійснювати оцінювання її
кількісних елементів за такими компонентами: макроеко-
номічна група, демографічні показники, охорона здоров'я і

безпека, освіта, зайнятість, показники мате-
ріальної забезпеченості населення, рівень та
структура особистого споживання, житлові
умови населення, показники пенсійного за-
безпечення населення, показники соціальної
напруженості [1].

Наказом Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України від 02.03.2007 затвер-
джено Методику розрахунку рівня економі-
чної безпеки України, яка визначає перелік
основних індикаторів економічної безпеки (в
тому числі соціальної безпеки як складової
економічної безпеки), їхні оптимальні, поро-
гові та граничні значення, а також методи
обчислення інтегрального індексу економіч-
ної безпеки. Зазначена методика базується
на комплексному аналізі індикаторів еконо-
мічної безпеки з виявленням потенційно
можливих загроз економічній безпеці Украї-
ни і застосовується Міністерством економі-
ки для інтегрального оцінювання рівня еко-
номічної безпеки України в цілому по еко-

номіці та за окремими сферами діяльності (тобто соціальна
безпека аналізується як окрема складова, до складу інтег-
рального індексу якої входять 14 індикаторів) [8].

Інтегральний показник рівня соціальної безпеки у 2012
році становив 75,3%, що на 1,5 в. п. менше в порівнянні з
відповідним періодом 2010 року, але на 3,2 в. п. більше у
порівнянні з кризовим періодом (рис. 1) [4].

Згідно з даними таблиці 1 можна виявив наступні тен-
денції:

1. Аналіз частки населення із сукупними витратами, які
нижче 75% медіанного рівня сукупних витрат (рівень
бідності), виявив, що основних прогнозних показників
бідності, які були затверджені Стратегією подолання
бідності, не було досягнуто у період із 2001 по 2012 р., а фак-
тичні показники значно перевищували значення запланова-
них величин [9]. Так, у 2012 році межа бідності, розрахована
відповідно до критерію, зазначеного у Стратегії, 944 грн. на
місяць, а межа злиденності — 755 грн. За межею бідності
опинилися 25,4% населення, причому 46,6% з них перебува-
ли за межею злиденності. Показник глибини бідності склав
20,9%, так бідному населенню не вистачало в середньому 179,8
грн. до зазначеної межі бідності. При цьому сукупний дефі-
цит доходів бідних становив 2108 млн грн на місяць [7].

2. Динаміка зміни прожиткового мінімуму та частки на-
селення із середніми сукупними витратами на одну особу
на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, зменшилася
із 82,7% у 2001 р. до 7,8 % у 2012 р. [7]. Зміна частки насе-
лення, що перебуває за межею бідності за критеріями на-
ціональної межі та прожиткового мінімуму, свідчить, що
рівень бідності, розрахований за першим критерієм, зали-
шався приблизно на одному рівні (24,1—28,1%), тоді як цей
показник, розрахований з використанням прожиткового
мінімуму, змінювався доволі швидкими темпами (рис. 2).

3. Аналіз відношення середньої зарплати до прожитко-
вого мінімуму встановив його збільшення у 2,6 рази у 2012
р. порівняно із 2001 р. Незважаючи на позитивну динаміку
зазначеного індикатора, доцільно констатувати низький
рівень заробітної плати населення [9].

4. Незважаючи на зростання показника відношення
мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму із
2001 по 2012 рік у 6 разів, протягом аналізованого періоду
спостерігається невідповідність зазначеного індикатора гра-
ничному розміру, який дорівнює 1,5—2.

5. Аналіз співвідношення доходів 20% найбільш та 20%
найменш забезпеченого населення України за 2001—2012
рр. виявив зменшення величини зазначеного індикатора, по-
чинаючи з 2008 р., на 0,2 в.п., що є безумовно позитивною
тенденцією, оскільки вказує на скорочення розриву між най-
багатшим та найбіднішим населенням, однак враховує лише
офіційні доходи населення.

6. Оптимальне значення показника "частка витрат на
харчування у загальному обсязі споживчих грошових вит-
рат домогосподарств" було досягнуто лише у 2008 р., у всіх
інших роках індикатор перевищував 50%, перебуваючи в
небезпечній зоні.

7. Починаючи з 2001 р., рівень безробіття в Україні по-
ступово знижувався і у 2008 р. становив 6,4%, що є пози-
тивним явищем. Зростання показника відбулося у 2009 р.
до 8,8%, що пояснюється масштабним розгортанням еко-
номічної кризи в країні [4]. У 2012 р. рівень безробіття змен-

52,70%

75,60% 75,10% 75,30%
66,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2001 2005 2008 2010 2012

Інтегральний
показник рівня
соціальної
безпеки

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника рівня соціальної безпеки
протягом 2001—2012 рр.

Примітка. Побудовано автором на основі [4].
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шився на 0,4 в.п. порівняно з попереднім роком [8]. Поро-
говим значенням рівня безробіття, обчисленим за методо-
логією МОП, відповідно до Методики розрахунку рівня еко-
номічної безпеки України, є 10%, тобто фактичні значення
даного індикатора соціальної безпеки протягом усього ана-
лізованого періоду знаходились у безпечній зоні. Одним із
негативних явищ на ринку праці України є поширення дов-
готривалого безробіття. Упродовж 2001—2012 років вияв-
лено позитивну тенденцію до зменшення частки довготри-
валих безробітних з 2001 до 2009 року (з 79,2 до 42,2%). Про-
тягом усього досліджуваного періоду, незважаючи на тен-
денцію до зниження, цей індикатор соціальної безпеки зна-
ходився в небезпечній зоні. Крім того, негативним явищем
є доволі висока середня тривалість періоду незайнятості, яка
протягом 2001—2012 років (за винятком 2008, 2009, 2011 та
2012 рр.) була більшою, ніж один рік.

8. Показник "наявність житлового фонду в середньому
на особу" протягом 2001—2012 років щорічно зростав: із 20,7 м2

на 1 жителя у 2001 р. до 23,3 м2 у 2012 р. [9]. Цей індикатор
знаходиться в небезпечній зоні, оскільки його значення мен-
ше порогового, що становить 25 м2.

9. Високий рівень захворюваності населення є одним з
найбільш небезпечних загроз соціальній безпеці держави, який
аналізується за показником кількості вперше зареєстрованих
випадків захворювань на 100 осіб. Такий індикатор протягом
усього аналізованого періоду знаходився в небезпечній зоні.
Більше того, спостерігається динаміка до підвищення значення
показника, причому темпи його зростання є загрозливими (якщо
у 2001 р. на 100 осіб зареєстровано 68 випадків захворювань, то
у 2010 р. — 72 [4]). У 2012 р. індикатор продовжував знаходити-
ся у небезпечній зоні, незважаючи на зменшення значення до
71 випадків захворювань. Якщо розглядати динаміку обсягу
видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я у відсотках
до ВВП, то слід відмітити, що 2001—2004 роки характеризуються
щорічним зростанням величини індикатора. У 2009 та 2010 рр.
спостерігається тенденція до зростання показника і перебування
його значення у безпечній зоні. Негативним явищем є зменшен-
ня показника у 2011 р. до 3,72, що є нижчим від оптимального
значення. У 2012 році спостерігається зростання показника до
4,15, що відповідає оптимальній межі.

Відповідно до досліджень Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я, фінансування охорони здоров'я на рівні

6,41% ВВП розцінюється як мінімальний рівень
фінансування, здатний забезпечити виживання
медичної галузі; 3,2% ВВП — як критичний
рівень, за якого відбувається зниження рівня і
зменшення обсягу медичної допомоги на 1/3;
1,6% ВВП — як позамежний, що розцінюється
як рівень повного руйнування структури медич-
ної галузі [6].

Таким чином, фінансування охорони здо-
ров'я за рахунок бюджетних коштів в Україні
знаходиться на критичному рівні, що потребує
реформування системи охорони здоров'я та
запровадження медичного страхування.

11. Виконаний аналіз виявив, що протягом
2001—2012 рр. рівень державного фінансуван-
ня освіти в Україні був незадовільний. Водно-
час виявлена тенденція до щорічного збільшен-
ня показника "обсяг видатків зведеного бюдже-
ту на освіту у відсотках до ВВП" до 2010 р., з
наступним зменшенням у 2012 р.

№ 

з/п 
Індикатор, одиниця виміру 

Порогові 

значення 

Фактичне значення 

2001 2005 2008 2010 2012 

1 

Частка населення із сукупними витратами, які 

нижче 75% медіанного рівня сукупних витрат 

(рівень бідності), % 

не більше 25 27,2 27,1 27 24,1 25,4 

2 
Частка населення із середніми сукупними 
витратами на одну особу на місяць, які нижче 

прожиткового мінімуму, % 

не більше 40 82,7 55,3 17,7 23,9 7,8 

3 
Відношення середньої зарплати до прожиткового 

мінімуму, разів 
не менше 3 1 1,91 2,88 2,56 2,76 

4 
Відношення мінімального розміру пенсії до 

прожиткового мінімуму, разів 
не менше 1,5 – 2 0,13 0,78 0,8 0,84 0,81 

5 

Відношення індексу номінальних сукупних 

ресурсів домогосподарств до індексу споживчих 

цін, разів 

не менше 1 1,1 1,28 1,15 1,05 1,03 

6 

Відношення сукупних витрат 10% найбільш 

забезпеченого населення до 10% найменш 

забезпеченого, разів 

не більше 8 4,6 4,6 3,7 3,5 3,4 

7 

Частка витрат на харчування (продовольчі товари 

та харчування поза домом) у загальному обсязі 

споживчих грошових витрат домогосподарств, % 

не більше 50 62,6 56,6 48,9 51,6 51,3 

8 Рівень безробіття (за методологією МОП), % не більше 10 10,9 7,2 6,4 8,1 7,9 

9 

Рівень тривалого безробіття у працездатному віці 

(відношення чисельності безробітних понад шість 

місяців до загальної чисельності безробітних), % 

не більше 25–30 79,2 60,8 45,2 52,9 46,3 

10 
Наявність житлового фонду в середньому на 

особу, м
2
 

не менше 25 20,7 22 22,8 23,3 23,5 

11 
Кількість уперше зареєстрованих випадків 

захворювань на 100 осіб 
не більше 60 68 68 70 72 71 

12 
Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону 

здоров’я, відсотків до ВВП 
не менше 4 2,66 3,51 3,54 4,13 3,72 

13 
Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, 

відсотків до ВВП 
не менше 8,3 4,68 6,07 6,43 7,37 6,55 

14 
Охоплення випускників 9-х класів повною 

середньою освітою, % 
не менше 100 98 99,3 99 97 99 

Таблиця 1. Індикатори соціальної безпеки України

Побудовано автором на основі [7; 9].
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12. Під час аналізу рівня соціальної без-
пеки розраховується показник, що відображає
рівень охоплення випускників 9-х класів по-
вною середньою освітою, значення якого, по-
чинаючи з 2008 р., зменшувалося. У 2010 р.
лише 97% випускників 9-х класів продовжили
навчання для здобуття повної середньої осві-
ти, у 2012 р. їх частка становила 99%.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ

НАПРЯМІ
Систематизація здійсненого аналізу доз-

воляє дійти висновку, що сучасний стан со-
ціальної безпеки залишається критичним, не-
зважаючи на реформування соціальної полі-
тики в контексті сталого соціально-економіч-
ного розвитку України та підвищення соціаль-
них стандартів життя.

Вагомою підставою ефективного управ-
ління соціальною політикою є розвиток пра-
вової регламентації соціальної безпеки, а та-
кож удосконалення чинного законодавства в галузі держав-
ного та регіонального соціального управління, забезпечен-
ня його зорієнтованості на забезпечення соціальної безпе-
ки. Потребує удосконалення система оцінки соціальної без-
пеки. Гострими є проблеми підвищення рівня наукової об-
грунтованості та адаптації до умов України порогових зна-
чень показників, визначених світовою практикою держав-
ного управління.

Важливою передумовою та засобом механізму реалізації
соціальної безпеки є розробка та впровадження стратегії
ефективного управління державною соціальною політикою,
яка передбачає обгрунтування мети, визначення довготерм-
інового плану дій державних органів влади щодо усунення
загроз соціальній безпеці. На загальнодержавному рівні не-
обхідно: ухвалити, на підгрунті національного економічного
та соціального діалогу, соціальну доктрину як фундамент
соціальної стратегії цілей держави, ключових питань та су-
перечностей соціальної сфери, концепції соціальної політи-
ки, механізмів та засобів вирішення важливих соціальних зав-
дань [3]; розробити та впровадити науково обгрунтовану
програму розвитку трудового потенціалу, реалізація якої
дозволить створити передумови для формування якісно но-
вого трудового резерву, адекватного перспективним потре-
бам національної економіки та її конкурентоспроможності;
запровадити механізми політики доходів, які стримуватимуть
подальшу соціальну та економічну поляризацію суспільства;
зaбeзпeчити відповідності нaцioнaльнoгo ринку ocвiтнiх
пocлуг пeрcпeктивним пoтрeбaм cуcпiльcтвa i дeржaви у
трудoвих рecурcaх нeoбхiднoї кваліфікації; забезпечити
cтвoрeння дocтупнoї, виcoкoякicнoї тa eфeктивнoї cиcтeми
медичної дoпoмoги, бoрoтьби iз соціально нeбeзпeчними
зaхвoрювaннями, здiйcнeння прoтиeпiдeмiчних зaхoдiв [6];
наблизити cиcтeму соціальних гaрaнтiй дo принципiв i нoрм
дeржaв-члeнiв ЄC [1].

Таким чином, урахування в державній політиці розроб-
лених пропозицій щодо формування концептуальних основ
соціальної безпеки, практичне впровадження механізму
державного та регіонального управління соціальною без-
пекою сприятиме підвищенню ефективності управління со-
ціальною політикою.
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ВСТУП
Агропромисловий комплекс України розвивається під

впливом нових екзогенних та ендогенних факторів. До ек-
зогенних віднесемо ті чинники, що виникли в результаті гло-
балізації економічного простору. Відбувся вступ України до
СОТ, що означало також визнання Уругвайської угоди по
сільському господарству. Ця подія несе певні переваги й
розкриває можливості експорту продукції сільського гос-
подарства й отримання валютних коштів для інноваційного
розвитку. Поряд з цим йдеться про конкурентну боротьбу
між сільськогосподарським комплексом України й іншими
країнами на світовому ринку. Ендогенними визначимо фак-
тори, що формують конкурентоспроможність сільськогос-
подарського комплексу у контексті загроз парцеляції або
латифундизму, що насуваються разом з ліберальним рин-
ком землі у пореформений період.

Українська наука відстежує стан агропромислового
комплексу, надає пропозиції щодо поліпшення ситуації,
обгрунтовує подальші напрями його розвитку. Значний до-
робок у розв'язання зазначених проблем забезпечили у
своїх працях такі науковці, як: В.Г. Андрійчук, М.В. Гаман,
О.І. Дацій, В.В. Зіновчук, С.М. Кваша, М.І. Кісіль, М.Х. Ко-
рецький, М.Ф. Кропивко, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, В.Я. Ме-
сель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький, І.В. Про-
копа, П.Т. Саблук, В.В. Ушкаренко, І.І. Хоменко, А.М. Шев-
ченко, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування вихідних положень нової

моделі аграрної політики держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Продуктивні сили — сільськогосподарські землі, лісові

угіддя, водні ресурси й трудоресурсний потенціал села — є
національним багатством, предметом управління в процесі
їх суспільного відтворення. Тому першою вимогою до мо-
делі розвитку села є формування відповідального органу
територіальних громад, що вживає заходи щодо збережен-
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ня сільськогосподарських ресурсів у кількісних і якісних
оцінках. Основним програмним вирішенням цього завдан-
ня є усунення системи галузевого управління національним
багатством.

Критеріями ефективності управління є рівень життя і
добробут населення, а тому друга вимога до програми по-
лягає в науковому обгрунтуванні оптимального розвитку
територіальних громад, захисту довкілля й продовольчої
безпеки держави. Наукову основу розвитку території ста-
новить принцип комплексності за єдністю трьох критеріїв
ефективності: оптимального використання природних ре-
сурсів; оптимального розвитку ринку праці; максимально-
го економічного результату (оплата праці, прибуток, рен-
та, інвестиційна складова) [2].

Пріоритетними повинні бути вимоги до моделі міжга-
лузевих зв'язків, державного регулювання економічних
відносин, захисту національного багатства тощо. Принци-
повим є питання управління граничними (депресивними)
територіями. Зауважимо, що за визначенням територія не
може бути депресивною. Депресивною (загниваючою) може
бути економіка району через недосконалу структуру або
віддаленість від ринку. Але тоді йдеться про людський роз-
виток, а не територію. Намагання відновити депресивні те-
риторії з огляду на обмеження державного й місцевого бюд-
жетів, а тому потрібно шукати комплексні рішення й на ос-
нові програмно-цільового програмування розвивати нову
структуру економіки.

У системі управління потрібно звернути увагу на галу-
зеві проблеми, але саме з боку договірних економічних
відносин центральних органів влади й місцевого самовря-
дування. Частина доходів рентного походження повинна
лишатися у фондах місцевої громади для вирішення про-
блем розвитку території села.

На основі перманентного планування й програмування
економіки адміністративних районів потрібно формувати
нову модель економічного розвитку, що базується на фун-
кціональному розмежуванні секторів сільськогосподарсь-
кого виробництва з традиційними для всього світу базови-
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ми галузями рослинництва й тваринництва, підприємств аг-
ротехсервісу, харчової промисловості відповідно до світо-
вої практики розмежування видів економічної діяльності.
Необхідно припинити практику спостереження за підсоб-
ними й присадибними ділянками населення й дезінформації
уряду відносно ефективності сільського господарства об-
ластей і районів.

На основі програмування й оцінки обласних формувань
сільськогосподарського комплексу доцільно визначити ста-
тус, повноваження й напрями діяльності економічних клас-
терів, міжгалузевих, секторних організацій для захисту інте-
ресів сільськогосподарського комплексу областей, плану-
вання, узгодження цін, контролю за дотриманням домовле-
ностей всіма учасника інтегрованого по вертикалі й гори-
зонталі виробництва.

Необхідно розмежувати матеріальні і фінансові пото-
ки сільськогосподарського комплексу областей таким чи-
ном, щоб уникнути безвідповідальності за виснаження
грунтів при ущільненні посівів соняшника, інших технічних
культур, деградацію й деструкцію, що призводить до пар-
целяції землекористування, втрати національної продоволь-
чої безпеки і безпеки продовольства. Оптова торгівля зер-
ном та насінням олійних культур повинна відбуватися в умо-
вах, коли фізичний товар надійно зберігається в елевато-
рах, а змінюється лише право на використання.

У зв'язку зі вступом України до СОТ важливо вдоско-
налювати наукову організацію управління. Держава може
сприяти формуванню нової системи так званого кластер-
ного розвитку територій, що тісно переплітається з конку-
рентоспроможністю територіально-виробничих комплексів.
Наука, що може фінансуватися за рахунок бюджету в "зе-
леній скриньці", допомагає організувати економічний
простір сільськогосподарського комплексу України у такий
спосіб, щоб розгорнути систему науково-виробничих клас-
терів і зв'язків, елементів економічного простору [3].

Конкурентоспроможний економічний кластер об'єднує
ефективні види економічної діяльності, взаємозалежні гру-
пи фірм для захисту власних інтересів і забезпечення пере-
дових позицій на галузевому, національному й світовому
ринках. Кластер забезпечує наукову організацію виробниц-
тва на основі територіальної концентрації мережі спеціалі-
зованих фірм, постачальників, виробників і споживачів, по-
в'язаних технологічним ланцюжком. Економічним класте-
ром будемо вважати перший сектор сільськогосподарсько-
го комплексу областей і районів. Другий сектор — госпо-
дарства окремих громадян — віднесемо до соціально-еко-
номічного кластера економіки сільськогосподарського ком-
плексу, що має інші пріоритети й функції. Можна виділити
науковий кластер з промислового птахівництва, селекції та
репродукції худоби, насінництва тощо, що відповідає прак-
тиці інноваційного розвитку на Заході.

Необхідно звернути увагу на те, що найбільш конкурен-
тоспроможні в міжнародних масштабах фірми однієї галузі
розміщені не в різних розвинених державах, а мають влас-
тивість концентруватися в одній і тій же країні, а часом
навіть у тому самому регіоні. Одна або кілька фірм, досяга-
ючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширю-
ють свій вплив на найближче оточення: постачальників, спо-
живачів і конкурентів. У свою чергу, досягнення останніх
впливають на подальше зростання конкурентоспромож-
ності цієї компанії. У результаті формується "кластер" як
співтовариство фірм, тісно пов'язаних галузей, що взаємно
сприяють підвищенню конкурентоспроможності один од-
ного. Для всієї економіки держави кластери виконують роль
точок зростання внутрішнього ринку й бази міжнародної
експансії. У Франції подібні технологічні наукові об'єднання
називають фільєрами. Основою конкурентного успіху є на-
явність зв'язку між здатністю одного сектору розвиватися
й забезпечувати прогрес в іншому. Розвиток повинен відбу-
ватися поетапно, або по "вертикалі дій" у межах однієї га-
лузі, пов'язаної з іншими, що забезпечить можливість заво-
ювання конкурентних переваг [3].

Як свідчить світова практика функціонування найбільш
розвинених економічних систем, високу конкурентоспро-
можність і стабільне економічне зростання насамперед за-
безпечують фактори, що стимулюють поширення нових тех-
нологій. З огляду на те, що сучасні конкурентні переваги
практично повністю забезпечуються за рахунок більш дос-
коналих технологій виробництва, управління, організації
просування товарів, успішний розвиток конкурентоспро-
можності економічної системи можливий при комплексно-
му використанні теорій кластерного механізму й сучасних
концепцій інноваційного розвитку.

Інноваційний кластер як найбільш ефективна форма
досягнення високого рівня конкурентоспроможності являє
собою об'єднання різних організацій (промислових ком-
паній, дослідницьких центрів, органів державного керуван-
ня, громадських організацій та ін.), що дозволяє викорис-
тати переваги двох способів координації економічної сис-
теми — внутрішньофірмової ієрархії й ринкового механіз-
му, що дає можливість більш швидко й ефективно розподі-
ляти нові знання, наукові відкриття й винаходи.

Виробничий кластер — це форма організації, що зав-
жди значно вигідніша, ніж галузева організація виробниц-
тва, оскільки зв'язки фірм у кластері більш дешеві та тісні.
Кластер породжує мультиплікативний та ефект масштабу
виробництва, основою якого є наявність в особі однієї з
фірм ядра розвитку й обслуговуючих галузей. Перевагою
виробничого кластера є також ефект охоплення, що вини-
кає при спільному використанні продуктивних сил галузі
для виробництва декількох видів продукції. Цей фактор ха-
рактеризується багатофункціональною природою
сільського географічного простору, що дає можливість
використати багатофункціональний фактор на різних
підприємствах при мінімізації трансакційних витрат, по-
в'язаних з його передачею. Яскравим прикладом виробни-
чого кластера в Україні був науково-виробничий комплекс
промислового птахівництва. Порушена монополія цього
кластера і приватизація майна призвели до руйнації всьо-
го комплексу Птахопрому України. Але накопичений
досвід формування нової господарської системи й управ-
ління сільськогосподарського комплексу птахівництва пев-
но лишився, а тому відновити втрачене управління ще мож-
ливо [1].

На сьогодні існують різні варіанти вирішення проблеми
регіонального розвитку. Одним з них є формування взає-
мовигідних відносин регіонів з центром у моделях "регіон
— центр — світовий ринок". Меркантилізм цієї ідеї очевид-
ний: спільний ринок у центрі визначає об'єктивну ціну ма-
теріальних потоків, світовий ринок виконує свою роль на
користь центру і через суспільний розподіл доходів, зокре-
ма цінової ренти від експорту, соціалізує ринкову економі-
ку регіонів. Іншим варіантом моделі економічного розвит-
ку є побудова взаємовідносин по горизонталі з безпосе-
реднім виходом у широкі міжнародні економічні зв'язки.
Модель "регіон — світовий ринок — центр" не залишає дер-
жаві механізмів будь-якого втручання у процес торгівлі,
розподіл цінової ренти тощо. Необмежений простір для
економічного розвитку регіонів формується завдяки їх мо-
нопольному природно-ресурсному потенціалу. Цей потен-
ціал повинен генерувати монопольну ренту. Проте це не
відбувається, якщо природні багатства не мають вартості.
Вартість за визначенням є капіталізованою рентою, а рент-
на складова ціни не може формуватися на місцевому рин-
ку. Так виникає коло невирішених питань ціноутворення на
продукцію добувних галузей, у тому числі й сільського гос-
подарства.

Проте проблема поєднання суспільних, регіональних і
приватних інтересів є ще більш складною й багатогранною.
Тому необхідна виважена науково обгрунтована регіональ-
на політика, що охоплює всі сфери людської діяльності,
включаючи поряд з раціональним розміщенням і розвитком
продуктивних сил, міських і сільських поселень регіональні
особливості інвестиційної, структурної, промислової й аг-
рарної, демографічної та соціальної, екологічної і націо-
нальної політики. Отже, регіональна політика є невід'ємною
складовою всієї загальнодержавної політики, найважливі-
шим блоком моделі державного устрою.

Дослідження регіональних проблем економічного роз-
витку дають підстави стверджувати, що можливості украї-
нських регіонів є об'єктивно різними. Окремі області у
складі промислово розвинутих регіонів є самодостатніми
для інноваційного розвитку, можуть бути донором моно-
польної ренти, а інші потребують державної допомоги у
формі бюджетного фінансування інвестицій у програми за-
хисту довкілля, соціальний розвиток, але не на виробницт-
во. Зміцнення економічних, технологічних, транспортних,
соціально-культурних та інших зв'язків між протилежними
за рівнем розвитку і монопольної ренти регіонами повинно
відбуватися через поєднання місцевих і державних ресурсів
в окремих комплексних проектах.

Регіональна політика повинна моделюватися на патріо-
тичній основі і контролювати в Україні присутність інозем-
ного капіталу й кампаній, що своєю діяльністю підривають
національну економіку з політичних екзогенних мотивів.
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Критерієм ефективності управління сільськогоспо-
дарським комплексом є національна продовольча безпе-
ка, забезпечення всіх верств населення доступними за
ціною продуктами харчування. Для виконання цієї місії
сільськогосподарського комплексу об'єктивно необхідно
запровадити наукові принципи реалізації життєвих інте-
ресів, зокрема: стабільності пропозиції, наявності запасів
і доступності ринку громадянам. Принцип пріоритетності
життєвих інтересів над економічними стає дискусійним в
умовах монополії приватної власності, монопольного ста-
новища на ринку екстериторіальних фірм, що здійснюють
не тільки управління виробництвом, а й сферою зберіган-
ня, переробки й експорту продукції за кордон. Конкурен-
ція, що мала регулювати ринок і створювати умови для
зниження цін, практично виключена. Розв'язати цю про-
блему можна виключно через реальну конкуренцію про-
позиції на ринок, а саме через формування двох його сек-
торів: державного й приватного. Для цього сільськогос-
подарські угіддя, що розпайовані раніше й використову-
ються неефективно, у збанкрутілих фермерів (товариств,
фірм) повинна викупити держава та сформувати критич-
ну масу крупних й ефективних державних господарств.
Вибіркова націоналізація землі має відбуватися з поси-
ленням державного контролю за дотриманням вимог за-
хисту довкілля, деградації земельних, водних і сільсько-
господарських ресурсів у кожному регіоні України. Га-
лузеве міністерство повинно виконувати роль державно-
го менеджера й керуватися принципами пріоритетності
життєвих інтересів над невластивими для нього комер-
ційними.

Забезпечення самофінансування інноваційного розвит-
ку сільськогосподарського комплексу передбачає завдан-
ня, що вимагає державного регулювання. Цей регулятор-
ний вплив повинен стосуватися інвестиційної складової
ринкової ціни, що забезпечує відтворення продуктивних сил
виробництва. Якщо ринкові закупівельні ринкові ціни такі,
що сума амортизаційних відрахувань не забезпечує фінан-
сування інвестицій, то сільськогосподарський комплекс ре-
гіону є банкрутом та підлягає санації. Державні дотації,
лізинг, позики або іноземний капітал у цьому випадку не-
ефективні.

Аграрна політика держави повинна будуватися відпо-
відно до глобальних переваг і загроз АПК України, тобто
бути політикою протекціонізму, але тільки ринковими ме-
тодами. В АПК України виробляються всі необхідні для
внутрішнього ринку продукти харчування, а тому їх імпорт
не є бажаним, але сільське господарство має надлишок при-
родно-ресурсного потенціалу, через що може розвиватися
лише за експортоорієнтованими моделями. Саме тому вступ
України до СОТ повинен сприяти стабілізації і розвитку
галузі. Але СОТ є також фактором потенційної загрози для
АПК України, коли транснаціональні компанії будуть ску-
повувати продукцію сільського господарства за наявними
низькими цінами і при мінімальній оплаті найманої праці,
низькому рівні інноваційних відрахувань, а продавати за
власними високими цінами. Глобальну загрозу можна по-
долати ринковими методами, якщо будувати механізми нор-
мальної оптової торгівлі та розподілу експортної ренти за
факторами виробництва.

Варто скористатися господарським механізмом регулю-
вання економічних відносин між галузями АПК і торгівлі за
французьким зразком. Там немає традиційної підтримки, а
ринкова парадигма використовує інструменти узгодження
інтересів на багатосторонніх переговорах з прийняттям
ринкових зобов'язань, обов'язкових для виконання. Реалі-
зація заставних операцій, граничних цін, прямих виплат то-
варовиробникам, регулювання доступу до ринку, квотуван-
ня виробництва, а також програми стимулювання попиту
— це традиційні підходи для розвинутих країн, які слід зап-
ровадити в Україні. Обмеження імпорту і субсидування ек-
спортних операцій не є ефективним вирішенням ринкових
проблем, а тому їх необхідно замінити механізмами більш
тонкого менеджменту (управління) ринком, зокрема з ура-
хуванням наукового прогнозу балансів сільськогосподарсь-
кої продукції та продовольства не тільки для України, а й
для країн світу за американським зразком співпраці з ФАО
ООН тощо.

Державна підтримка повинна будуватися на зміщенні
акцентів у напрямі заходів "зеленої скриньки" i скороченні
дій ринкової та цінової підтримки таких, як інтервенційні
закупки i різноманітні субсидії, що класифікуються як за-
ходи "жовтої скриньки".

Основними заходами "зеленої скриньки" є: досліджен-
ня та дослідницькі програми щодо селекції і насінництва
тощо; формування міжгалузевих і секторних організацій з
інтеграції та структуризації виробництва, організації рин-
ку і розподілу факторних доходів; контроль та боротьба з
шкідниками й хворобами рослин і тварин; підготовка спец-
іалістів, керівників фермерських господарств; надання кон-
сультативних послуг, забезпечення передачі інформації та
результатів наукових досліджень; контроль за якістю про-
дуктів харчування та дотриманням встановлених стандартів;
послуги в сфері маркетингу; розвиток інфраструктури та
програм покращення навколишнього середовища тощо;
створення державних резервних фондів з метою забезпе-
чення продовольчої безпеки; урядові програми страхуван-
ня доходів сільськогосподарських виробників тощо.

Угода про заснування СОТ передбачає створення по-
стійно діючого форуму країн-членів для врегулювання про-
блем, які виникають у процесі торговельних відносин, та
контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайсь-
кого раунду. Основна відмінність СОТ від ГАТТ полягає у
тому, що надається право здійснювати контроль за ширшим
спектром торговельних угод і СОТ має значно більші по-
вноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур прий-
няття рішень. Невід'ємною частиною СОТ є унікальний ме-
ханізм врегулювання торговельних суперечок.

Загальні переваги від членства у СОТ можна сформу-
лювати таким чином: створення більш сприятливих умов
доступу на світові ринки товарів і послуг на основі передба-
чуваності і стабільності розвитку торговельних відносин із
країнами-членами СОТ, включаючи транспарентність їх
зовнішньоекономічної політики; доступ до механізму СОТ
врегулювання суперечок, що забезпечує захист національ-
них інтересів, і в такий спосіб усунення дискримінації; мож-
ливість реалізації своїх поточних і стратегічних торговель-
но-економічних інтересів шляхом розроблення нових пра-
вил міжнародної торгівлі.

Від вступу до СОТ цілком можливі ускладнення у сфері
державного регулювання економічного розвитку, спричи-
нені необхідністю: а) переходу на нові, міжнародно погод-
жені умови державного регулювання економіки та б) відмо-
ви від використання традиційних важелів економічної і перш
за все вертикальної агропромислової політики, а саме: мож-
ливості застосовувати пільги до оподаткування, мита та
інших платежів, списувати заборгованість підприємств пе-
ред державою, використовувати державні закупівлі як
інструмент стимулювання вітчизняного виробництва, кон-
тролювати та регулювати фінансові потоки, напрями збуту
товарів.
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Проблема подолання наслідків природних і техно-
генних катастроф на території України, країнах СНД і
Східної Європи останнім часом стає принципово новим
стратегічним завданням. На даний час небезпеки і за-
грози носять більш комплексний взаємопов'язаний ха-
рактер. Антропогенна діяльність призводить до збіль-
шення ризику техногенних і природних катастроф. Гло-
бальні загрози стають джерелами надзвичайних ситу-
ацій у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Усе частіше виникають надзвичайні ситуації на спе-
ціальних об'єктах, у закритих для більшої частини су-
спільства сферах діяльності. До вищезазначених небез-
пек необхідно додати також загрози, які можуть виник-
нути у зв'язку із збереженням хімічної і ядерної зброї,
відпрацьованих атомних реакторів. Посилюється синер-
гетичний характер дії надзвичайних ситуацій. Масштаб,
тяжкість економічних і соціальних наслідків надзвичай-
них ситуацій усе більшою мірою визначається не тільки
рівнем несприятливого впливу подій, але і станом су-
спільства в цілому. З'явились і нові, нетрадиційні види
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У сучасних складних умовах життєдіяльності населення України на органи державного управління у сфері
цивільного захисту покладаються завдання щодо здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні
ситуації, ліквідації їх наслідків. Масштабність та складність цих завдань вимагають підвищувати ефективність
функціонування органів державного управління до рівня, що забезпечує їх виконання.

У науковій статті розглянуто проблему організації державного управління при загрозі виникнення та
ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів, сутність якої полягає у тому, що управл-
іння є однією із найважливіших складових процесу реагування на надзвичайні ситуації і вплив на його якість
зростає пропорційно масштабу надзвичайної ситуації, складності обстановки, збільшенню кількості залуче-
них сил та потребі в матеріальних засобах. Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування
єдиної державної системи цивільного захисту України.

In current complicated life circumstances for Ukrainian population the tasks concerning realization of complex
measures in reacting on emergencies and elimination of their consequences are laid on state administrative bodies in
sphere of civil protection. Extension and complexity of these tasks require enhancing of state administration functioning
to the level which provides tasks implementation.

This article deals with the problem of organization of state administration at the threat of rise and elimination of
national and regional level emergencies. The core of the problem lies in a view of administration as one of the major
constituents of reacting process in emergencies; influence on the quality of administration increase in proportion to the
scale of emergency, complexity of circumstances, growth of amount of the forces involved, as well as financial needs.

The effective ways of improving functioning of the united state system of civil protection of Ukraine are suggested in
this study.
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небезпек — в інформаційній сфері, нові види захворю-
вань, тероризм тощо.

Більше того, весь світ став свідком нових уявлень про
надзвичайні ситуації — на досвіді подій 11 вересня 2001
року в США.

Змінюється характер загроз у виключно військово-
му плані. Враховуючи, що у потенційній війні можуть
бути широко застосовані нові нетрадиційні види озброє-
ння (геофізичне, психотропне), із точки зору зовнішніх
факторів — це, безумовно, збільшення ризику глобаль-
них терористичних актів, можливість ядерного теро-
ризму, зростання ризику біотероризму. Тому спектр
завдань єдиної державної системи цивільного захисту
України також може розширюватись.

На даний час в Україні, з однієї сторони, достатньо
розвинута інфраструктура промислового і сільськогос-
подарського потенціалу, а з іншої — морально і фізич-
но зношене технологічне обладнання у промисловості
та на транспорті, а також є певні кліматичні й гео-
графічні особливості нашої країни. Це створює потен-
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ційну загрозу виникненню великомасштабних катаст-
роф зі значними людськими втратами, які можуть ста-
ти причиною обставин, що характеризується як надзви-
чайна ситуація (далі — НС). Потенційну небезпеку з
особливо тяжкими наслідками становлять техногенні
катастрофи, кількість яких не лише в Україні, але й у
світі збільшується з постійною тенденцією в середньо-
му 5—7% за рік.

За статистичними даними Національної доповіді про
стан природної і техногенної безпеки в Україні впро-
довж лише 2012 року в Україні зареєстровано 212 над-
звичайних ситуацій. Відповідно до Національного кла-
сифікатора України "Класифікатор надзвичайних си-
туацій" ДК 019:2010 їх розподілено на: НС техногенно-
го характеру — 120; НС природного характеру — 74;
НС соціального характеру — 18. Внаслідок цих надзви-
чайних ситуацій загинула 301 особа (з них 50 дітей) та
861 — постраждала (з них 225 дітей). За масштабами над-
звичайні ситуації розподілилися на НС державного
рівня — 1, регіонального рівня — 13, місцевого рівня —
83, об'єктового рівня — 115.

За попередніми даними у 2012 році надзвичайними
ситуаціями природного характеру було завдано збитків
на суму близько 173 млн гривень, що в 2,6 рази більше
ніж у 2011 році.

У 2013 році негативний вплив вражаючих чинників
техногенного і природного походження на об'єкти гос-
подарювання зокрема та територію України в цілому,
чим спричинив виникнення НС, загибель людей на ви-
робництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності
населення, забруднення навколишнього природного се-
редовища, економічні збитки зменшився на 32,5% у по-
рівнянні з 2012 р. (у 2013 році виникло 143 НС, в яких
загинуло 253 особи, у 2012 р. виникло 212 НС, в яких
загинуло 301 особа).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практична діяльність органів державного управління

у сфері цивільного захисту та ефективність заходів щодо
протидії надзвичайним ситуаціям не завжди відповідають
вимогам забезпечення необхідного рівня безпеки людини
на сучасному етапі розвитку суспільства. Суттєві недоліки
в організації оперативного реагування на надзвичайні си-
туації, прийнятті своєчасних і адекватних оперативній об-
становці рішень, а також у проведенні аварійно-рятуваль-
них та інших невідкладних робіт свідчать про недостатній
рівень організації державного управління у надзвичайних
ситуаціях. Вищезазначені недоліки та масштабність зав-
дань, що стоять перед органами державного управління
вимагають підвищувати ефективність їх функціонування
до рівня, що забезпечує виконання цих завдань. Таким
чином, виникає проблема, яка полягає у тому, що з однієї
сторони — обсяги та зміст завдань, які постають перед ке-
рівником робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, зрос-
тають та ускладнюються, а з іншої — існуючі методи ро-
боти керівника та штабу з ліквідації надзвичайної ситу-
ації потребують удосконалення.

Дослідження виконано в межах Програми наукової
і науково-технічної діяльності п. 7 Пріоритетних на-
прямів наукових досліджень Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту (пп. 5.2 — нау-
ково-методологічні підходи до вивчення проблем дер-
жавного управління у сфері цивільного захисту) та тісно
пов'язане з Програмою перспективного розвитку Інсти-
туту державного управління у сфері цивільного захис-
ту на 2014—2021 роки.

У попередніх наукових дослідженнях: висвітлено
проблемні питання управління надзвичайними ситуа-
ціями мирного часу, досліджено принципи управління
ліквідацією надзвичайних ситуацій мирного часу, зок-
рема організацію надання екстреної медичної допомо-
ги постраждалим, також специфіку організації прий-
няття управлінських рішень за умов надзвичайних си-
туацій природного і техногенного походження [1]; роз-

крито генезис системи державного управління медич-
ним захистом за умов надзвичайних ситуацій природ-
ного та техногенного характеру та виявлено провідні
тенденції його розвитку [2]; проведено аналіз загроз
виникнення надзвичайних ситуацій, досліджено струк-
туру та питання підготовки органів управління в над-
звичайних ситуаціях техногенного та природного харак-
теру та запропоновано розроблення спеціальних про-
грам для зниження ризиків і пом'якшення наслідків
аварій, катастроф і стихійних лих в Україні для підви-
щення рівня захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій [3]; проаналізовано законодавство, що
регламентує діяльність державних органів у надзвичай-
них ситуаціях, розроблено пропозиції щодо вдоскона-
чення системи державного управління у зазначеній
сфері [4]; досліджено оперативність як показник оці-
нювання ефективності організації державного управ-
ління у надзвичайній ситуації [5]. Але питання органі-
зації державного управління у надзвичайних ситуаціях
на сучасному етапі розвитку України залишаються
дослідженими не у повному обсязі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На підставі попередніх наукових досліджень, уза-

гальненого досвіду дій органів управління та сил ци-
вільного захисту дослідити проблему організації дер-
жавного управління при загрозі виникнення та ліквідації
надзвичайних ситуацій державного та регіонального
рівнів та визначити шляхи підвищення ефективності
функціонування єдиної державної системи цивільного
захисту України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація управління є однією із найважливіших

складових процесу реагування на надзвичайні ситуації
і вплив її зростає пропорційно масштабу надзвичайної
ситуації, складності обстановки, збільшенню кількості
залучених сил та потребі в матеріальних засобах.

Чим масштабнішою є надзвичайна ситуація, тим ви-
щими є вимоги до організації управління і тим більше
кінцевий результат ліквідації ситуації залежить від
ефективності такого управління.

Питання організації управління набуло особливого
значення у зв'язку з докорінними змінами, які відбува-
ються протягом останніх років у сфері забезпечення
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
як в Україні, так і за її межами. Головним завданням уп-
равління є забезпечення ефективного застосування
можливостей залучених сил та успішне виконання ними
завдань у визначені терміни за будь-яких умов.

Відомо, що основою управління є рішення керівни-
ка робіт з ліквідації НС, який несе повну відпові-
дальність за управління підпорядкованими силами та
успішне виконання завдань. Управління має бути ста-
лим, безперервним, оперативним та проводитися таким
чином, щоб необхідний ступінь централізації не позбав-
ляв підлеглих можливості ініціативно визначати шляхи
та способи виконання поставлених завдань.

Система управління у надзвичайних ситуаціях — це
сукупність органів управління, пунктів управління та
систем зв'язку, оповіщення і автоматизації.

До системи органів управління у НС входить:
— спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС (у разі

загрози або виникнення НС державного рівня);
— спеціальна комісія з ліквідації НС (у разі загрози

або виникнення НС регіонального, місцевого та об'єкто-
вого рівнів);

— керівник робіт з ліквідації НС;
— штаб з ліквідації НС;
— інші органи управління, залучені до виконання за-

ходів, сили та служби.
До утворення спеціальної комісії або призначення

керівника робіт організацію заходів з ліквідації НС
здійснюють територіальні органи управління ДСНС
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України під керівництвом відповідальних керівників
цивільного захисту залежно від рівня події.

Спеціальна (урядова або регіональна) комісія з
ліквідації НС утворюється рішенням Кабінету Міністрів
України або місцевого органу влади у разі виникнення НС
відповідного рівня. Основними завданнями такої комісії є
організація комплексу заходів ліквідації НС щодо захис-
ту населення і територій від наслідків НС, координація дій
органів влади і забезпечення життєдіяльності постражда-
лого населення. Але однією із найважливіших функцій
комісії є призначення керівника робіт з ліквідації НС для
безпосереднього управління аварійно-рятувальними та
іншими невідкладними роботами. У цей період йому підпо-
рядковуються усі служби цивільного захисту, аварійно-
рятувальні та інші формування, залучені до ліквідації НС.
Ніхто не має права втручатись у діяльність керівника робіт
з ліквідації наслідків НС.

Комісія за пропозицією керівника робіт з ліквідації
наслідків НС залучає сили та засоби, необхідні для про-
ведення рятувальних та інших невідкладних робіт під час
ліквідації НС, для опрацювання окремих питань утво-
рює робочі групи із залученням підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками. Залежно
від обстановки в зоні ризику керівник робіт самостійно
приймає рішення щодо проведення евакуаційних за-
ходів, крім загальної або часткової евакуації населен-
ня, зупинення діяльності об'єктів, незалежно від форм
власності і підпорядкування, що знаходяться у зоні НС,
обмеження доступу на території цієї зони; залучення
до проведення робіт аварійно-рятувальних служб, гро-
мадських організацій та окремих громадян за їх згодою,
необхідних транспортних та інших технічних засобів
підприємств, установ та організацій незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування, які знаходяться у зоні
НС, зупинення рятувальних та інших невідкладних робіт
у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників
та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС [6, 7].

До прибуття керівника робіт його обов'язки вико-
нує керівник територіального органу управління ДСНС
України відповідного рівня, в залежності від рівня НС,
який прибув на місце події. Рішення керівника робіт є
обов'язковими для виконання усіма суб'єктами лікві-
дації НС, підприємствами, установами, організаціями,
які знаходяться у зоні НС.

У всіх випадках при загрозі або виникненні масштаб-
них надзвичайних ситуацій, які становлять небезпеку
життю або здоров'ю людей, створюють передумови для
порушення нормальних умов життєдіяльності значної
кількості людей або можуть призвести до НС регіональ-
ного чи державного рівня, рішенням керівника повинен
утворюватися Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації
(далі — Штаб), як робочий орган управління спеціальної
(Урядової) комісії або керівника ліквідації НС [8, 9].

До роботи Штабу залучаються фахівці центрально-
го органу виконавчої влади, на який покладено завдан-
ня з реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту, керівники служб цивільного захисту та інших
служб, що залучаються до ліквідації надзвичайної си-
туації, представники або експерти відповідних цент-
ральних органів влади, місцевих державних адмініст-
рацій, органів місцевого самоврядування, установ та
організацій (за погодженням з їхніми керівниками) [10].

Персональний склад Штабу визначає керівник робіт
з ліквідації НС, який забезпечує його діяльність та вста-
новлює режим роботи.

До складу Штабу входять:
— група аналізу ситуації і підготовки даних, основ-

ними завданнями якої є збір і аналіз інформації про об-
становку в зоні надзвичайної ситуації, підготовка рішень
уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної
ситуації, ведення обліку залучених сил і засобів та
оперативної документації;

— група безпосереднього реагування, основними
завданнями якої є безпосереднє управління і коорди-

нація дій залучених сил і засобів на місці проведення
робіт, керівництво роботами з ліквідації надзвичайної
ситуації, розстановка сил на напрямках ліквідації над-
звичайної ситуації, вивчення обставин та причин виник-
нення надзвичайної ситуації;

— організаційна група, основними завданнями якої
є організація і підготовка засідань спеціальних комісій
з ліквідації надзвичайних ситуацій, оперативного
міжвідомчого штабу, Штабу з ліквідації НС, підготовка
рішень, доведення їх до виконавців та контроль за реа-
лізацією;

— група матеріально-технічного забезпечення, ос-
новними завданнями якої є організація всебічного забез-
печення проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, у тому числі з урахуванням викорис-
тання резервів центральних і місцевих органів влади;

— група управління резервом сил, основними зав-
даннями якої є облік і розстановка резерву сил і засобів,
залучених до ліквідації надзвичайної ситуації, підготов-
ка пропозицій керівнику Штабу з ліквідації НС щодо їх
застосування;

— група взаємодії із засобами масової інформації,
основними завданнями якої є об'єктивне і своєчасне
інформування ЗМІ про обстановку в зоні надзвичайної
ситуації і заходи, які вживаються щодо ліквідації її
наслідків, підготовка прес-релізів для ЗМІ та здійснен-
ня моніторингу публікацій про хід ліквідації надзвичай-
ної ситуації в ЗМІ;

— група організації зв'язку та забезпечення Штабу
з ліквідації НС оргтехнікою, основними завданнями якої
є організація зв'язку в зоні надзвичайної ситуації із ке-
рівництвом Державної служби України з надзвичайних
ситуацій (ДСНС України), забезпечення оргтехнікою
Штабу з ліквідації НС і безперебійної її роботи.

Рішенням керівника робіт з ліквідації НС залежно
від характеру надзвичайної ситуації можуть утворюва-
тись інші групи Штабу.

При розгортанні Штабу у пункті постійної дисло-
кації ДСНС України його робота організовується в
Центрі управління у надзвичайних ситуаціях, а у разі
розгортання Штабу в районі надзвичайної ситуації —
на пересувному пункті управління безпосередньо у
районі її виникнення.

Проаналізувавши ситуацію у сфері оперативного ре-
агування, найбільш ефективно здійснювалася ліквідація
навіть найскладніших НС за умови, коли організація уп-
равління здійснювалась за встановленою схемою. Визна-
чалася комісія з ліквідації НС, яка, у свою чергу, призна-
чала керівника робіт, який, у свою чергу, створював Штаб
як робочий орган управління для безпосередньої орган-
ізації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
і координації дій органів управління та сил.

За такого підходу при ліквідації НС завжди фор-
мується чітка і цілісна система управління, коли завдан-
ня спеціальної Урядової комісії, керівника робіт з
ліквідації НС реалізовуються через Штаб.

В окремих випадках при виникненні НС державного
рівня замість Урядової комісії створюється Міжвідомчий
оперативний штаб з ліквідації НС у складі керівників цен-
тральних органів виконавчої влади. У такому випадку, як
правило, не призначається керівник робіт з ліквідації НС
і відповідно не формується Штаб з ліквідації НС як ро-
бочий орган керівника робіт з ліквідації НС [11].

За таких умов процес ліквідації НС ускладнюється,
оскільки робоча група, яка утворюється в ДСНС Украї-
ни для безпосереднього керівництва рятувальними ро-
ботами, не має достатніх повноважень і змушена,
замість надання доручень силам реагування, вести по-
годження своїх розпоряджень. Це, у свою чергу, суттє-
во негативно впливає на оперативність ліквідації НС.

ВИСНОВОК
Система управління і Штаб з ліквідації НС фор-

мується на базі ДСНС України, завчасно ведеться його
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постійна підготовка і тільки такий підхід забезпечує
ефективне управління процесом ліквідації НС.

Крім того, пропонується підвищити ефективність
управління у НС шляхом забезпечення органів держав-
ного управління кваліфікованими аналітиками, які в
змозі обробляти великі обсяги різнопланової інфор-
мації та надавати узагальнену корисну інформацію для
прийняття обгрунтованого рішення.

Пропонується штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій
умовно поділяти на дві складові: постійний та перемінний
склад, який формується під час виникнення надзвичайної
ситуації залежно від її характеру та масштабів. До пост-
ійного складу штабу пропонується включити найбільш
підготовлених фахівців, з якими пропонується проводити
тренування за можливими сценаріями виникнення надзви-
чайних ситуацій та відповідними алгоритмами дій органів
управління та сил цивільного захисту. З силами цивільно-
го захисту, які залучаються до реагування на надзвичайні
ситуації різних міністерств і відомств, пропонується про-
водити спільні командно-штабні навчання та штабні тре-
нування з їх органами управління.

Подальшим напрямом наукових досліджень за цією
проблематикою вбачається пошук шляхів удосконален-
ня способів взаємодії між органами управління та си-
лами різних міністерств і відомств, які залучаються до
ліквідації надзвичайних ситуацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основне спрямування розвитку демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни — це запобігання перетворенню країни на держа-
ву "поліцейського типу" з ознаками тоталітаризму
та сприяння розвитку демократичних процесів у кон-
трольованих суспільством силових структурах.

Головною проблемою на цьому шляху є від-
сутність проінформованості широкої громадськості

УДК 351.86-047.64

М. В. Сіцінська,
к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту,
Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

M. Sitsinska,
doctoral student in public administration and management
National academy of public administration the President of Ukraine

MECHANISMS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо розробки механізмів реалізації проекту Національної
стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наго-
лошено, що розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони — це запо-
бігання перетворенню країни на державу "поліцейського типу" з ознаками тоталітаризму та сприяння
розвитку демократичних процесів у контрольованих суспільством силових структурах. Обгрунтовано
механізми реалізації проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України. Доведено, що дієвий демократичний цивільний контроль над секто-
ром безпеки і оборони — це не лише вимога сьогодення, але ї стратегічний напрям розвитку України на
тривалу перспективу.

The article considers actual issues on development of mechanisms of realization of the project of National
strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that
the development of democratic civil control over the security sector and defense is to prevent the transformation
of the country on the state police of the type" with signs of totalitarianism and the promotion of democratic
processes in controlled society power structures. Justified, mechanisms of realization of the project of National
strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. It is proved
that effective democratic civilian control over the security sector and defense is not only a requirement of the
day, but th strategic direction of Ukraine's development in the long run.
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та її представників (недержавних організацій, неза-
лежних експертів, журналістів) про ті управлінські
процеси, які відбуваються в структурах сектору без-
пеки і оборони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що сьогодні існує нагальна потреба консолідації зу-
силь науковців у галузі наук з державного управлін-
ня щодо запровадження ефективних механізмів дер-
жавного управління, які спрямовані на реалізацію
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проекту Національної стратегії розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки
і оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробити механізми реалізації

проекту Національної стратегії розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки
і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізми реалізації проекту Національної

стратегії розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони передбача-
ють:

1. Оновлення законодавства України у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони.

Формування нормативно-правової бази у сфері
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони має спрямовуватися на визначен-
ня правових, організаційних, соціальних, фінансових
засад інноваційного розвитку системи демократич-
ного цивільного контролю в контексті реформуван-
ня сектору безпеки і оборони та глобалізаційних тен-
денцій і викликів часу.

Оновлення нормативно-правової бази вимагає
розроблення та прийняття в установленому поряд-
ку актів щодо:

— удосконалення механізмів президентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони
(створення інституту Уповноваженого Президента
України з питань контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України);

— удосконалення механізмів парламентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони
(створення інституту Уповноваженого парламенту з
питань контролю за діяльністю структур сектору
безпеки і оборони України);

— забезпечення організації парламентського
контролю за діяльністю спеціальних служб;

— залучення інститутів громадянського суспіль-
ства до вироблення та реалізації політики національ-
ної безпеки;

— визначення механізму збільшення цивільної
компоненти в структурах сектору безпеки і оборо-
ни;

— урегулювання питань удосконалення бюджет-
ного контролю за діяльністю структур сектору без-
пеки і оборони з боку парламенту.

2. Розвиток цивільно-військових відносин у су-
спільстві.

Стан відносин між військовою і цивільною сфе-
рами в державі є показником її демократичного пра-
вового розвитку. Створення оптимальних цивільно-
військових відносин і дієвого цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони сприяє перетворен-
ню армії та інших військових формувань, правоохо-
ронних органів у відкриті й зрозумілі для суспіль-
ства, керовані державою інституції, які діють у
відповідності з їхнім призначенням за Конституцією
та іншими законами України [1]. Розроблення за-
ходів та напрямів формування цивільно-військових
відносин на засадах громадянського суспільства пе-
редбачає:

— розбудову демократичних цивільно-військо-
вих відносин в українському суспільстві;

— удосконалення організації внутрішнього жит-
тя у військовій сфері, що регламентується особли-
вими правилами (законами, статутами тощо);

— збереження та примноження військових тра-
дицій;

— реформування відносин між цивільним і
військовим сектором;

— усунення непорозуміння між цивільними і
військовими (заполітизовані чиновники завдають
сектору безпеки і оборони непоправної шкоди);

— підвищення ефективності військово-патріо-
тичного виховання громадян України;

— забезпечення престижу військової служби,
удосконалення системи життєзабезпечення Зброй-
них Сил України та інших військових формувань;

— збереження єдності громадянина і солдата, на-
роду і армії;

— розроблення проекту Концепції демократич-
них цивільно-військових відносин в Україні.

3. Розвиток механізмів президентського контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і оборо-
ни України.

Незважаючи на зміну форми правління ключова
роль у системі демократичного цивільного контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і оборо-
ни належить Президентові України, який має
більшість контрольно-наглядових функцій над всіма
структурами сектору безпеки і оборони і тому по-
требує термінового вдосконалення, зокрема:

— розроблення наукових підходів до проведен-
ня аналізу стану протидії та боротьби зі злочинні-
стю, системи організації, координації та результатів
діяльності сектору безпеки і оборони;

— оптимізація діяльності структур сектору без-
пеки і оборони;

— усунення дублювання повноважень суб'єктів
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони, чіткого визначення та розмежу-
вання їх компетенції;

— відновлення діяльності інституту Уповноваже-
ного з питань контролю за діяльністю Служби без-
пеки України при Президентові України;

— відновлення роботи Комітету з питань розвід-
ки при Президентові України;

— удосконалення організаційно-правових засад
функціонування Головного управління з питань
діяльності правоохоронних органів Адміністрації
Президента України;

— створення інституту Уповноваженого Прези-
дента України з питань контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України;

— відокремлення функцій політичного й адміні-
стративного управління структурами сектору безпе-
ки і оборони від суто професійного, військового уп-
равління їхньою діяльностю.

4. Розвиток механізмів парламентського контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і оборо-
ни України.

Парламентський контроль за діяльністю секто-
ру безпеки і оборони визначається як важлива фун-
кція Верховної Ради України, що здійснюється без-
посередньо парламентом, а також його органами,
посадовими особами, народними депутатами Украї-
ни та спеціалізованими допоміжними інституціями —
Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю-
дини і Рахунковою палатою — і спрямована на пере-
вірку законності, ефективності й доцільності дій та
рішень органів безпеки і оборони та посадових осіб
державної влади, з метою усунення виявлених не-
доліків у силових структурах держави та недопущен-
ня їх у подальшому.

Розвиток механізмів парламентського контролю
за діяльністю структур сектору безпеки і оборони
передбачає:

— розширення повноважень і посилення важелів
впливу профільних парламентських комітетів (Ком-
ітету з питань боротьби з організованою злочинні-
стю і корупцією; Комітету з питань бюджету; Комі-
тету з питань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності; Комітету з питань національної
безпеки і оборони);
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— удосконалення нормативно-правового механ-
ізму здійснення поточного контролю та проведення
розслідувань у сфері діяльності силових структур з
боку парламенту;

— долучення Верховної Ради України до проце-
су прийняття державно-управлінських рішень сто-
совно персонального складу керівництва структур
сектору безпеки і оборони;

— мінімізацію плинності кадрів профільних ко-
мітетів Верховної Ради України;

— забезпечення професійного навчання його
членів щодо здійснення контролю та проведення
розслідувань у сфері діяльності сектору безпеки і
оборони;

— підвищення рівня інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності профільних комітетів Вер-
ховної Ради України, що розглядають питання без-
пеки і оборони держави;

— запровадження регулярних (двічі на рік)
відкритих парламентських слухань з питань діяль-
ності сектору безпеки і оборони;

— удосконалення механізму формування і
здійснення контролю за видатками державного бюд-
жету, які передбачені на потреби оборони, оптимі-
зацію бюджетних витрат та забезпечення їх раціо-
нального розподілу, у тому числі під час формуван-
ня державного оборонного замовлення, з дотриман-
ням установлених пріоритетів;

— організацію парламентського контролю за
діяльністю спеціальних розвідувальних служб, зак-
ритий характер функціонування яких потребує зап-
ровадження відповідних механізмів спостереження
та прийняття рішень;

— створення комітету або підкомітету Верховної
Ради України для контролю за спеціальними (розві-
дувальними) службами з необхідними контрольни-
ми повноваженнями;

— створення в парламенті інституту незалежних
спеціальних омбудсменів, зокрема Уповноваженого
парламенту з питань контролю за діяльністю струк-
тур сектору безпеки і оборони України;

— формування Президентського кадрового ре-
зерву для сектору безпеки і оборони України;

— розроблення проекту Закону України "Про
парламентський контроль за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України".

5. Залучення інституцій громадянського суспіль-
ства до здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони України.

Метою залучення громадськості до демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони є підвищення рівня громадської активності
та громадської участі у вирішенні державних справ
у сферах національної безпеки і оборони як одного
із елементів становлення і розвитку громадянського
суспільства, для попередження й недопущення по-
рушень конституційних прав і свобод людини та гро-
мадянина, захист їхніх законних інтересів, створен-
ня умов для відкритості та прозорості функціонуван-
ня цих безпекових структур.

Пріоритетними завданнями, спрямованими на за-
лучення громадськості до здійснення демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, є: ідеологічне становлення громадянського
суспільства; налагодження ефективного інформу-
вання громадськості органами державної влади, які
здійснюють державне управління у сферах націо-
нальної безпеки і оборони; вивчення та використан-
ня кращого зарубіжного досвіду співпраці органів
державної влади, які безпосередньо залучаються до
виконання завдань у безпековій та оборонній сфе-
рах з інституціями громадянського суспільства; ак-
тивізація грантової та проектної діяльності серед

громадських інституцій щодо сфери національної
безпеки; налагодження партнерства між громадсь-
кими організаціями і органами державної влади, які
у межах своїх повноважень беруть або можуть бра-
ти участь у виконанні завдань щодо захисту націо-
нальних інтересів у безпековій та оборонній сферах;
залучення обдарованої молоді до громадських
організацій, які працюють на засадах партнерства із
органами державної влади у сферах національної
безпеки і оборони; упровадження сучасних техно-
логій інформаційної присутності щодо інформуван-
ня громадських інституцій про діяльність структур
сектору безпеки і оборони.

6. Розроблення та підтримка програм розвитку
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України.

Розроблення та виконання державних, галузе-
вих, регіональних програм, комплексних планів дій
за підтримки органів виконавчої влади, суспільства
та громадськості має стати дієвим інструментом ре-
алізації мети та пріоритетних завдань Національної
стратегії.

Для досягненнчя цієї мети передбачено:
1) визначення вимог щодо обгрунтування необх-

ідності фінансування та ресурсного забезпечення
державних, галузевих, регіональних програм у сфері
розвитку демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони, контроль за їх реаліза-
цією;

2) забезпечення виконання завдань та вжиття за-
ходів щодо реалізації державних цільових соціаль-
них програм у сфері розвитку демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки і оборони,
зокрема:

— Державної цільової соціальної програми роз-
витку демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони України на період до 2017
року;

— Державної цільової соціальної програми за-
лучення інститутів громадянського суспільства до
демократичного цивільного контролю за діяльністю
сектору безпеки і оборони на період до 2017 року;

— Державної цільової соціальної програми "На-
род і армія єдині".

7. Підтримка наукової та інноваційної діяльності
у сфері національної безпеки України.

Сучасна система національної безпеки, оновле-
на стратегія її реформування вимагають принципо-
во нових наукових досліджень, обгрунтованого та
послідовного запровадження передових науково-пе-
дагогічних технологій, раціональних і ефективних
підходів до організації наукової та інноваційної
діяльності у сфері національної безпеки.

Розвиток системи демократичного цивільного
контролю в зазначеному напрямі грунтується на:

— упровадженні в практику органів державного
управління науково обгрунтованої методики поетап-
ного оцінювання результатів функціональної діяль-
ності всіх структур сектору безпеки і оборони;

— створенні ефективної системи критеріїв оці-
нювання ефективності демократичного цивільного
контролю за діяльностю структур сектору безпеки і
оборони;

— виконанні та відборі на конкурсних засадах
проектів комплексних наукових досліджень і розро-
бок, що здійснюються за кошти державного бюдже-
ту та залучених інвестицій;

— забезпеченні підготовки та підвищення квалі-
фікації державних службовці за спеціальністю
"Державне управління у сфері національної безпе-
ки" Національної академії державного управління
при Президентові України;

— забезпеченні пріоритетності розвитку науки та
науково-технічного потенціалу вищих військових та
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правоохоронних навчальних закладів шляхом виді-
лення коштів із державного бюджету на перспек-
тивні наукові проекти і скорочення кількості розпо-
рядників бюджетних коштів у сфері військової на-
уки;

— осучасненні тематики основних напрямів нау-
кових досліджень у сфері національної безпеки в га-
лузі науки "Державне управління" 21.07.05 — служ-
бово-бойова діяльність сил охорони правопорядку,
щодо принципів та механізмів створення і функціо-
нування системи демократичного цивільного конт-
ролю над правоохоронними органами держави;

— пропозиції включення до програми підготов-
ки офіцерів усіх силових структур навчального кур-
су "Державне управління у сфері національної без-
пеки";

— створенні ефективної системи науково-мето-
дичного супроводу розвитку демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки і оборони, про-
гнозуванні тенденцій інноваційного розвитку систе-
ми з використанням результатів моніторингових дос-
ліджень; генеруванні інноваційних ідей, їх визна-
ченні, відборі та забезпеченні впровадження; фор-
муванні відкритої інформаційно-аналітичної бази
новацій;

— створенні системи мотивацій, стимулювання та
заохочення інноваційної діяльності у сфері націо-
нальної безпеки, розробленні нових концептуальних
моделей удосконалення системи демократичного ци-
вільного контролю за діяльністю структур сектору
безпеки і оборони.

8. Міжнародне партнерство у сфері розвитку
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України.

Сучасне міжнародне партнерство у сфері розвит-
ку демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони має стати дієвим інструмен-
том реалізації мети та пріоритетних завдань Націо-
нальної стратегії.

Розвиток міжнародного партнерства у сфері
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони передбачає:

— ефективну співпрацю з Женевським центром
демократичного контролю за збройними силами,
який заснований з ініціативи Швейцарського уряду
(проводить дослідження для виявлення головних
проблем у демократичному управлінні сектором без-
пеки і оборони та для визначення методів практич-
ної роботи з метою розв'язання цих проблем);

— активну співпрацю з урядами і цивільним су-
спільством Європейського Союзу для посилення і
зміцнення демократичного цивільного контролю за
діяльністю сектору безпеки і оборони;

— отримання від міжнародних організацій кон-
сультаційних послуг і практичної допомоги щодо
сприяння у просуванні реформ у секторі безпеки і
оборони відповідно до демократичних стандартів;

— застосування досвіду спецслужб держав —
членів НАТО з питань здійснення демократичного
цивільного контролю за діяльністю спецслужб;

— використання мережі партнерства Україна —
НАТО з метою посилення демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки;

— виконання міжнародних зобов'язань із
здійснення контролю за військовим озброєнням та
вжиття заходів для зміцнення довіри до силових
структур та безпеки в Європі.

ВИСНОВКИ
Дієвий демократичний цивільний контроль над

сектором безпеки і оборони необхідний сьогодні як
для силових структур, керівництва держави, так і для
суспільства загалом. Ефективне запровадження На-
ціональної стратегії дасть змогу:

1) силовим структурам:
— чітко визначити коло повноважень і відпові-

дальності за стан справ у безпековій і обороній сфе-
рах;

— розробити ефективі шляхи розв'язання на-
гальних проблем у силових структурах держави із за-
лученням політиків, урядовців, законодавців та гро-
мадськості;

— займатися виключно своїми професійними
обов'язками, сконцентруватися на вирішенні суто
військових та правоохоронних питань;

— підвищити боєготовність військ і підняти пре-
стиж військової служби;

— підвищити ефективність служби в правоохо-
ронних органах;

— створити загальнодоступні, об'єктивні та про-
зорі процедури формування та розвитку державної
кадрової політики сектору безпеки і оборони;

— повернути довіру громадян до силових струк-
тур держави.

2) керівництву держави:
— гарантувати стабільний розвиток держави;
— позитивно впливати на міжнародний імідж

держави, політика якої є стабільною і передбачува-
ною;

— гарантувати високу ефективність діяльності
силових структур як інструменту захисту національ-
них інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз;

— створити нову сильну і боєздатну армію, ефек-
тивну розвідку, надійні прикордонні й фіскальні
служби, розвинені правоохоронні органи і спец-
служби, що дасть змогу проводити результативну
внутрішню і зовнішню політику.

3) суспільству:
— забезпечити ефективне використання бюджет-

них коштів;
— гарантувати дотримання прав людини як у са-

мих силових структурах, так і в суспільстві загалом;
— забезпечити громадський порядок і спокій у

повсякденному житті;
— забезпечити захист громадян; держави і допо-

могу населенню на випадок надзвичайних ситуацій;
— реалізувати право громадян на рівний доступ

до служби у військових та правоохоронних органах
держави;

— зменшити рівень корупції в діяльності органів
державної влади та посадових осіб;

— досягнути якісно нового рівня цивільно-
військових відносин.

Для України демократичний цивільний конт-
роль над сектором безпеки і оборони — це не лише
вимога сьогодення, чинник стабільності суспіль-
ства на складному етапі його розвитку, а стратег-
ічний напрям розвитку України на тривалу перс-
пективу.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики є, на наш погляд, вивчення кращого євро-
пейського досвіду щодо розвитку демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни.
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ВСТУП
Суттєві зміни, які відбулися в усіх сферах суспіль-

ного життя в Україні, його науково-технічний прогрес,
демократизація, інформатизація сприяють творчому
переосмисленню таких процесів наукою державного уп-
равління з метою вироблення політики стратегічного
розвитку національної системи освіти. Особливістю
освіти має стати найповніше втілення в її змісті цілепок-
ладаючого характеру людської діяльності.

Необхідно зазначити, що наука державного управ-
ління напрацювала значний теоретичний й методологі-
чний доробок. Різні аспекти державного управління су-
спільним розвитком та освітою як його складовою
здійснений такими науковцями, як Г. Балихіним, Н. Ба-
гаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюновим, О. Дацієм,
В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим, М. Корецьким, В. Пі-
люшенком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Разом із
тим, аналіз досліджуваної проблематики дає змогу
стверджувати, що найменш розробленими є підходи
щодо розв'язання проблеми, пов'язаної з управлінням
розвитком саме післядипломної освіти на державному
рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення напрямів реалізації

функцій організації і планування в системі державного
управління післядипломною освітою України.

РЕЗУЛЬТАТИ
На всіх етапах розвитку ринкової економіки держа-

ва забезпечує економічну координацію. Інститут дер-
жавного управління притаманний всім без винятку краї-
нам, але масштаби економічних функцій держави зале-
жать від історичного та політичного досвіду країни, її
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економічного розвитку, традицій, ментальності. Знач-
на кількість підходів щодо визначення поняття держав-
ного управління знаходить своє теоретичне відображен-
ня в різноманітних школах управління.

Відмінності в принципах та концепціях державного
управління характеризують європейську та американсь-
ку школи державного управління. Цим школам прита-
манні певні позитивні і негативні риси, які є наслідком
складних і неоднозначних процесів у системі управлін-
ня. Базисом європейської системи державного управ-
ління слугують принципи статутного права. При цьому
державне управління розглядається як підгалузь пра-
ва, всі функції якого базуються на верховенстві право-
вих норм. Американська школа державного управління
має дещо інший підхід, і в своїй суті більше спирається
не на правові норми, а на господарське розуміння до-
цільності і раціональності прийнятих тих чи інших уп-
равлінських рішень.

Файоль А. першим зробив спробу наукового обгрун-
тування підходів до організації державного управління
на принципах схожих до управління великим підприєм-
ством, а також виділив у функції управління її складові:
передбачення, організація, видання розпоряджень,
координація і контроль [1, с. 44]. Функція передбачен-
ня полягає в прогнозному формуванні програми дій на
майбутнє; організовувати — означає створювати под-
війний матеріальний та соціальний організм функціону-
вання підприємства; розпоряджатись значить забезпе-
чувати умови для якісної роботи кадрів; функція коор-
динування означає направлення зусиль і дій працівників
в єдиному руслі; контрольна функція полягає у відпо-
відності дій згідно з встановленими правилами.

Файолю А. також належить положення про те, що
соціальні явища підпорядковані економічним законам,
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незалежно від бажання і волі людей. В процесі розвит-
ку продуктивних сил і техніко-економічних відносин з
початку 1930-х років в економічно розвинених країнах
починає діяти особливий економічний закон одержав-
лення економіки [2]. Він проявляється в одержавленні
кожного з елементів продуктивних сил: засобів праці,
предметів праці, робочої сили, науки, використання сил
природи, форм і методів організації виробництва,
інформації. Наслідком об'єктивних процесів дії закону
є зростання державного сектора у виробництві валово-
го внутрішнього продукту, у США та Японії частка дер-
жавного сектора наближається до 20%, в інших розви-
нених країнах заходу перевищує 30% [2].

Дія закону одержавлення економіки проявляється
через необхідність економічних функцій держави в рин-
ковій економіці [2, с. 219—220]. До основних економіч-
них функцій сучасної держави належать: необхідність
забезпечення правової бази, яка сприяє ефективному
функціонуванню економіки; антимонопольна політика,
що допомагає в захисті від недобросовісної конкуренції;
перерозподіл національного доходу серед населення;
коригування розподілу ресурсів з метою зміни струк-
тури національного продукту; контроль за рівнем зай-
нятості та інфляції та стимулювання економічного зро-
стання. Здійснюється державний контроль за охороною
праці, екологією оточуючого середовища, використан-
ням державних коштів на соціальні потреби: медицину,
освіту. Все це є свідченням того, що управлінська
діяльність досить складна, а її результати знаходять
підтвердження в практичних діях.

Зростає роль державного сектора у виробництві
ВВП. Так, у США та Японії частка державного сектора
наближається до 20%, а в інших розвинених країнах за-
ходу перевищує 30%. Через систему державного управ-
ління здійснюється перерозподіл отриманого доходу
між підприємцями і суспільством за допомогою фіскаль-
ної політики податків. Держава контролює ситуацію у
сфері охорони навколишнього середовища, соціальній
сфері. При цьому державне управління освітньою галуз-
зю є невід'ємним елементом сучасного цивілізованого
світу, і постійною є тенденція зростання державних ви-
трат на освіту та професійну підготовку.

У промислово розвинених країнах видатки на осві-
ту на всіх рівнях державного сектору, як правило, скла-
дають від 4,5 до 7% (ВВП). У країнах, що розвиваються,
ця частка коливається від 0,7 до 5% від ВВП. Пояснюєть-
ся це тим, що саме на державу покладений безпосе-
редній обов'язок турбуватися про своє майбутнє. Крім
того, сфера освіти потребує довгострокових і у
більшості ризикованих капіталовкладень, які не завж-
ди вигідні для приватного інвестора.

Разом з тим освіту не можна розглядати як тягар
для державного бюджету. Інвестиції в освіту мають над-
звичайно важливе значення для забезпечення сталого
розвитку суспільства, тому фінансування освіти повин-
но бути пріоритетним напрямом державних видатків. У
сучасному світі країна може бути розвиненою і прагну-
ти до прогресу лише тоді, якщо не менше 60% її насе-
лення мають вищу освіту. Тому саме держава повинна
відігравати вирішальну роль і нести відповідальність за
функціонування сфери освіти.

Національна доктрина розвитку освіти України в
XXI столітті визначає основні напрями управління осві-
тою [5]. Це створення нормативно-законодавчої бази
функціонування освіти, дотримання законодавства в
освітній галузі, створення рівних умов для громадян у
здобутті освіти, дотримання державних вимог щодо
змісту, рівня і обсягу освіти, ефективну діяльність сис-
теми освіти в умовах державотворення, формування
ринкових відносин, ринку інтелектуальних ресурсів і
освітніх послуг, підвищення ефективності системи ос-
віти.

Для кожного етапу становлення і розвитку освіти
досить важко знайти і забезпечити оптимальне спів-

відношення дії ринкового і державного механізмів ре-
гулювання. Штучне адміністрування закладів освіти
порушує не тільки юридичні, а й економічні закони, що
матиме негативні наслідки для всієї економіки країни.

Зараз в усіх країнах світу відбуваються стрімкі зміни:
в змісті, формах організації, управлінні і фінансуванні.
Змінюється роль держави і ринкових механізмів. У та-
ких умовах наявність державного управління виступає
певною гарантією від таких реформ, які можуть нашко-
дити освіті.

Саме консервативний характер освіти та її особли-
ва роль у суспільстві мають стримувати швидку зміну
форм власності та зміну традиційних форм управління
нею. Там, де трансформаційні процеси відбувались
стрімко, без системного підходу і створення належних
економічних умов функціонування галузі, отримано
результат "економічного колапсу" галузі, як це сталося
з АПК [4].

Загальновідомо, що з переходом від адміністратив-
но-командної до ринкової економіки у країнах, які по-
чали цей шлях, він тією чи іншою мірою супроводжуєть-
ся спадом виробництва, інфляційними процесами, зни-
женням життєвого рівня населення, безробіттям. Але
при відповідній державній підтримці освіта як жодна
інша галузь може найефективніше сприяти загальному
оздоровленню економіки та сприяти її розвитку. Кіль-
кісне зростання закладів післядипломної освіти, їх опе-
ративне реагування на потреби ринку, гнучкість форм
зменшують соціальну напругу в суспільстві та якісний
стан кваліфікованої робочої сили.

Відпрацьована в економіках розвинених країн рин-
кова модель разом з механізмом державного формуван-
ня параметрів соціального розвитку є необхідною і обо-
в'язковою умовою самодостатнього відтворення квалі-
фікованих кадрів на основі підвищення якості життя
людей, яке досягнуте у високорозвинених країнах. Ос-
новними умовами реалізації концепції самодостатньо-
го відтворення кваліфікованих кадрів є створення соці-
ально-орієнтованої, ефективно функціонуючої систе-
ми підготовки кадрів, яка в процесі трансформації еко-
номіки України сприяла б еволюційному підходу до
стратегічного курсу економічного розвитку держави.
Роль держави в розвитку системи освіти не залишаєть-
ся незмінною. На різних етапах становлення і розвитку
як економіки, так і освіти, встановлюється певне
співвідношення дій ринкового і державного механізмів
регулювання цього сегменту суспільного життя.

Початковим слід вважати положення про те, що дер-
жава не може вирішити всі економічні проблеми освіт-
ньої галузі взагалі і післядипломної освіти зокрема.
Вона повинна втручатися в економіку даної галузі там,
де інші важелі управління не ефективні або не спрацьо-
вують. Об'єктивність створення недержавних закладів
освіти та обмежені можливості щодо фінансування дер-
жавних навчальних закладів вимагають специфічних
підходів до організації державного управління ними.

Для забезпечення стабільності економічного зрос-
тання країни та ефективності розвитку освітньої галузі
держава проводить свою політику через виконання спе-
цифічних функцій. Управління системою освіти з боку
держави впроваджується через виконання основних
економічних функцій управління, а саме: організації,
планування, контролю і координації, фінансування [6].

Державне управління післядипломною освітою має
свої особливості, які обумовлюються тим значенням,
яке відіграє цей сектор освіти в системі підготовки ква-
ліфікованих кадрів. Кількісне зростання закладів після-
дипломної освіти, їх оперативне реагування на потреби
ринку, гнучкість форм зменшують соціальну напругу в
суспільстві та якісний стан кваліфікованої робочої сили.

Необхідно виділити той факт, що функціонування
системи післядипломної освіти має свої специфічні риси.
Вміння досягати мети, використовуючи кваліфіковану
працю, інтелект, мотивацію поведінки людей є одним із
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найважливіших чинників, що впливає на ефективне фун-
кціонування галузі.

Функція організації здійснюється через створення
системи, що найкращим чином розподіляє повноважен-
ня та відповідальність між державою і підприємствами
та галузевими відомствами в управлінні післядипломною
освітою.

Управління системою післядипломної освіти перед-
бачає попереднє розмежування повноважень між ниж-
чими та вищими структурними ланками та визначення
завдань, що не можуть бути вирішені відповідними
структурними ланками.

Згідно з законом України "Про освіту" встановлені
такі органи державного управління освітою: централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти; центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпо-
рядковані навчальні заклади; місцеві державні адмініст-
рації і органи місцевого самоврядування, а також утво-
рені місцевими державними адміністраціями та органа-
ми місцевого самоврядування структурні підрозділи з
питань освіти (місцеві органи управління освітою) [3].
Кабінет Міністрів розподіляє фінансові ресурси на осві-
ту і проводить загальне керівництво галуззю.

У складі Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти та науки України створено відділ педагогічної та
післядипломної освіти, який безпосередньо здійснює
навчально-методичне керівництво та контроль за до-
триманням державних стандартів освіти закладами
післядипломної освіти. Контроль за відповідністю на-
вчальних планів та методичним забезпечення навчаль-
ного процесу здійснює сектор економічної та післядип-
ломної освіти, який є структурною складовою відділу
економічної, соціально-гуманітарної та виховної робо-
ти в складі Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти, який підпорядковується Міністерству освіти та
науки України.

Держава є гарантом дотримання законних прав та
інтересів кожного закладу післядипломної освіти. Од-
ночасно, заклади післядипломної освіти повинні дієвіше
співпрацювати з відповідними галузевими міністерства-
ми, відомствами та окремими підприємствами галузі по
забезпеченню якісної професійної підготовки кадрів.
Напрямом, який практично відсутній в роботі закладів
післядипломної освіти, є налагодження зв'язку з галу-
зевими науковими інститутами шляхом участі в спільних
наукових розробках по впровадженню ресурсозберіга-
ючих технологій.

Правовою базою функціонування післядипломної
освіти є закони України "Про освіту", "Вищу освіту",
"Про професійно-технічну освіту", "Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність". У стадії розробки знаходить-
ся закон "Про освіту дорослих", в якому також знай-
дуть питання законодавчого забезпечення функціону-
вання післядипломної освіти. Ефективне функціонуван-
ня системи післядипломної освіти залежить від того,
хто, над ким, якою мірою і в який спосіб здійснює уп-
равління даною сферою освіти, а також від того, які види
господарської діяльності управління обмежує, до чого
воно примушує і які можливості створює. Система
управління післядипломною освітою, що склалася,
може слугувати джерелом ефективності та порядку або,
навпаки, причиною неефективної її роботи. Порушен-
ня ефективного порядку управління, як і виникнення її
"надлишку" і "нестачі", має наслідком деформацію мо-
тивації, змісту і результатів економічної поведінки, а
також виникнення розриву між індивідуальними функ-
ціями корисності та соціально продуктивною економі-
чною діяльністю.

Розвиток системи післядипломної освіти забезпе-
чується в процесі її соціально-економічного плануван-
ня. Планування є комплексним і враховує соціально-
економічні інтереси не окремих галузей, а всього регіо-

ну. Створений при цьому новий господарський механізм
повинен сприяти узгодженню інтересів закладів після-
дипломної освіти всіх форм власності та їх життєздат-
ності і конкурентоспроможності в умовах постійних
змін на ринку праці.

ВИСНОВКИ
В умовах структурних зрушень і постійних змін пла-

нування не може бути повністю директивним, воно має
характер прогнозування. На місце директивного, жор-
сткого планування сьогодні приходять цільові комп-
лексні програми, реалізація яких визначається їх
змістом та спрямуванням. Післядипломна освіта на су-
часному етапі свого розвитку гостро потребує науково
вивіреної комплексної програми, яка б враховувала май-
бутні тенденції демографічних, економічних, соціаль-
них, регіональних та інших змін при визначенні орієн-
тирів та пріоритетів розвитку післядипломної освіти.

Водночас, важливу роль має відіграти промислова
політика держави, яка спрямовує розвиток регіонів та
країни. Держава визначає перспективні галузі, які фор-
мують її стратегічну орієнтацію, в тому числі експорт-
ну, зовнішньоекономічну. В програмних документах
Уряду України визначено пріоритетні напрями розвит-
ку промислової політики держави, серед яких зокрема:
ракето-, літако-, автомобілебудування, біотехнології.
Ці галузі отримують податкові пільги, пільгові креди-
ти. З урахуванням цієї політики та загальних тенденцій
науково-технічного прогресу передбачатимуться струк-
турні зрушення в економіці, які мають бути основою
політики планування масштабів, динаміки та структури
системи післядипломної освіти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний етап розвитку воєнної справи перетворює

область розробки і виробництва воєнних технологій у
важливіший фактор воєнно-технічної політики і воєнної
безпеки будь-якої держави, самостійний напрям розвит-
ку не тільки озброєння і військової техніки (ОВТ), але і у
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ONTOLOGY OF MILITARY TECHNOLOGIES AS A RESEARCH METHOD

У статті розглянуто онтологію воєнних технологій як метод дослідження. На сьогодні неможливе ус-
пішне виконання завдань з технічного оснащення ЗС України підприємствами оборонно-промислового
комплексу без прискорення процесів розробки ефективних воєнних технологій на базі нових знань, що
пред'являє підвищенні вимоги до теоретичного обгрунтування цих процесів. У статті представлено прин-
ципову схему концептуальної карти, принципову схему структури моделі онтології воєнних технологій,
принципову схему онтологічної моделі технологій, принципову схему онтології воєнних технологій. Метод
онтологічних досліджень може використовуватися для отримання нових знань про воєнні технології;
розробки системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо питань розвитку воєнних техно-
логій і їх використання, у тому числі в бойових умовах; розробки систем ефективного пошуку інформації
в базах знань про воєнні технології; розробки онтологічних імітаційних і аналітичних моделей воєнного
і подвійного призначення технологій.

In the article the ontology of military technologies as a research method is considered. For today successful
implementation of tasks of the technical equipment of Armed Forces of Ukraine by defence enterprises is
impossible without the acceleration of development of effective military technologies processes on the base of
new knowledge, that produces increase of requirement to the theoretical ground of these processes. In the article
the fundamental chart of conceptual map, fundamental chart of structure of model of ontology of military
technologies, fundamental chart of ontological model of technologies, fundamental chart of ontology of military
technologies are presented. The method of ontological researches can be used for the receipt of new knowledge
about military technologies; developments of the system of intellectual support of making decision in relation to
the questions of development of military technologies and their use, including in battle conditions; developments
of the systems of effective information retrieval are in the bases of knowledge about military technologies;
development of ontological simulation and analytical models of military and dual-use of technologies.
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цілому Збройних Сил. Основним джерелом нових воєн-
них технологій стали знання, використання яких у
військовій промисловості розвинутих країн сьогодні є
головною характеристикою нового укладу її розвитку.
В умовах, які склалися, становиться неможливим успіш-
не виконання завдань з технічного оснащення ЗС Украї-
ни підприємствами оборонно-промислового комплексу
без прискорення процесів розробки ефективних воєнних
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технологій на базі нових знань, що пред'являє підви-
щенні вимоги до теоретичного обгрунтування цих
процесів. Серед теоретичних питань розробки і ство-
рення воєнних технологій пріоритет слід віддати їх
системному уявленню, визначенню їх ролі і місця в
процесах розвитку ОВТ, створенню їх єдиного
інформаційного простору, термінологічної бази і
класифікації, розробці нових методів їх досліджен-
ня. Головним серед цих питань доцільно вважати си-
стемне уявлення воєнних технологій, що потребує
розглядати їх сукупність як єдину цілісну систему, а
окрему технологію як підсистему (елемент) даної си-
стеми. Це визначається насамперед необхідністю по-
будови системи розвитку технологій адекватною
цілісному сприйманню їх сукупності, а також вико-
ристання найбільш ефективних з них в інтересах усіх
військових формувань воєнної організації держави
незалежно від структури, де вони розроблені.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Були вивчені та проаналізовані праці Гаврилова Т.,

Палагіна А., Буренка В, Івлєва А., Козак І. та багатьох
інших вітчизняних та зарубіжних вчених, що проводять
наукові дослідження з даної тематики. Аналіз попередніх
досліджень та публікацій з даної проблематики свідчить
про те, що авторами, як правило, досліджувалися тільки
окремі аспекти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Реально існуючий в Україні інформаційний простір

воєнних технологій, якій формувався стихійно поза їх си-
стемного уявлення, не може використовуватися ефектив-
но: інформаційні ресурси поділені між різними воєнни-
ми і цивільними структурами, виробництвами оборонно-
промислового комплексу (ОПК), науково-дослідними ус-
тановами різного підпорядкування і призначення і інши-
ми організаціями. При цьому відсутні єдина термінолог-
ічна база області воєнних технологій, що утруднює
спілкування спеціалістів різних областей знань, і загальні
для користувачів правила роботи з інформаційними ре-
сурсами: їх опису, уявлення, використання і збережен-
ня. Відсутні також якісні комп'ютерні інформаційні мо-
делі воєнних технологій і програми, які б дозволяли ефек-
тивно працювати з їх ресурсами. Все це погіршує умови
функціонування системи розвитку воєнних технологій і
суттєво знижує її потенційні можливості.

Необхідність усування перелічених недоліків та інте-
лектуалізація інформаційних систем з впровадженням в
них штучного інтелекту, яка відбувається у світі, висуває
нові вимоги до методів їх розробки і змісту інформації,
що в них отримується. Серед таких вимог спроможність
інформаційної системи: а) показати основні зв'язки між
інформаційними ресурсами, у тому числі різних сфер їх
використання; б) бути базою отримання і уявлення но-
вих знань; в) бути складовою інформаційної системи
більш високого порядку.

Серед методів розробки і дослідження інформацій-
них систем, які у визначений мірі відповідають новим ви-
могам, широке розповсюдження нині набувають онто-
логії предметних областей знань (у даному випадку, об-
ласті воєнних технологій) як елемент їх теоретичного
дослідження і механізм, що забезпечує зручний опис та
загальне розуміння інформації. В теорії воєнних техно-
логії їх онтологія може стати засобом, який допоможе
спеціалістам різних військових формувань, оборонно-
промислового комплексу, державних, приватних струк-
тур і організацій краще розуміти один одного і створи-
ти, нарешті, єдиний інформаційний простір воєнних тех-
нологій.

На даному етапі розвитку онтології як методу до-
слідження доцільно дотримуватися такого формально-
го уявлення її змісту, яке стало хрестоматійним для ба-
гатьох дослідників: онтологія — це сукупність кінцевих
множин концептів (понять, термінів) і відношень між
ними [2, 3].

Створення онтологічної моделі воєнних технологій
через її складність може здійснюватися способом по-
слідовних наближень. Для побудови початкової моделі
доцільно використати методологію концептуальних карт
(concept maps — СМАР) з її графічним інструментом
організації і представлення знань концепт-картою (к-
картою), де вершини графа — поняття (терміни), а ребра
— відношення між ними [4, 5]. Концепти і відношення ви-
являються словом або словосполученням (рис. 1). Роз-
робка к-карти є процесом дослідження предметної об-
ласті — він розуміє аналіз структурних взаємодій між її
концептами, що допомагає її розробникам глибше розу-
міти їх природу і генерувати нові, раніше невідомі зв'яз-
ки між її концептами. К-карти вважаються сьогодні ефек-
тивним інструментом відображення понятійної системи
людини і тому використовуються не тільки для створен-
ня баз знань, але і в навчальних системах різних форм їх
організації і значення, а також у наукових досліджен-
нях.

Методологія СМАР за ступенем складності і спро-
можності вивчати будь-яку область знань перевершує
словники, класифікатори, таксономію, тезауруси та інші
так звані "легкі онтології". Вона дозволяє побудувати
інформаційну систему, яка зможе включати будь-яку за
обсягом сукупність концептів предметної області. Харак-
терною особливістю побудови такої онтологічної моделі
на основі к-карт стає її ієрархічна структура, яка для
складно структурованої сукупності абстрактних понять
і прикладних термінів області воєнних технологій може
мати чотири рівня (рис. 2):

перший — онтологія уявлення знань (методологія
СМАР);

другий — онтологія верхнього рівня. Містить основні
концепти області технологій ("технологія" , "технологія
продукції", "технологія виробнича", "технологія цивіль-
на" та ін.);

третій — онтологія воєнних технологій. Містить ос-
новні концепти області воєнних технологій ("технологія
воєнна", "технологія воєнна базова", "технологія воєнна
критична" та ін.);

четвертий — прикладні онтології воєнних технологій.
Утримують специфічну інформацію — концепти і відно-
шення, які розкривають реалізацію воєнних технологій
у зразках, комплексах і системах ОВТ і особливості виз-
начених видів озброєння і військової техніки (високоточ-
ного, лазерного, кінетичного, інформаційного, протипо-
вітряного, протитанкового та ін.).

Таким чином, кожний рівень онтологічної моделі —
це своєрідне вікно, відкрив яке можна отримати доступ
до визначеного фрагменту області знань воєнних техно-
логій, якій будучи невідривною частиною загальної мо-
делі воєнних технологій, в той же час має визначену ав-
тономію і розвивається за своїми законами.

Розглянемо деякі поняття онтологічної моделі воєн-
них технологій більш детально. Основним поняттям мо-
делі є поняття технологія (рис. 3), зміст якого визначає і
зміст багатьох інших понять моделі. Єдиного визначення
змісту цього поняття не існує. Як правило, в наукових
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Рис. 1. Принципова схема концептуальної карти
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дослідженнях пропонуються його різні варіанти, вихо-
дячи з їх цілей. До того ж усе частіше до його змісту
відносять методи і способи реалізації цілей і завдань
будь-якої системи, що відображає загальний процес по-
ширення термінологічної бази різних областей знань за
рахунок поширення змісту окремих понять, який сьогодні
спостерігається у світі.

Тому основою побудови змісту поняття технологія і
інших концептів онтологічної моделі воєнних технологій
доцільно визначити погляди, які зведені в так звану цен-
тричну систему знань [3; 6; 7], яка позбавлена зазначеного
вище недоліку і в якій технологія є сукупністю знань про
технофакти і способи їх створення. Таке визначення обу-
мовлює склад основних концептів онтології технологій і
вибір ознак, які дозволяють об'єднати технології в гру-
пи. Серед таких ознак можуть бути: їх призначення (на-
приклад, технології продукції або виробництва); ступінь
складності (матеріал; елемент або компонент; збірна оди-
ниця; система; платформа; система систем); сфера вико-
ристання (технологія цивільна, воєнна, подвійного при-
значення) [8].

Воєнні технології для зручності їх аналізу доціль-
но об'єднати в чотири групи, вважаючи сукупність
технологій кожної групи окремою макротехнологією:
1) виробництва ОВТ; 2) забезпечення життєдіяльності
військ; 3) озброєння і військової техніки (далі — оз-
броєння); 4) воєнних дій. Частина технологій пере-
лічених груп може бути віднесена до технологій
організаційних, які містять форми, способи і прийо-
ми виконання поставлених завдань перед суб'єктами
дій (рис. 4).

Особливий інтерес при розробці моделі викликають
відношення між концептами областей технологій оз-
броєння і воєнних дій. Концепти (технології) кожної з
цих областей можуть відображатися у вигляді багато-
рівневих структур, для створення яких необхідно визна-
чити концепти першого рівня означених структур. Як ви-
являється, ці концепти можуть виражатися одними і тими
ж словами або словосполученнями, коли загальною ос-
новою побудови концептів вибрати процеси підготовки і
ведення воєнних дій. Даний підхід створює основу для
класифікації воєнних технологій і їх загального інфор-
маційного простору, без чого неможливо забезпечити
ефективне функціонування системи їх розвитку.

Як відомо, нові технології озброєння — основне дже-
рело змін у цілях, завданнях, формах і способах воєнних
дій. Кожна технологія озброєння реалізується у відпо-
відній їй технології воєнних дій. Будь-яке військове фор-
мування веде воєнні дії, цілі, зміст, форми і способи яких
визначаються технологіями озброєння, що впроваджені
в систему ОВТ. У той же час сьогодні суттєво підсилаєть-
ся зворотний вплив перерахованих характеристик воєн-
них дій, розроблених воєнно-теоретичною думкою, на
вибір технологій озброєння ще на етапах їх розробці.

Сьогодні все частіше зразки, комплекси і системи
ОВТ розробляються відповідно до нових оперативно-
тактичних ідей, концепцій, теорій (технологій майбутніх
воєнних дій) як підсистеми (елементи) існуючих або май-
бутніх систем ОВТ більш високого порядку з наперед виз-
наченими бойовими властивостями. За таких умов ОПК
повинен створювати те, що потрібно, а не те, що може, а
військова наука повинна обгрунтувати напрями розвит-

Рис. 2. Принципова схема структури моделі онтології воєнних технологій
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Рис. 3. Принципова схема онтологічної моделі технологій на основі СМАР (варіант)
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ку ОВТ (технологій озброєння) відповідно до технологій
майбутніх воєнних дій, що ще раз підкреслює загальну
основу, на якій може бути побудована система їх кон-
цептів і яка може бути покладена в основу класифікації
воєнних технологій озброєння.

Для цього технології озброєння, які забезпечують
процеси воєнних дій, доцільно поділити на дві макротех-
нології. Перша — визначає структурні зміни в сукупності
зразків, комплексів і систем ОВТ військових формувань
ЗС як деякої цілісності, друга — проваджується в їх ок-
ремі зразки, комплекси і системи, розвиваючи їх бойові
властивості.

Ураховуючи, що аналіз навіть малої долі техно-
логій із-за їх безмежного обсягу в межах даної статті
неможливий, повернемо увагу читачів тільки на одну
складову першої макротехнології, яка в джерелах,
присвячених темі розвитку ОВТ і ЗС, в останній час
притягує особливу увагу спеціалістів. Це технологія
(або напрям) інтеграції сил і засобів збройної бо-
ротьби в єдину цілісну інформаційно-ударну бойову
систему [9; 10; 11]. Ії слід розглядати як результат
курсу, початого розвинутими країнами багато років
тому, що поступово перетворився в якісно новий ви-
сокоефективний шлях подальшого розвитку ОВТ і
ЗС.

Фундаментом єдиної цілісної системи ОВТ ЗС Украї-
ни і її підсистем повинен стати єдиний інформаційний
бойовий простір, який може бути створений через об'єд-
нання сил і засобів спостереження, розвідки, навігації,
ідентифікації цілей і зв'язку незалежно від їх організац-
ійної приналежності. Єдиний інформаційний бойової
простір військових формувань, у тому числі ЗС, побудо-
ваний на нових насамперед інформаційних технологіях,

може сам стати джерелом нових ефективних воєнних
технологій, серед яких, наприклад, може бути макротех-
нологія, яка забезпечить послідовний або одночасний за-
пуск у повітряний простір засобів ураження з метою зни-
щення важливих об'єктів противника без їх попередньої
розвідки і відшукування.

Звичайно, макротехнологія структурних змін сукуп-
ності зразків комплексів і систем ОВТ військових фор-
мувань не вичерпується однією тільки технологією їх
інтеграції, однак вона може принести найбільший ефект
серед інших і в початкової моделі воєнних технологій нею
можна обмежитися, підкреслюючи правильність самого
принципу формування сукупності воєнних технологій оз-
броєння і воєнних дій (іншою важливою технологією цей
групи можна вважати технологію зміни складу і струк-
тури сил і засобів збройної боротьби, що використову-
ють для виконання бойових завдань різні сфери природ-
ного середовища).

У макротехнологіях озброєння і воєнних дій виділі-
мо її складові, пов'язав їх з завданнями, які виконуються
військами в ході воєнних дій. Такими складовими можна
вважати:

— технологію управління силами і засобами зброй-
ної боротьби (збору і обробки інформації, прийняття
рішення, планування воєнних дій, їх організації, контро-
лю за виконанням військами поставлених завдань, що у
сукупності складають замкнений управлінський цикл, а
послідовність їх — безперервний процес управління воє-
нними діями);

— технологію впливу на противника (знищення, при-
душення, виведення з ладу військ, систем ОВТ, об'єктів
інфраструктури ЗС і країни, економічних центрів, центрів
воєнного і державного управління та ін.);

Рис. 4. Принципова схема онтології воєнних технологій

це 
Макротехнологія 

забезпечення 

життєдіяльності 

Макро- 

технологія 

воєнних дій 

Офіційні 
документи 

 

Впливу на 

противника 

Технологія 

виробництва 

наноматеріалів 

 

Управління силами 

і засобами 

збройної боротьби 

Мобільності сил і 

засобів збройної 

боротьби та їх  

маневреності 

Всебічного  

забезпечення 

воєнних дій 

Технологія 

виробництва 

композиційних 

матеріалів 

 

Озброєння 

Офіційні 
документи 

це це 

Використовуються 
 

для виробництва 

Приклад 

Приклад 

З 
н
и
х 
ви
ді
ля
ю
ть
ся

 

Макротехно-

логія вироб-

ництва 

озброєння 

Захисту воєнних і  

цивільних об'єктів  
держави від впливу 

противника 

Макротехнології 

структурних змін  

у сукупності 

зразків, комплексів 

і систем ОВТ 

Макро- 

технологія 

озброєння 

Технологія 

інтеграції сил  

і засобів збройної 

боротьби в єдину 
цілісну 

інформаційно-

ударну систему 

Можуть включати технології 

Приклад 

З них виділяються 

Входять 

Реалізується 

Можуть бути віднесені 

Реалізується 

Входять 

Перелік 

критичних 

технологій 

озброєння 

Критичні 

технології 

озброєння 

Базові 

технології 

озброєння 

Критичні 
виробничі 
технології 

Перелік 

критичних 

виробничих 

технологій 

Воєнна  
технологія 

це 



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 8/2014112

— технологію захисту воєнних і цивільних об'єктів
держави від впливу противника (військ, систем ОВТ,
об'єктів інфраструктури ЗС і країни, економічних
центрів, центрів воєнного і державного управління та ін.);

— технологію мобільності сил і засобів збройної бо-
ротьби та їх маневреності;

— технологію всебічного забезпечення воєнних дій.
З перелічених технологій особливу увагу сьогодні

притягає технологія управління силами і засобами зброй-
ної боротьби , яка повинна розглядатися не тільки як
інструментарій дослідження методів і способів функціо-
нування його в воєнний час, але і як зручний інструмен-
тарій дослідження методів і способів досягнення пере-
моги над противником в бою (операціях).

Вперше такий підхід, як вважається, пропонував Дж.
Бойд (США) в розробленій ним теорії, хоча ефективність
управління і до його теорії розглядалася як важливіший
фактор загального успіху в бою (операціях). Весь про-
цес воєнних дій, по Бонду, включає чотири циклу: спос-
тереження, орієнтування, вирішування і безпосередні
воєнних дій військ. Перемога досягається випереджен-
ням противника в здійсненні циклів управління, а забез-
печується технологічною перевагою засобів і систем уп-
равління.

У теорії Дж. Бойда, яка, на наш погляд, недостатньо
враховує головну причину будь-якої перемоги — техно-
логічну перевагу системи ОВТ однієї із сторін (зводячи
причину перемоги до швидкості їх дій), цей недолік не
має великого значення — для ЗС США така технологіч-
на перевага над будь-яким противником існує апріорі і
не може бути порушеною в війнах навіть далекого май-
бутнього. В той же час при визначеної технологічної пе-
реваги системи ОВТ ні тривалість циклів воєнних дій про-
тивника, ні якість прийнятих ним рішень, ні результати
іншої діяльності в сфері управління військами не можуть
мати фатального значення для ходу і результатів воєн-
них дій. Сторона, яка буде мати таку технологічну пере-
вагу, отримує можливість вибирати тривалість циклів
воєнних дій, їх форми і способи, у тому числі об'єкти і
час нанесення першого та інших ударів, а також необхі-
дну ступінь поразки об'єктів. Ця перевага буде ще більш
переконливою, якщо в першому ударі (циклі воєнних дій)
його основними об'єктами стануть сили і засоби удару
противника у відповідь, як це було в Іраку в 1991 році і
Югославії.

Таким чином, основою побудови сукупності кон-
цептів областей технологій озброєння і воєнних дій до-
цільно вважати процеси їх підготовки і ведення. За
ознакою призначення вказані технології можуть бути
поділені на дві макротехнології: структурних змін сукуп-
ності зразків, комплексів і систем ОВТ і розвитку їх ок-
ремих зразків, комплексів і систем. Кожна з цих макро-
технологій повинна розглядатися як множина підсистем
(технологій або макротехнологій). Підхід, який пропо-
нується, створює основу доцільної класифікації воєнних
технологій і може використовуватися при рішенні орга-
нізаційних питань їх розробки і створення.

Важливішими концептами онтологічної моделі воє-
нних технологій слід вважати концепти "базова воєнна
технологія (БВТ)" і "критична воєнна технологія ( КВТ)"
озброєння. БВТ озброєння доцільно визначити як мак-
ротехнологію, що реалізується в зразках, комплексах і
системах ОВТ, визначає їх основні параметри, характе-
ристики, бойові властивості і забезпечує їх функціону-
вання як засобів збройної боротьби. КВТ озброєння —
це макротехнологія базова або її складова (підсистема,
елемент), яка забезпечує вирішення принципово нових
воєнно-технічних завдань, суттєвий зріст бойових влас-
тивостей виробів ОВТ або значне зниження витрат на їх
розробку, створення і експлуатацію.

Сукупність КВТ (БВТ) озброєння визначають якіс-
ний стан загальної системи ОВТ і її складових. У сучас-
ний період розвитку воєнної справи вони перетворились
в основне джерело змін в технічному оснащенні військо-
вих формувань ЗС будь-якої держави, а через останнє —
в їх будівництві, бойової ї оперативній підготовці, фор-
мах і способах воєнних дій, застосуванні військ і веденні
війни в цілому. Концепти "БВТ" і "КВТ" озброєння серед
воєнних спеціалістів України повинні стати такими ж ши-

роковживаними, як і концепт "ОВТ". Їх перелік або його
фрагменти повинні бути обов'язковою частиною будь-
яких програм розвитку ОВТ, у тому числі державних.
Враховуючи, що такий перелік потребує постійного онов-
лення і в значній мірі має умовний характер, його доц-
ільно установлювати офіційно.

Виходячи з системних принципів, цілі окремих тех-
нологій озброєння доцільно формувати на основі су-
купності цілей макротехнологій системи ОВТ більш ви-
сокого порядку. При цьому упорядкована сукупність
перших повинна цілком реалізувати сукупність ос-
танніх. Це може забезпечити результативність докт-
рин, військових формувань, концепцій і теорій бойо-
вого застосування військ, за допомогою яких визнача-
лися вимоги до систем ОВТ. Чітко сформульована су-
купність цілей технологій (макротехнологій) різних
рівнів структури системи ОВТ може дозволити: а) виз-
начити зміст і взаємозв'язки базових (критичних) мак-
ротехнологій, спроможних забезпечити досягнення
тих або інших цілей, їх відповідність цілям світових тен-
денцій розвитку ОВТ; б) установити, чи забезпечує тех-
нологія досягнення поставлених цілей розвитку ОВТ;
в)раціонально розподілити повноваження і відпові-
дальність за досягнення цілей розвитку технологій між
органами управління і посадовими особами структур
ЗС і ОПК, виключити дублювання його завдань і за-
безпечити повноту досягнення кінцевих результатів; г)
формування напрямів розвитку воєнних технологій оз-
броєння на більш високих рівнях, ніж рівні родів військ
і навіть видів ЗС. Подібні напрями, а також призначен-
ня багатьох технологій, їх підсистем ( елементів) мо-
жуть бути визначеними тільки на основі міжвидового
аналізу потреб у цих технологіях і можливостей їх за-
доволення державою. Тому вже сам процес аналізу
необхідності створення нових технологій повинен ук-
ладися у формальні рамки наявних організаційних
структур ЗС і ОПК, що визначають, якими повинні бути
нові технології, замовляють, розробляють їх і управ-
ляють цими процесами.

Важливою частиною онтологічної моделі воєнних
технологій є область прикладних онтологій. Вона отри-
мує знання про технології всіх ступенів, від технології
матеріалів до технології системи систем. Особливість
прикладних технологій — можливість отримання в їх
складі, окремо концептуальних, фактографічних знань,
які характеризують технології, містять кількісні оцін-
ки бойових властивостей зразків, комплексів і систем
ОВТ, найменування проектів розвитку технологій,
строків їх здійснення і іншої інформації, яка може бути
корисною розробникам користувачам онтологічної мо-
делі.

Серед технологій, реалізації яких досліджується
прикладними онтологіями, особливий інтерес привер-
тають технології, що сприяють вертикальній і горизон-
тальній інтеграції інших технологій і можуть дати до-
датковий синергетичний ефект після їх впровадження.
До таких технологій можна віднести, наприклад, мак-
ротехнології: інформаційну; виробничу організаційну;
синтезу матеріалів, конструкцій і обладнання з викори-
станням мініатюрних структур з визначеними власти-
востями, а також кібернетичну. Усі вони відносяться до
різних технологічних груп, про що мова ішла вищі, або
є між груповими.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження дійшли таких висновків:
— сучасний етап науково-технічної революції в воє-

нної справі перетворює область розробки і виробництва
воєнних технологій у важливіший фактор воєнно-техні-
чної політики і воєнної безпеки будь-якій держави. Для
зміцнення обороноздатності України особливе значен-
ня сьогодні набуває теоретичний аспект розробки і ство-
рення воєнних технологій, що завжди буває характерним
на перше початковому етапі розвитку будь-якій сфери
діяльності людини і суспільства;

— серед питань теорії воєнних технологій пріоритет
слід віддати їх системному уявленню, визначенню їх ролі
і місця в процесах розвитку ОВТ, створенню їх єдиного
інформаційного простору, термінологічної бази і класи-
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фікації, розробці нових методів їх дослідження, побудові
підсистеми їх створення як складової загальної системи
розвитку ОВТ;

— системне уявлення воєнних технологій потребує
розглядати їх сукупність як єдину цілісну систему, а ок-
рему воєнну технологію — як підсистему (елемент) даної
системи;

— інтелектуалізація інформаційних систем, до яких
відноситься область знань про воєнні технології, вису-
ває нові вимоги до методів їх розробки і змісту інфор-
мації, яка в них отримується. Тому спеціалісти різних
країн особливу увагу приділяють пошукам нових методів
розробки і дослідження інформаційних систем, серед
яких широке розповсюдження набувають онтології пред-
метних областей знань як механізм, що забезпечує зруч-
ний опис та загальне розуміння інформації предметної
області;

— на даному етапі розвитку онтології як методу до-
сліджень доцільно дотримуватися такого формального
уявлення її змісту: онтологія — це сукупність кінцевих
множин концептів (понять, термінів) області воєнних тех-
нологій і відношень між ними;

— для побудови початкової онтологічної моделі воє-
нних технологій доцільно використати методологію кон-
цептуальних карт з її графічним інструментом організації
уявлення знань концепт-картою, де вершини графа — по-
няття (терміни), а ребра — відношення між ними;

— характерною особливістю онтологічної моделі на
основі к-карт є їх ієрархічна структура, яка для складно
структурованої системи абстрактних понять і приклад-
них термінів області воєнних технологій може мати чо-
тири рівня: перший — онтологія уявлення знань (мето-
дологія СМАР); другій — онтологія верхнього рівня;
третій — онтологія воєнних технологій; четвертий —
прикладні онтології воєнних технологій;

— основою побудови сукупності концептів онтолог-
ічної моделі доцільно визначити погляди, які зведені в
так звану центричну систему знань, в якій технологія є
сукупністю знань про технофакти і способи їх створен-
ня;

— воєнні технології доцільно об'єднати в чотири гру-
пи, вважаючи сукупність кожної групи окремою макро-
технологією: 1) виробництва ОВТ; 2) забезпечення жит-
тєдіяльності військ; 3) озброєння; 4) воєнних дій;

— макротехнології озброєння і воєнних дій можуть
мати єдину класифікацію, коли основою її вибрати про-
цеси підготовки і ведення воєнних дій. Тоді складовими
цих макротехнологій можно вважати: 1) технологію
структурних змін сукупності зразків, комплексів і сис-
тем ОВТ військових формувань; 2) технологію управлін-
ня силами і засобами збройної боротьби; 3) технологію
впливу на противника; 4) технологію захисту воєнних і
цивільних об'єктів держави від впливу противника; 5) тех-
нологію мобільності сил і засобів збройної боротьби та
їх маневреності; 6) технологію всебічного забезпечення
воєнних дій;

— важливішими концептами онтологічної моделі воє-
нних технологій слід вважати концепти базова воєнна
технологія озброєння і критична воєнна технологія озб-
роєння. Сукупність базових і критичних технологій виз-
начають якісний стан системи ОВТ ЗС і їх могутність.
Тому їх перелік або його фрагменти повинні бути обо-
в'язковою частиною будь-яких програм розвитку ОВТ;

— серед технологій, реалізація яких досліджується
прикладними онтологіями, особливий інтерес приверта-
ють технології, що сприяють вертикальній і горизон-
тальній інтеграції інших технологій і можуть дати синер-
гетичний ефект після їх впровадження. Прикладами та-
ких технологій можна вважати макротехнології інфор-
маційну, організаційну виробничу, синтезу матеріалів,
конструкцій і обладнання з використанням мініатюрних
структур з визначеними властивостями, а також кібер-
нетичну.

Окремо розробки концептів сфери воєнних техно-
логій і аналізу зв'язків між ними, метод онтологічних дос-
ліджень може використовуватися для вирішення таких
завдань:

— отримання нових знань про воєнні технології;
— розробки системи інтелектуальної підтримки

прийняття рішень щодо питань розвитку воєнних техно-
логій і їх використання, у тому числі в бойових умовах;

— розробки систем ефективного пошуку інформації
в базах знань про воєнні технології;

— розробки онтологічних імітаційних і аналітичних
моделей воєнних і подвійного призначення технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вперше за часів незалежності Україна постала пе-

ред серйозною загрозою щодо втрати суверенітету та
юридичного титулу на частину суверенної території, що
у комплексі загрожує соборності українських земель.

Так, через українсько-російську ділянку державно-
го кордону, нахабно нехтуючи принципами і нормами
міжнародного права, намагаються проникнути численні
озброєні військові формування, що мають мету деста-
білізувати внутрішньополітичну ситуацію в нашій дер-
жаві. Сьогодні Кремль активно підбурює та всіляко за-
охочує радикальні сепаратистські настрої як у Авто-
номній Республіці Крим так і у частині південно-східних
регіонів України з метою анексії частини території ук-
раїнської держави. За суттєвим сприянням Москви у
певній частині українського суспільства відбувається
політична радикалізація, мають місце суттєві прояви
екстремістських настроїв, що створюють серйозну не-
безпеку громадському суспільству України, а також
суттєво загрожують суверенітету та територіальній
цілісності держави.

Водночас, особовий склад Збройних Сил України у
своїй більшості з честю виконує свій військовий обов'я-
зок, залишається вірним військовій присязі та українсь-
кому народові. Українські військові у складних психо-
логічних та військово-політичних умовах, в умовах ре-
альної загрози життю та здоров'ю зберігають стійкість
духу, не піддаючись на численні провокації російських
агресорів і їх приспішників, проявляючи при цьому ви-
сокий професіоналізм.
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На жаль, слід констатувати, що упродовж останньо-
го десятиріччя керівництвом держави було зроблено ряд
суттєвих прорахунків у військовій кадровій політики.
Відбувалось масове скорочення особового складу, не був
забезпечений мінімальними державними гарантіями
рівень гуманітарного та соціального забезпечення Зброй-
них Сил України, внаслідок чого було втрачено пре-
стижність військової професії в українському
суспільстві. Українські політики та політичні сили нама-
гались зробити заручником власних політичних амбіцій
весь особовий склад збройних сил. Небезпечних масш-
табів набула багаторічна тенденція знищення кадрового
потенціалу Збройних Сил України та інших військових
формувань, а комплектування керівних посад у військах
часто відбувалось не за професійними якостями, а за ре-
зультатами політичних уподобань. Внаслідок цього
відбувся значний відтік у цивільні структури високопро-
фесійних військових кадрів, що значно вплинуло на боє-
здатність українського війська. Такі зневажливі та без-
відповідальні дії української влади значною мірою впли-
нули на боєздатність та спроможність Збройних Сил
України до оперативного (швидкого) реагування на заг-
розу застосування воєнної сили проти нашої держави.

У підтвердження цієї тези приведено сумну статис-
тку, що була наведена у доповіді виконуючого обов'яз-
ки міністра оборони України Ігора Тенюха 11 березня
2014 р. у Верховній Раді України, в якій зазначено: "…що
на війні перемагають організація, ресурси, стратегія,
тактика і бойовий дух. Зараз у нас є лише останні дві
складові. Ми привели усі сили у найвищий ступінь го-
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товності. Усі наші сили зайняли полігони у відповідності
до плану навчань — як на східному, так і на південному
напрямках. Загальна чисельність Сухопутних військ —
41 тисяча осіб, з них зараз, у мирний час, мали бути го-
тові 20 тисяч, але фактично готові лише 6 тисяч" [1].

Виходячи з вищенаведеного, нагальною потребою є
удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни з метою забезпечення гарантованого комплектуван-
ня Збройних Сил України високопрофесійними кадра-
ми, здатними забезпечити суверенітет та територіаль-
ну цілісність держави. Зазначені зміни будуть спрямо-
вані за такими напрямами:

— удосконалення кадрового забезпечення Зброй-
них Сил України;

— реформування системи управління та всебічного
забезпечення Збройних Сил України;

— підготовка та перепідготовка особового складу;
— удосконалення мобілізаційної готовності;
— суттєве підвищення рівня державних соціальних

гарантій для військовослужбовців та членів їх родин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

аналізу теоретичних і прикладних аспектів формуван-
ня та реалізації кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни присвячені дослідження В.Ю. Богдановича, В.П. Гор-
буліна, О.С. Власюка, А.Б. Качинського, В.О. Косевцова,
В.А. Манилова, В.І. Мунтіяна, Г.М. Перепелиці, В.М. Ри-
жих, В.М. Олуйко, С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського,
Г.П. Ситника та інших науковців.

Водночас, за сучасних умов реалізації політики у
сферах національної безпеки і оборони України, питан-
ня удосконалення кадрової політики є актуальним нау-
ковим завданням з огляду на необхідність реорганізації
Воєнної організації держави в сектор безпеки і оборо-
ни України в умовах сучасних геополітичних реалій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити першочергові завдання з

удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни, що обумовлені необхідністю захисту суверенітету,
територіальної цілісності держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кадрова політика у Збройних Силах України — су-

купність принципів, напрямів, форм та методів діяль-
ності органів військового управління, спрямованої на
створення цілісної системи формування, підготовки,
ефективного використання персоналу відповідно до
потреб Збройних Сил України, забезпечення потреб
кожної особистості, розвитку в неї стійкої мотивації до
військової служби та можливості реалізації свого по-
тенціалу під час її проходження.

Головною метою кадрової політики у Збройних
Силах України є створення умов для гарантованого та
якісного комплектування Збройних Сил персоналом,
спроможним виконувати завдання за призначенням, і
його ефективне використання.

Доведено, що на кадрову політику у Збройних Си-
лах України впливають такі чинники:

— національні інтереси та оборонна політика дер-
жави;

— державна кадрова політика;
— економічні, внутрішньополітичні, соціальні, демог-

рафічні, національно-культурні реалії розвитку суспільства.
У Концепції кадрової політики у Збройних Силах

України на період до 2017 року, зазначено, що потреба
в удосконаленні кадрової політики у Збройних Силах
зумовлена:

— необхідністю забезпечення здатності особового
складу Збройних Сил до виконання нових завдань в умо-
вах змін форм, методів і засобів ведення бойових дій та
збройної боротьби;

— скороченням загальної чисельності особового
складу Збройних Сил до показників мінімально достат-
ньої необхідності (з урахуванням потенційних загроз);

— комплектуванням Збройних Сил виключно війсь-
ковослужбовцями військової служби за контрактом;

— впровадженням демократичного цивільного кон-
тролю у Збройних Силах, підвищенням ролі цивільного
сектору в управлінні Збройними Силами;

— інтеграцією системи військової освіти до державної
системи освіти, а також оптимізацією мережі вищих вій-
ськових навчальних закладів, військових навчальних підроз-
ділів вищих навчальних закладів та навчальних центрів;

— удосконаленням функцій центральних органів ви-
конавчої влади щодо соціальної адаптації військово-
службовців, звільнених із лав Збройних Сил, до цивіль-
ного життя [6].

Наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація,
грубо порушуючи положення Меморандуму про гарантії
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року
[2], Договору про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
року [3] та Угоди між Україною і Російською Федерацією
про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня
1997 року [4] розпочала широкомасштабну військову аг-
ресію на частину території України.

Виходячи з необхідності захисту прав та інтересів
громадян України, суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканності державних кордонів України,
недопущення втручання в її внутрішні справи Радою
національної безпеки і оборони України 1 березня 2014
року було прийнято рішення щодо невідкладного при-
ведення Збройних Сил України у бойову готовність
"ПОВНА" згідно з уточненими планами приведення
військ (сил) у бойову готовність [5]. Радою національ-
ної безпеки і оборони було затверджено комплекс пер-
шочергових заходів з негайного реагування Збройних
Сил України на потенційну широкомасштабну військо-
ву агресію Російської Федерації на суверенну терито-
рію нашої держави.

Необхідність вжиття зазначених заходів зумовлена
тим, що за останні роки зневажливе ставлення до кад-
рового забезпечення українського війська з боку вищої
політичної еліти держави призвело до:

— критичного зниження оборонного потенціалу, боє-
здатності та бойової готовності Збройних Сила України;

— суттєвого зниження професіоналізму військових
кадрів та виникнення значної диспропорції у співвідно-
шенні між чисельністю старшого та молодшого офі-
церського складу;

— значного загострення соціальних та гуманітарних
проблем військовослужбовців та членів їх сімей і пов'я-
зана з цим плинність військових кадрів;

— відсутністю дієвого демократичного цивільного кон-
тролю за кадровою політикою Збройних Сил України;

— небезпечних проявів корупційних дій серед вищо-
го начальницького складу Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеного зазначимо, що голов-
ним завданням держави у безпековій та оборонній сфері є
вжиття радикальних заходів щодо удосконалення кадро-
вої політики у Збройних Силах України. Це завдання обу-
мовлено нагальною потребою створення сучасних мобіль-
них, професійно підготовлених та боєздатних військових
формувань України, здатних забезпечити надійну оборо-
ну держави, захист її суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості державного кордону.

На нашу думку, вищому політичному керівництву
державі необхідно забезпечити ефективну реалізацію
трьох першочергових завдань щодо удосконалення кад-
рової політики Збройних Сил України в умовах потен-
ційної військової агресії на суверенітет та територіаль-
ну цілісність України з боку Росії.

Перше завдання з удосконалення кадрової політи-
ки Збройних Сил України має забезпечити безумовну
деполітизацію українського війська. Збройні Сили Ук-
раїни мають служити українському народові, бути поза
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політикою та не за яких обставин не бути інструмен-
тарієм жодної політичної сили в країні.

Необхідно підготувати проекти нормативно-право-
вих та законодавчих актів, які б унеможливили спроби
жодної політичної сили використовувати армію задля
реалізації власних політичних амбіцій. Акцентуємо ува-
гу на тому, що у Збройних Сил України ключове зав-
дання формування та реалізації кадрової політики має
бути спрямоване на створення боєздатних, мобільних,
професійно підготовлених, морально та психологічно
мотивованих, всебічно забезпечених військових під-
розділів, здатних швидко та ефективно реагувати на
реальні та потенційні загрози національній безпеці дер-
жави у військовій сфері. При цьому призначення на
керівні посади у Збройних Силах України мають відбу-
ватись виключно за професійними, моральними та діло-
вими якостями без жодних політичних уподобань.

Друге завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України необхідно спрямувати на підтри-
мання високого морально-психологічного стану особо-
вого складу української армії. Це завдання є вкрай не-
обхідним з огляду на необхідність:

— вжити невідкладних заходів з метою адекватної
протидії сучасній російській експансії на суверенітет та
територіальну цілісність держави;

— здійснити комплексні випереджувальні заходи з
нарощування бойового потенціалу Збройних Сил Украї-
ни в особливий період у разі загрози масштабної агресії
проти України;

— забезпечити високу мобілізаційну готовність
Збройних Сил України в особливий період для відсічі
збройної агресії на територію держави;

— удосконалити соціально-психологічну роботу,
військово-патріотичне та духовне виховання особово-
го складу;

— забезпечити соціально-психологічний супровід
військової служби;

— забезпечити комплектування українського
війська резервістами, з числа громадян України за пла-
нами мобілізаційної підготовки та мобілізації;

— посилити інформаційну складову про діяльність
Збройних Сил України, спрямувавши її на формування
в громадянському суспільстві позитивного іміджу ук-
раїнського війська, а також відновлення поваги та пре-
стижності до військової професії.

Третє завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України має передбачити вжиття загаль-
нодержавного комплексу невідкладних заходів, що мають
бути спрямовані на суттєве підвищення мотивації до про-
ходження служби у Збройних Силах України шляхом:

— забезпечення неухильного дотримання усіх пе-
редбачених законодавством соціальних гарантій для
військовослужбовців та членів їх сімей;

— суттєве підвищення рівня грошового забезпечен-
ня з одночасним впровадженням системи стимулюван-
ня військовослужбовців за високі досягнення у служ-
бовій діяльності та бойовій підготовці;

— підвищення рівня державних соціальних гарантій
з питань забезпечення житлом військовослужбовців та
удосконалення їх медичного забезпечення;

— створення належних соціальних та побутових
умов для проходження військової служби.

Отже, нами визначено три першочергових завдання
з удосконалення кадрової політики Збройних Сил Укра-
їни в умовах потенційної військової агресії на суверен-
ітет та територіальну цілісність України з боку Росії.
Виконання цих завдань, сприятиме підвищенню боєго-
товності Збройних Сил України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що сьо-

годні Україна переживає один із самих складних та дра-
матичних періодів своєї новітньої історії. Вперше за
часів незалежності, Україна постала перед серйозною

загрозою щодо втрати суверенітету та юридичного ти-
тулу на частину суверенної території, що у комплексі
загрожує соборності українських земель.

Зазначимо, що удосконалення кадрової політики в
українській армії не повинно обмежитись лише реалі-
зацією трьох вище названих завдань. Нагальною потре-
бою є проведення широкомасштабної кадрової рефор-
ми сектору безпеки і оборони України, що буде спря-
мована на реформування всієї системи управління у
військових та правоохоронних органах, удосконален-
ня системи підготовки та професіоналізації, а також
залучення громадськості до демократичного цивільно-
го контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони
України з метою викоренення корупційних проявів та
непрозорості кадрових рішень.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики, є на наш погляд подальше вивчення кращого дос-
віду європейських країн щодо удосконалення кадрової
політики у безпековій та оборонній сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкове суспільство вимагає впровадження адекват-

них стратегій державного управління територіальним
розвитком, зокрема, із застосуванням технології реде-
велопменту з метою забезпечення сталого розвитку те-
риторій. Наукова розробка цієї проблеми має важливе
значення для поглиблення інституціональних засад рин-
ку нерухомості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні аспекти редевелопмента як інстру-

мента підвищення економічної ефективності міст, прин-
ципи та методи управління нерухомістю в контексті
підвищення економічного потенціалу міста аналізують
у своїх наукових працях А. Асаул, Н. Долгова, І. Заго-
руйко, І. Мазур, М. Новожилова, О. Питкін, О. Туфлі-
на, В. Шапіро та ін.

Разом з тим, чимало питань, що стосуються інсти-
туалізації ринку нерухомості, зокрема, проблема вклю-
чення технології редевелопменту до стратегій сталого
розвитку територій в умовах трансформаційного су-
спільства, ще не знаходить достатнього вирішення в на-
укових розвідках.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є осмислення процесу редеве-

лопменту в сучасних стратегіях державного управлін-
ня територіальним розвитком, що формуються на заса-
дах ринкових відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "стратегія" походить від грецького

στρατηγία — мистецтво підготовки і ведення війни, або
мистецтво керівництва суспільною, політичною бороть-
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бою; за сучасною англійською мовою strategy означає
оперативне мистецтво. Переносно "стратегія" — це
свідомо обраний напрям соціальних дій (лінія поведін-
ки), за яким окремі ходи, комбінації, прийоми підпоряд-
ковано загальному, науково обгрунтованому плану,
програмі чи проекту. В свою чергу, види соціальних дій
за змістом і смислом можуть розкриватися через такі
поняття:

— змінювати — заміщувати одне іншим, перетворю-
вати що-небудь (стан, ознаку, властивість тощо) у щось
інше;

— реформувати — якісно перетворювати, перебу-
довувати, змінювати шляхом нововведень будь-яку сфе-
ру суспільного життя;

— модернізувати — змінювати, удосконалювати
відповідно до сучасних вимог і потреб; надавати мину-
лому невластивих йому сучасних рис, осучаснювати;

— трансформувати — перетворювати, якісно зміню-
вати вигляд, форму, істотні властивості чого-небудь [3].

Отже, у зазначеній множині визначень лише "зміню-
вати" не означає без попереднього пояснення, що соці-
альні дії спрямовані на "розвиток", адже "змінювати" —
це іще і "зламувати", "знищувати" і т. ін. Відтак, страте-
гія державного управління має передбачати досягнен-
ня сталого соціально-економічного розвитку окремих
територій та суспільства в цілому завдяки реформуван-
ню, модернізації, трансформації основних сфер життє-
діяльності людини, а не просто зміни в цих сферах.

Звичайна, природна логіка розуміння стратегії як
планомірне досягнення протягом тривалого часу мож-
ливих (бажаних) станів соціальної системи в майбутнь-
ому на основі аналізу досягнутих результатів та наяв-
них ресурсів і потенціалів стосується галузевого підхо-
ду (так званий нормативний підхід) з використанням
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сучасних наукових досягнень, статистичних прогнозів
та іншої офіційної інформації з метою з'ясування за-
гальних тенденцій розвитку та визначення відповідних
заходів для досягнення визначених цілей.

Разом з тим, сьогодні активно поширюються мето-
ди стратегічного планування, що запозичені зі сфери
корпоративного менеджменту. Їх специфічною особли-
вістю є цілеспрямована зорієнтованість на осмислення
можливостей покрокових дій з метою досягнення цілей
запланованої модернізації. Такий підхід грунтується
на принципі раціональності, оскільки його основними
заходами є розробка спільного (органи державного
управління та органи місцевого самоврядування як єдині
цілісності з розвинутою корпоративною культурою;
влада та громадяни як комунікуючі партнери) стратегі-
чного бачення майбутнього, а також вибір науково об-
грунтованої стратегії та новітніх соціальних і управлі-
нських технологій для його реалізації. Цей підхід кори-
стується значною підтримкою політичного керівництва
в розвинутих соціальних практиках, оскільки він забез-
печує прозорість, передбачуваність, ефективність та
динамізм в діях місцевої влади [10].

Разом з тим, якщо процес визначення майбутнього
пов'язаний з використанням методу екстраполяції та га-
лузевого підходу, то більш новою сучасною тенденцією
є застосування так званого глобального підходу, що
орієнтується на охоплення стратегією всіх аспектів те-
риторіального розвитку в їхньому комплексі, й методу,
що в США відомий як "backcasting" (англ. "ретрополя-
ція") — зворотне прогнозування, а в Європі отримав
назву "нормативного підходу" (фр. "approche norma-
tive") [10; 11; 13]. Щодо реальної практики їх застосу-
вання, то обидва зазначені підходи продовжують спів-
існувати в стратегіях управління європейських тери-
торій, зокрема, європейських міст.

У концепціях стратегічного планування вислов-
люється ідея, що майбутнє може бути передбачене шля-
хом екстраполяції наявних тенденцій зростання, що
історично (еволюційно) формуються в соціальних сис-
темах [1]. Тобто процес планування має відштовхува-
тись від існуючого стану соціальної системи на основі
аналізу її минулих станів і, таким чином, здійснюватись
прогнозування звичайного, природного стану майбут-
нього. Така методологія розробки стратегій широко
використовувалась в розробці стратегій соціально-еко-
номічного розвитку таких європейських міст, як Барсе-
лона, Брно, Будапешт, Венеція та Единбург. До недоліків
цієї методології європейські фахівці відносять зайву, на
їхню думку, "технократичність", що більше підходить
для адміністративних, аніж для політичних процесів [12].

Нормативний підхід передбачає моделювання пер-
спективи розвитку на основі наперед сформульованої
мети, тобто у зворотному напрямку — від майбутнього
до теперішнього. Він включає два важливих етапи:
(1) визначення бажаного майбутнього; (2) розробку за-
ходів, які необхідно реалізувати в теперішньому з ме-
тою досягнення бажаного майбутнього. Цю методоло-
гію використано при розробці стратегій територіально-
го розвитку Белфаста, Берліна, Утрехта, Дубліна, Нан-
та, Туріна та інших міст. Однак, на думку спеціалістів,
негативним наслідком використання такої методології
може стати розробка рекомендацій утопічного або за-
надто загального характеру [10].

Не менш плідним є й інтегративний підхід, що по-
єднує переваги двох попередніх. Він дозволяє зістави-
ти варіанти можливого майбутнього, визначеного за ра-
хунок екстраполяції минулих тенденцій, з бажаним май-
бутнім, побудованим на основі нормативного підходу.
Цей підхід отримав назву "стратегічної прогалини" (ав-
тор Д. Харісон). "Стратегічною прогалиною" Д. Харісон
називає поле стратегічних рішень, які мають прийняти
керівники організації для того, щоб переспрямувати
наявні тенденції розвитку (нижня межа) на інше, що
забезпечить досягнення потрібних параметрів розвит-

ку організації (верхня межа). Такий підхід до стратегі-
чного планування акцентує на приведенні у відповідність
"того, що можливо" з "тим, чого треба досягти". Його
успішно застосовували окремі європейські міста, зок-
рема, Більбао, Бірмінгем, Ліон, Лідс, Лілль, Ґетеборг,
Гельсінкі й Відень [10].

На відміну від галузевого підходу, що розглядає
окремо кожну ситуацію, глобальний підхід передбачає
вивчення взаємодії між складовими системи, що значно
розширює можливості стратегічного аналізу. Тобто
йдеться не лише про передбачення можливих змін у тій
чи іншій сфері, а про поступовий перехід до управління
територіальним розвитком на основі ранжування стра-
тегічних завдань [10].

Генезис і розвиток в Україні інститутів та інфра-
структури ринкової економіки, в тому числі й ринку не-
рухомості, вимагає реструктуризації і модернізації, а
також запровадження якісно нових стандартів еконо-
мічних відносин задля створення єдиного пропорційно
улаштованого національного господарського комплек-
су та внутрішнього ринку. А це потребує створення стра-
тегічної довготермінової програми ринкових перетво-
рень, враховуючи специфічні особливості ресурсного
потенціалу та істотні відмінності в основних економіч-
них та соціальних характеристиках окремих регіонів
країни. Проте для усіх регіонів особливого значення
набуває інституціональний розвиток ринку нерухомості.

Темпи розвитку ринку нерухомості в Україні суттє-
во різняться протягом останніх років. Так, у 2004—2008
рр. ринок нерухомості найбільших міст України розви-
вався швидкими темпами, що призвело до граничного
зменшення вільних площ для забудови в межах міської
території. При цьому значна частина міських територій
(за оцінками експертів від 15 до 40%) зайнята промис-
ловими зонами, не функціональними земельними пло-
щами та окремими об'єктами, тобто використовуються
неефективно [6].

Остання світова фінансово-економічна криза по-
глиблює проблеми: значну частину поточних інвести-
ційно-будівельних проектів, які нещодавно знаходились
у процесі реалізації, сьогодні заморожено. Однак це не
знімає з порядку денного наукового пошуку нових тех-
нологій для вирішення зазначених проблем, зокрема, що
пропонуються в сучасній теорії редевелопмента.

Отже, спробуємо з'ясувати реальні можливості
щодо застосування сучасних технологій із редевелоп-
мента в трансформаційному суспільстві та визначити у
зв'язку з цим роль державного управління в процесі
модернізації територій.

Політична нестабільність в Україні після відомих подій
2004 р. та світова фінансово-економічна криза (її початок
у 2008 р.), що вперше в історії ринкового суспільства по-
в'язана з операціями на ринку нерухомості, призвели до
поступового скорочення платоспроможного попиту і, як
наслідок, падіння обсягів виробництва в значній кількості
галузей народного господарства, продажів і прибутку в
переважаючій більшості секторів ринку. Це стає ключо-
вою проблемою й для розвитку будівельної сфери та рин-
ку нерухомості. За даними Державної служби статистики
обсяги будівництва в Україні за січень-вересень 2012 р.
скоротилися на 9,1% щодо аналогічного періоду 2011 р.,
зростання ж цього показника на 2,5 % в січні 2012 р. було
викликано, на думку фахівців, сезонним коливанням по-
питу. Незначне збільшення обсягів на 0,3% зафіксовано
лише в травні 2012 р., що можна пояснити активізацією
робіт у зв'язку із завершенням будівництва об'єктів фут-
больного чемпіонату Євро — 2012 [9].

Відбувається згортання й вторинного ринку житло-
вої нерухомості, про що свідчить приклад Києва. Так, у
період з 1 січня 2013 р. по 1 січня 2014 р. в столиці було
укладено 16154 угоди купівлі/продажу квартир на вто-
ринці. Це помітно менше, ніж у 2012 р. (тоді за рік було
продано 19 259 квартир). Але ще гірше статистика по
місяцях: 2315 угод в липні і лише 818 в грудні 2013 р.
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Більш того, якщо наприкінці літа в Києві пропону-
валися на продаж 55 тис. квартир, то до кінця року їх
кількість скоротилася до 30 тис. При цьому ціни особ-
ливо не змінилися: за 2013 р. індекс вартості вторинно-
го житла в столиці знизився з 1554 дол. США до 1543 за
один кв. м. Приблизно така сама картина вторинного
ринку нерухомості й в інших містах України [8].

Отже, у сучасному українському трансформаційно-
му суспільстві особливої актуальності набувають про-
блеми адекватного впливу держави щодо подолання
негативних тенденцій на ринку нерухомості, який до
фінансово-економічної кризи 2008 р. уже набув певної
змістовності, оформлення та структуризації власних
суб'єктів ринку.

Окрім того, слід враховувати й державні впливи за
умов подальшого сталого розвитку. Стратегії розвитку
будівництва та архітектури міста в будь-якій країні мож-
на вважати суттєвим організаційним механізмом дер-
жавного управління на муніципальному рівні, а конк-
ретні проекти з будівництва нерухомості, — важливою
організаційною формою функціонування будівельної
галузі. І стратегії, і проекти хоч і стосуються управлін-
ня нерухомістю, вони мають як свої специфічні риси, так
і загальне. Важливою спільною ознакою є те, що в про-
цесі реалізації вони потребують значних обсягів капі-
тальних вкладень і певного часу (довготривалість щодо
термінів виконання). Відтак, отриманий продукт проек-
ту — побудований об'єкт нерухомості — із-за звичай-
них ("природних") ринкових змін у часі може збільшу-
вати свою собівартість, що здатне викликати й зміни
його функціонального призначення у відповідності до
поточного стану ринку нерухомості (стану "попит —
пропозиція"). Тобто виникає важлива проблема пере-
профілювання, або зміни функціонального призначен-
ня нерухомості як продукту проекту в процесі реалізації
проекту чи при його завершенні. До того ж, ефектив-
ним перепрофілювання вважається лише тоді, коли воно
не зачіпає конструктивних характеристик об'єкту або
стосується мінімально можливих змін.

Сучасні технології вирішення проблем "перепрофі-
лювання" будівель, споруд та їх навколишніх територій
пропонуються в теорії редевелопмента [6; 9], що є
відносно новою для української наукової думки. При
цьому, території, яких стосується редевелопмент, под-
іляються на такі типи: (1) ті, що повністю звільняються
від будівель та забудовуються заново, і (2) ті, що лише
реконструюються чи модернізуються.

Редевелопмент — це реконструкція, перепрофілю-
вання і зміна цільового призначення окремих об'єктів
нерухомості, груп будівель (фабрик, заводів), а також
цілих територій з метою їх більш ефективного викори-
стання для власників та інших осіб, у тому числі і для
публічних утворень, тобто владних структур. Як інстру-
мент підвищення економічної ефективності міста реде-
велопмент є досить поширеним у світовій практиці.
Інститут редевелопмента вже понад півстоліття вва-
жається обов'язковим елементом у розвитку територій
великих міст. Ухвалення рішення при виборі стратегії
розвитку девелоперського проекту (будівництво ново-
го об'єкта), або проекту редевелопмента (реконструк-
ція існуючого об'єкта) — грунтується, в тому числі, й на
урахуванні обсягів витрат на придбання ділянки з дозв-
ільною документацією, які в ряді випадків можна по-
рівнювати з купівлею старої будівлі. При цьому, з од-
ного боку, витрати на будівництво мають значно пере-
вищувати витрати на реконструкцію, а з іншого, — при-
бутковість нового будівництва має бути беззаперечно
вищою [6].

Звернемося до визначення основних переваг і не-
доліків редевелоперських проектів. Перевагами рекон-
струкції фахівці вважають: значний час для отримання
дозвільних документів на земельну ділянку під нове бу-
дівництво; наявність зручних транспортних шляхів; на-
явність зовнішніх інженерних комунікацій; дефіцит май-

данчиків під нове будівництво; наявність у центрі міста
промислових зон, офісних споруд, що будувалися за
радянських часів; скорочення термінів будівництва.

Недоліками реконструкції називають: наявність у
об'єкта декількох власників; об'єкт може бути пам'ят-
ником архітектури; трудність переулаштування внут-
рішніх інженерних комунікацій — ліфти, кондиціону-
вання і т. ін.; відсутність достатньої за обсягом прилег-
лої території (наприклад, відсутність місць для парку-
вання автотранспорту); необхідність інвестицій для пе-
ребазування виробництв, що можуть бути співставни-
ми з інвестиціями в будівництво нового заводу (зазви-
чай компенсуються місцевим муніципалітетом);
відсутність єдиної концепції освоєння території, на-
явність розрізнених об'єктів, які розвиваються без ура-
хування інтересів сусідів [6].

Що стосується соціально-економічних аспектів про-
блеми девелопменту, розвитку ринку нерухомості в кон-
тексті підвищення економічного потенціалу міста, а та-
кож специфічних особливостей застосування основних
принципів, форм і методів управління нерухомістю, то
все це знаходить широке відображення в наукових пуб-
лікаціях фахівців [2; 4 та багато ін.].

Сучасна теорія редевелопменту пропонує й певну
класифікацію проектів редевелопменту. Зокрема про-
екти прийнято характеризувати:

— за розмірами: величина корисної площі й період
окупності: глобальні — вимагають значних інвестицій,
що пов'язані з розчищенням територій, зайнятих колиш-
німи виробництвами, зведенням нових об'єктів, переба-
зуванням чи закриттям підприємств, а також витрата-
ми місцевих і національного бюджетів; місцевого зна-
чення — пов'язані з перепрофілюванням існуючих бу-
дівель і споруд для іншого призначення;

— за типом реконструкції: без виведення або з ви-
веденням об'єкта з експлуатації;

— за джерелом інвестицій: державний бюджет; му-
ніципальні бюджети; великі редевелоперські компанії;
приватні інвестори; реінвестування поточних надход-
жень від оренди;

— за функціональним призначенням: підвищення
класності без зміни функціонального призначення (на-
приклад, в сегменті офісної нерухомості: офіси від кла-
су С до класу В); зміна функціонального призначення
(житлові будівлі — готелі );

— з причини виникнення: конкуренція — поява но-
вих форматів, мережевий девелопмент; моральне зно-
шення — невідповідність поточним стандартам комфор-
ту та безпеки; відсутність достатнього фінансування;
зміна попиту — насичення ринку;

— за рівнем ризиків проекту: високоризикові
проекти (глобальний рівень); проекти з низьким рівнем
ризику (проекти місцевого рівня) [6].

Стратегії редевелопмента можуть комбінуватися між
собою, тобто їх набір в кожному випадку є різним. Успіх
в упровадженні проектів редевелопмента значною мірою
залежить від дії в конкретному соціально-економічному
просторі й часі певної множини суттєвих чинників, що
впливають на вибір тієї чи іншої стратегії, а саме: від рівня
конкуренції на ринку нерухомості; від територіального
розташування об'єкта нерухомості (близькість скверів,
парків, зон відпочинку, транспортна доступність); фізич-
них, техніко-технологічних та інших характеристик
будівлі; наявного складу орендарів; стану інженерної
інфраструктури; транспортної доступності; фінансових
можливостей девелопера та ін. [5].

Сталий розвиток сучасних територій (міст, регіонів
тощо) вважається фахівцями багатоцільовим та багато-
критерійним процесом [5], що потребує багатовимірної
оптимізаційної моделі процесу редевелопмента [6]. Особ-
ливе місце в цьому процесі належить, як зазначалося,
стратегічному плануванню розвитку території міста, що
має включати й проекти редевелопмента, послідовна ре-
алізація яких, з нашої точки зору, сприяє подоланню ста-
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ну депресивності окремих його територій та соціально-
економічних викликів, позитивно впливає на якість у
життєзабезпеченні громадян, дозволяє з мінімальними
втратами адаптуватися до швидкозмінних умов зовніш-
нього та внутрішнього ринкового середовища.

При цьому фактор ринкової доцільності перетво-
рень, пов'язаних з редевелопментом, — місце розташу-
вання об'єкта нерухомості (архітектурне оточення, на-
явність природоохоронних зон тощо) та рівень конку-
ренції, — не може вважатися переважаючим без реаль-
них соціальних і економічних змін (рівень занятості,
наявність робочих місць, розвиток малого і середнього
підприємництва, місцеві податки і збори та ін.). У свою
чергу, зазначене вимагає соціальної відповідальності
бізнесу, організації реального, дієвого державно-при-
ватного партнерства з мінімальними втратами для існу-
вання конкурентних ринкових відносин у суспільстві [6].

Значущість такого партнерства суттєво зростає за
умов, коли з'являється проблема подолання тенденцій
консервування депресивного стану окремих територій.
Функціональна переорієнтація подібних територій має
включати зміну призначення майбутніх переулаштова-
них об'єктів нерухомості. Внаслідок реалізації проекту
редевелопмента можуть з'явитися нові житлові масиви
із сучасною розвинутою інфраструктурою, зони відпо-
чинку, культурно-розважальні та освітні установи,
спортивно-оздоровчі об'єкти, офісні та торгові центри,
технопарки, ландшафтні об'єкти і т. ін.

ВИСНОВКИ
Основною метою проекту редевелопмента в сучас-

ному трансформаційному суспільстві, на нашу думку,
можна вважати розробку та реалізацію таких пріори-
тетних напрямків стратегічного розвитку території
міста: якісні зміни щодо благоустрою міської території;
забезпечення відповідного екологічного стану міста;
удосконалення інфраструктури; збереження та примно-
ження історико-культурної спадщини; зростання пре-
стижності території і її зручності для проживання гро-
мадян; розвиток туристично-рекреаційної галузі; сут-
тєве збільшення нових робочих місць; підвищення якості
та вартості нерухомості тощо.

Важливим аспектом в оцінці проектів редевелопмен-
та можна вважати якісні зміни міського середовища зав-
дяки ефективної співпраці органу місцевого самовря-
дування, соціально відповідального підприємництва й
громадськості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Загальновідомо, що у світі посилюються виклики та

загрози, які мають транснаціональний характер: незакон-
ний обіг зброї і наркотиків, торгівля людьми, ескалація
міжнародного тероризму тощо. Україна як рівноправний
член світової спільноти не стоїть осторонь боротьби із
небезпечними явищами, зокрема відмиванням доходів та
фінансуванням тероризму [12]. В Стратегії національної
безпеки "Україна в світі, що змінюється" зазначається,
що "поширення тероризму, піратства, наркобізнесу, не-
законної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами, транс-
кордонної організованої злочинності, відмивання бруд-
них грошей, незаконної міграції, торгівлі людьми, кібер-
загроз" є такою тенденцією у зовнішньому просторі на-
вколо України, що потенційно може бути джерелом заг-
роз національній безпеці держави [13].

Нові виклики та загрози сприяють розробці відпов-
ідних механізмів реагування на них. Зокрема за умов
глобалізації за новими принципами починають функ-
ціонувати міжнародні та національні фінансові та
банківські системи, розвиток інформаційних технологій
сприяє появі нових способів легалізації доходів, отри-
маних в тіньовому секторі або від злочинної діяльності.
В подальшому такі тенденції сприяють активному
поширенню незаконних видів діяльності, що ведуть до
отримання сумнівних доходів, які можуть використо-
вуватись на фінансування злочинних проектів та міжна-
родного тероризму. Більшість країн світу намагаються
відповідно реагувати на нові виклики та загрози, роз-
робляючи механізми боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом. У зв'язку з цим актуаль-
ним є дослідження світового досвіду вказаної пробле-
ми, на основі якого можна розробити рекомендації
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щодо удосконалення вітчизняної системи боротьби з
легалізацією незаконних доходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Єдиного погляду на сутність, принципи, підходи та
механізми боротьби з відмиванням незаконних доходів
у світі не існує. Внаслідок цього дана тема є досить ак-
туальною з точки зору наукових досліджень. В Україні
світовий досвід боротьби з легалізацією доходів, одер-
жаних злочинним шляхом досліджували наступні нау-
ковці: Бандурка О.М., Симов'ян С.В. [1]; Буткевич С.А.,
основні дослідження якого зосереджено на аналізі дос-
віду США [3]; Коваленко В.В., Дмитров С.О., Єжов А.В.
[6]; Колісник М.К., що розглядав питання боротьби з
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на
світовому фінансовому ринку [8]; Невмержицький Є.В.
[9]. Серед зарубіжних праць можна виокремити напра-
цювання Зубкова В.А. [5]; Козлової С. [7]; Шкуркінa В.
[14]. На нашу думку, в той же час, наявні дослідження
потребують систематизації з точки зору державно-уп-
равлінських аспектів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження світового досвіду бо-
ротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, та його можливості застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Проблема відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, має відносно нетривалу історію, оскільки
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боротися з даним явищем на світовому рівні розпочали
не так давно. Зокрема перші нормативно-правові акти,
що на загальносвітовому рівні відслідковують та про-
тидіють окремим аспектам легалізації незаконних
коштів, з'явились в кінці 80-х років ХХ ст. У 1989 році
було створено Групу з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка стала ос-
новною міжурядовою організацією, що розробляє, уза-
гальнює та реалізує міжнародний досвід у досліджу-
ваній сфері. Зусиллями фахівців, що входять, до складу
даної організації, було розроблено низку рекомендацій,
які визначають основні принципи системної боротьби з
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на
рівні загальносвітових вимог та тенденцій.

Крім того, на міжнародному рівні основна бороть-
ба щодо відмивання грошей ведеться в рамках: створеної
за прототипом FATF регіональної організації Азіатсь-
ко-Тихоокеанської групи (APG), Групи країн Карибсь-
кого басейну (CFATF), Групи країн Південної та Східної
Африки (ESAAMLG), Комітету експертів Ради Євро-
пейського співтовариства щодо оцінки заходів протидії
відмиванню грошей (PC-R-EV), Департаменту ООН з
контролю за наркотиками та протидії злочинності
(UNODCCP), Групи експертів з питань відмивання гро-
шей Міжамериканської комісії з контролю за зловжи-
ванням використання наркотичних засобів (CICAD),
Групи Егмонт (Egmont Group) тощо.

Стандарти боротьби з легалізацією грошових
коштів, отриманих злочинним шляхом, сформульовані
в наступних міжнародних документах:

1. Базельська декларації Комітету банківських пра-
вил та контрольної практики міжнародного банківсь-
кого співтовариства (1988 р), в який входять представ-
ники центральних банків "групи десяти" (США, Кана-
да, Японія, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія,
Бельгія, Швеція, Швейцарія). Містить рекомендації про
проведення ідентифікації клієнтів, відмову від практи-
ки ведення анонімних рахунків, закликає до співпраці з
правоохоронними органами.

2. Віденська конвенція ООН про боротьбу з неза-
конним обігом наркотичних засобів і психотропних ре-
човин. Прийнята 9 грудня 1988 р. Згідно з даною Кон-
венцією всі держави-учасниці конвенції зобов'язують-
ся надавати взаємну правову допомогу і не відмовляти
в її наданні під приводом збереження банківської таєм-
ниці. Зі змісту міжнародно-правового акта випливає, що
відмивання грошей — це умисне приховування справж-
нього характеру, джерела майна або фінансових коштів,
розміщення або володіння незаконними доходами,
включаючи рух або конверсію доходів з метою їх лега-
лізації. Даний нормативний документ ООН розглядає
таке діяння як злочин. Стаття 3 цього правового акту є,
таким чином, підставою для будь-якої держави, яка
підписала Конвенцію (її підписали в даний час більше
100 держав світу), почати кримінальне переслідування
осіб, що займаються "відмиванням" грошей .

3. Модельний закон ООН "Про відмивання грошей,
одержаних від наркотиків", рішення ряду конгресів
ООН по боротьбі із злочинністю та поводженню з пра-
вопорушниками.

4. Страсбурзька конвенція. "Конвенція з відмиван-
ня грошей, виявлення, арешту та конфіскації виявлених
коштів, здобутих злочинним шляхом". Прийнята Радою
Європи в Страсбурзі 8 січня 1990 р.

5. Директива Ради ЄС щодо запобігання використан-
ню фінансової системи для "відмивання" грошей (дирек-
тива N 91/308/СЕЕ, 14.02.91 р.). Директива ЄС стала
важливим документом не лише для країн-членів ЄС, а й
для держав, які є потенційними членами Євросоюзу в
майбутньому. Директива вимагає від держав-членів
організації визнати кримінальними дії щодо відмиван-
ня злочинних доходів як від наркозлочинів, так і інших
злочинів. Що стосується прозорості, директива вима-
гає від фінансових установ забезпечити ідентифікацію

клієнтів, створювати і вести облік великих угод з валю-
тою і повідомляти владі про підозрілі угоди [11].

Проте наявність достатньої кількості організацій,
що безпосередньо опікуються питаннями боротьби з
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та
розроблених нормативно-правових актів не сприяла
виробленню уніфікованої системи протидії злочинності
у вказаній сфері, яка б стала універсальним орієнтиром
для більшості країн світу. В загальносвітових масшта-
бах окремі країни мають можливість розробляти влас-
ну систему боротьби з незаконними коштами, беручи
до уваги національну специфіку та рівень розвитку краї-
ни. Зокрема для багатьох країн різним є перелік зло-
чинних або незаконних видів діяльності.

Так, у Сполучених Штатах Америки, які є основопо-
ложниками щодо розробки і впровадження методів бо-
ротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним
шляхом, перелік злочинних видів діяльності складається
з таких дій: виробництво, продаж або розповсюдження
наркотиків, ввіз контрабандних товарів, шпигунство, вик-
радення людей, захоплення заручників, банківські шах-
райські операції, крадіжки, розтрати або зловживання з
боку співробітників банків, хабарництво, крадіжки та
хабарництво стосовно програм, що фінансуються на фе-
деральному рівні, злочини проти громадських фондів,
майна та архівів, злочини проти безпеки США та приват-
них володінь, злочини, пов'язані з фальшивомонетницт-
вом, помилкові (неправдиві) присяги та заяви, прихову-
вання майна, дарування позик, низка злочинів, що рег-
ламентуються окремими нормативно-правовими актами.

Вищевказаний перелік не містить таких злочинних
видів, як торгівля людьми, сутенерство, проституція,
здирництво. Натомість ці види злочинів регламентують-
ся законодавством Німеччини, Італії. В Таїланді офі-
ційно заборонена проституція, однак на практиці має
дуже широке розповсюдження, що приносить значні
нелегальні доходи населенню. В Латинській Америці
ведеться активна боротьба з наркобізнесом, хоча він має
для окремих країн дуже важливе значення. На планта-
ціях з вирощування коки та марихуани працює досить
багато місцевого населення, і по суті це є єдиним дже-
релом отримання ними доходів. Сомалі у більшості світу
асоціюється з піратством як злочинним видом діяль-
ності, що має місце в світі. Такі особливості окремих
країн свідчать про національну специфіку визначення
злочинних чи незаконних видів діяльності. Те, що забо-
ронено, наприклад, в Європі чи Північній Америці має
місце в інших частинах світу і сприймається громадянсь-
ким суспільством як законний вид бізнесу.

Однак, на нашу думку, можна зробити висновок, що
всі ці факти свідчать про те, що чим вищий рівень життя
в країні, тим більшу регламентацію отримує економіч-
на діяльність і відповідно доходи, отримані від неї. Роз-
винене громадянське суспільство сприяє боротьбі з ле-
галізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а
традиційні елементи суспільного життя навпаки стри-
мують розвиток суспільства та його інститутів.

Серед економічних особливостей будь-якої країни,
що сприяють відмиванню грошей, можна виокремити
такі:

1. Висока частка неофіційних доходів населення і бізне-
су, існування тіньової економіки або "чорного ринку".

2. Недосконалість механізмів контролю та моніто-
рингу за діяльністю фінансових інститутів, недотриман-
ня міжнародних стандартів регулювання фінансової
діяльності, розроблених спеціалізованими міжнародни-
ми організаціями.

3. Поширення корупції серед державних виконав-
чих, правоохоронних і судових органів влади.

4. Існування всередині країни "зон вільної торгівлі",
які мають пільговим порядком регулювання операцій та
контролю за діяльністю інститутів.

5. Неможливість чи можливості обміну фінансовою
інформацією з іноземними правоохоронними органами.
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6. Неадекватна процедура заснування фінансових та
нефінансових інститутів, відкриття філій за межами
країни і ліцензування фінансової активності, не врахо-
вує або враховує не в належній мірі необхідність іден-
тифікації реальних власників/власників компаній (особ-
ливо коли володіння може здійснюватися шляхом но-
мінального тримання ).

7. Законодавче закріплення таємниці фінансових
операцій, недостатні вимоги до транспарентності фінан-
сових операцій та власності на активи.

8. Прорахунки в регулюванні валютообмінних опе-
рацій та інших операцій з готівковими коштами. Широ-
ке використання підприємствами та банками операцій
із залученням офшорних компаній.

9. Існування анонімних грошових рахунків і фінан-
сових інструментів, включаючи акції та облігації, за яки-
ми можлива виплата коштів "на пред'явника".

10. Доступ фінансових інститутів до міжнародних
центрів торгівлі золотими злитками, торгівлі дорого-
цінним камінням та цінними металами [2].

Як відомо, процес відмивання незаконних коштів
складається з трьох основних етапів: 1) розміщення гро-
шових коштів (placement), 2) переміщення або проник-
нення в міжнародну банківську сферу або "нашарову-
вання" (layering), 3) інтеграція (integration). Відповідно
на кожному етапі можливим є конкретні методи бороть-
би.

На даний час у світі можна виокремити три основні
моделі контролю за розміщенням (першою стадією ле-
галізації незаконних доходів) кримінальних коштів в
систему фінансових інститутів:

1. Система контролю, що передбачає обов'язкове
повідомлення в центральне урядове агентство про всі
угоди, що перевищують певну суму готівкою або їх екві-
валента. Дана система прийнята до дії в Австралії та
США.

2. Система контролю, що передбачає заборону ве-
ликих угод з готівкою, минаючи законного фінансово-
го посередника. Здебільшого такі заходи є характерни-
ми для країн ЄС.

3. Система контролю, що передбачає повідомлення
про підозрілі угоди і вимагає, щоб банки враховували
деякі або всі великі валютні угоди, але повідомляли владі
про ті, які викликають підозру. Дана система поки не
отримала достатньо широкого поширення у світі [11].

Національні системи кримінально-правової бороть-
би з відмиванням грошей, істотно відрізняються одна від
одної залежно від характеру діяльності, що є джерелом
злочинних доходів. Відповідно до цього можна виокре-
мити наступні групи держав:

1. Держави, де кримінальна відповідальність перед-
бачена за легалізацію доходів, отриманих у результаті
злочинної діяльності. До таких держав відносять США,
Німеччина та інші країни ЄС. Зокрема, у всіх державах
Західної Європи та США, що мають законодавство,
спрямоване на боротьбу з "відмиванням" грошей, кри-
мінальна відповідальність настає від легалізації кримі-
нальних доходів, одержаних внаслідок вчинення таких
злочинів, як наркобізнес, торгівля зброєю, терористич-
на діяльність, проституція, застосування дитячої праці,
торгівля людськими органами. У рамках даної групи
виділяються країни, законодавство яких передбачає
кримінальну відповідальність лише за відмивання гро-
шей, отриманих у результаті наркобізнесу і деяких
інших злочинів.

2. До другої групи належать країни, де кримінальна
відповідальність настає від дій з легалізації доходів, от-
риманих не тільки від злочинної, але також і від іншої
незаконної діяльності. Використання такої системи,
наприклад, властиве Росії. Це пояснюється тим фактом,
що мотивами прийняття даного формулювання складу
злочину стало прагнення спростити порушення кримі-
нальної справи. Законодавче обмеження кримінальної
відповідальності випадками легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом, ускладнювало
б процедуру порушення кримінального переслідування,
для якого необхідно було б попереднє судове визнання
злочинної тієї діяльності, в результаті якої були витяг-
нуті легалізовані доходи [11].

Проблема легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом здебільшого пов'язана з правовими аспектами
розуміння даного явища та відповідно з прийнятими
механізмами реагування та боротьби. Як уже зазнача-
лось вище в деяких країнах законодавство по боротьбі
з відмивання грошей сконцентроване на доходах від не-
законних операцій, в деяких — на доходах від кримі-
нальної діяльності. Проте в більшості країн світу відми-
вання грошей визнано кримінальним злочином, який має
жорсткі способи покарання. Зокрема легалізація до-
ходів, отриманих злочинним шляхом, визнається тяж-
ким злочином з відповідною кримінальною відповідаль-
ністю в США, Греції, на Мальті. Достатньо уваги при-
діляється боротьбі з відмиванням незаконних доходів в
Європейському Союзі. В Австрії та Іспанії всі злочини
в досліджуваній сфері караються позбавленням волі
строком більше 3-х років. У Бельгії за основу розсліду-
вання злочинної діяльності у сфері відмивання грошей
прийнято брати всі злочини, що здійснюються в державі.
У Великобританії та більшості інших країн ЄС легаліза-
ція незаконних доходів є похідним явищем від торгівлі
наркотиками, тероризму, крадіжок та обману, шахрай-
ства, здирництва, шантажу тощо.

У даному контексті для України актуальним є при-
ведення українського законодавства у відповідність до
європейських стандартів. На думку П. Мусялковскі (ек-
сперта Ради Європи), в Україні потребує доопрацюван-
ня Закон "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму" [4], зокрема в частині
визначення чіткого механізму блокування підозрілих
операцій [10].

Розглядаючи адміністративну систему боротьби з
відмиванням грошей, необхідно зазначити, що в різних
країнах створено різні органи, що відповідають за да-
ний процес та регулюють основні аспекти забезпечен-
ня прозорих фінансових відносин у державі. Такими
органами можуть бути різноманітні організації, цент-
ральні банки, міністерства фінансів, податкові, митні,
правоохоронні, судові органи тощо. Міжнародний
досвід свідчить про те, що регулюючі органи повинні
мати досить широке коло повноважень для ефективно-
го здійснення контролю за фінансовими інститутами,
збору та передачі інформації про підозрілі трансакції
тощо. Важливим аспектом ефективної роботи відпові-
дальних органів та організацій має бути чіткий розподіл
повноважень та відповідальності. Тому для України ак-
туальним залишається удосконалення відповідної
інфраструктури, тобто перегляд завдань та повнова-
жень компетентних органів, та підвищення кваліфікації
всіх осіб, що приймають участь у процесі боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті здійсненого дослідження можна зро-

бити наступні висновки. Транснаціональний характер
нових викликів і загроз у світі вимагає розробки та впро-
вадження таких механізмів боротьби з легалізацією до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, які б мали міжна-
родний характер, були прийнятними для більшості країн
світу. Саме такі завдання ставлять перед собою міжна-
родні організації, що опікуються питаннями відмиван-
ня незаконних коштів. При цьому низка розвинених
країн має власне законодавство, що визначає терміно-
логію, узагальнює методи боротьби та принципи удос-
коналення існуючої системи.
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Для України дослідження досвіду інших держав та
міжнародних організацій має важливе значення. Зокре-
ма, на думку багатьох науковців, потребує удосконален-
ня базовий нормативний документ — Закон України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму". Крім того, варто звернути увагу на:
забезпечення відповідності національної системи фінан-
сового моніторингу новим світовим стандартам у сфері
боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним
шляхом; запобігання можливому застосуванню санкцій
з боку міжнародних організацій; забезпечення нормаль-
них умов для зовнішньоекономічної діяльності пред-
ставників українського бізнесу тощо. Тому в подальших
наукових дослідженнях буде розглянуто особливості
функціонування системи протидії відмиванню незакон-
них доходів в Україні та проаналізовано її інституціо-
нальну складову.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Реорганізаційні зміни органів державної влади та, як

наслідок, формування/ліквідація основних завдань діяль-
ності, постійне розроблення нових стратегій розвитку (на-
приклад, 24.12.2012 — об'єднання Державної митної служ-
би України й Державної податкової служби України та
створення Міндоходів (Стратегічний план розвитку
Міністерства доходів і зборів на 2013—2018 роки затверд-
жено Розпорядженням КМУ 23.10.2013 № 869-р), а уже
01.03.2014 — рішення про відновлення діяльності обох
служб. Фактичний термін діяльності приблизно 1 рік) зу-
мовлюють неможливість ефективного планування науко-
вих досліджень у частині визначення замовника, очікува-
них результатів та механізму їхнього впровадження відпо-
відно до визначених завдань, нормативної бази тощо та
підсилюють негативні тенденції низького рівня попиту на
результати наукових пошуків. Сфера державної митної
справи неодноразово була предметом наукових дослід-
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У статті здійснено аналіз наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи, осно-
вою для якого стала база авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та тема-
тичні плани прикладних наукових досліджень Держмитслужби України й Міндоходів України. Для більш повного
уявлення про об'єкт дослідження, співставляється тематика наукових пошуків з призначенням та основними завдан-
нями митної служби України, визначеними у Митному кодексі України та Положенні про Державну митну службу
України / Міндоходів України у тій частині, що не увійшла до Митного кодексу України. Проаналізувавши наявні
дані та виявивши прогалини у науковому забезпеченні державного управління у сфері державної митної справи, ми
запропонували "Карту митної науки", яка є відображенням кожного завдання митної служби, з одного боку, та наяв-
ної бази досліджень для подальшого удосконалення напрямів розвитку митної служби, з іншого. Розроблена "Карта
митної науки" засвідчила недосконалість роботи у напрямі виявлення проблемних питань у сфері митної справи, що
потребують наукового аналізу й прогнозування, та зумовлює необхідність розроблення концепції наукового забезпе-
чення державного управління у податково-митній сфері. Запропоновано структуру авторської Концепції наукового
забезпечення державного управління у податково-митній сфері — "Концепцію п'яти веж", — метою якої є удоскона-
лення діяльності Держмитслужби України/Міндоходів України шляхом визначення концептуальних засад форму-
вання ефективного та дієвого механізму наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері.

Analysis of scientific providing of Public Governance in the field of the State Customs is executed in the article. Abstracts
of dissertations, which are concentrated in the National Vernadsky Library of Ukraine, and thematic plans of applied scientific
researches of the State Customs Service of the Ministry of Taxes and Revenues of Ukraine are the base of this analysis. Topics
of scientific searches are matched with purposes and main goals of the State Customs Service of Ukraine, which are determined
in the Customs Code of Ukraine and in the Regulations on the State Customs Service of Ukraine / the Ministry of Taxes and
Revenues of Ukraine in such part, which was not included into the Customs Code of Ukraine, to formulate better imagery
about object of the researching. Modern data were analyzed and gaps of scientific providing of Public Governance in the field
of the State Customs were revealed, and the "Map of customs science" is proposed by author. The Map is reflection of each
tasks of Customs Service, on the one hand, and valid base of researches to the next perfecting of ways of development of
Customs Service, on the other hand. The Map, is worked out by author, testifies an imperfection of research to catch out
problems in the field of Customs, which need scientific analysis and prognostication. Also, the Map causes demand to work
out conception of providing of Public Governance in the tax and customs field.

The structure of Conception of scientific providing of Public Governance in the field of tax and customs — the "Conception
of Five Towers", is worked out by author, is proposed. The object of the Conception is improving of activity of the State Customs
Service of Ukraine / the Ministry of Taxes and Revenues of Ukraine by the way of determining of conceptual bases of forming
of effective and acting mechanism of scientific providing of Public Governance in the tax and customs field.

Ключові слова: наукове забезпечення, концепція, податково-митна сфера, "карта митної науки".
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жень. Разом з тим актуалізується питання: яка проблема-
тика найбільше цікавить дослідників та чи залишилися ва-
гомі напрями поза межами наукових розвідок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ ОПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ДАНА СТАТТЯ

Предметом сучасних наукових досліджень були
різні аспекти діяльності митної служби України, про-
те, аналіз наукового забезпечення державного управ-
ління у сфері державної митної справи здійснюється
вперше.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

 У статті ставиться за мету здійснити аналіз науко-
вого забезпечення державного управління у сфері дер-
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жавної митної справи та розробити структуру Кон-
цепції наукового забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З НОВИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основою для проведення аналізу наукового забез-

печення державного управління у сфері державної мит-
ної справи стала база авторефератів дисертацій Націо-
нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі
— дисертаційні дослідження) та тематичні плани при-
кладних наукових досліджень Держмитслужби України
й Міндоходів України (далі — прикладні дослідження).
Щоб скласти більш повне уявлення про об'єкт досліджен-
ня, співставимо їх з призначенням та основними завдан-
нями митної служби України, визначеними у Митному
кодексі України [1; 2; 3] та Положенні про Державну
митну службу України / Міндоходів України у тій час-
тині, що не увійшла до Митного кодексу України.

Першим завданням митної служби визначено "За-
безпечення правильного застосування, неухильного
дотримання та запобігання невиконанню вимог законо-
давства України з питань державної митної справи".
Цікавим є те, що прикладних наукових досліджень на
виконання цього завдання не проводилося. Проте про-
тягом 2000—2011 років проведено 21 дисертаційне до-
слідження. Найбільша кількість захищених робіт при-
падає на 2006 рік — 4, 2007 — 3, 2010 — 3.

Наступним завданням є "Створення сприятливих
умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту,
збільшення товарообігу та пасажиропотоку через мит-
ний кордон України, здійснення разом з митними орга-
нами інших держав заходів щодо удосконалення проце-
дури пропуску товарів, транспортних засобів через мит-
ний кордон України, їх митного контролю та митного
оформлення". У 2006, 2008 та 2010 роках захищено чоти-
ри дисертації та відсутні прикладні дослідження.

Стосовно завдання "Здійснення митного контролю
та виконання митних формальностей щодо товарів,
транспортних засобів комерційного призначення, що
переміщуються через митний кордон України, у тому
числі на підставі електронних документів (електронне
декларування), за допомогою технічних засобів конт-
ролю тощо", то воно стало предметом шести дисерта-
ційних досліджень та одного прикладного.

Разом з тим щодо "Аналізу та управління ризиками
з метою визначення форм та обсягів митного контро-
лю", то у 2009, 2012 та 2013 роках виконано три при-
кладних наукових дослідження на замовлення Держ-
митслужби України. При цьому у 2009 році метою до-
слідження визначено: "Розробка механізму функціону-
вання системи аналізу та управління ризиками у галузі
митної справи на рівнях інформаційного наповнення
системи та її застосування під час митного контролю та
митного оформлення, а також її автоматизація та впро-
вадження в діяльність митних органів України", у 2012
— "Розробка та наукове обгрунтування пропозицій
щодо розвитку та вдосконалення системи управління
ризиками у напрямі її застосування у пунктах пропус-
ку під час митного контролю та митного оформлення
товарів та транспортних засобів при переміщенні їх че-
рез митний кордон України", а в 2013 — "Розробка мо-
делі функціонування системи управління ризиками в
морських пунктах пропуску з використанням інфор-
мації про застосування технічних засобів митного кон-
тролю".

"Забезпечення справляння митних платежів, конт-
роль правильності обчислення, своєчасності та повно-
ти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусово-
го стягнення у межах повноважень, визначених Митним
кодексом, Податковим кодексом України та іншими
актами законодавства України, організація застосуван-
ня гарантій забезпечення сплати митних платежів, взає-
модія з банківськими установами та незалежними фінан-

совими посередниками, що надають такі гарантії" було
предметом як дисертаційних досліджень (4), так і при-
кладних (1).

Сьоме завдання "Застосування передбачених зако-
ном заходів митно-тарифного та нетарифного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення
контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньо-
економічної діяльності та громадянами встановлених
законодавством заборон та обмежень щодо переміщен-
ня окремих видів товарів через митний кордон України;
здійснення заходів щодо недопущення переміщення че-
рез митний кордон України товарів, на які встановлені
заборони та/або обмеження щодо переміщення через
митний кордон України, а також товарів, які не відпо-
відають вимогам якості та безпеки" досліджувалося ак-
тивно. Так, у 2010 — 3 дисертаційних дослідження, у
2008 та 2007 роках — по 2 дисертаційних дослідження,
у 2003 та 2005 — по одному, та у 2011 — 2 прикладних.

"Сприяння захисту прав інтелектуальної власності,
вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через
митний кордон України товарів з порушеннями охоро-
нюваних законом прав інтелектуальної власності, недо-
пущення переміщення через митний кордон України
контрафактних товарів" було предметом лише одного
дисертаційного наукового дослідження у 2003 році. Ра-
зом з цим протягом 2014—2015 років планується вико-
нання Державним науково-дослідним інститутом мит-
ної справи НДР "Організаційно-правовий механізм
сприяння прав інтелектуальної власності під час пере-
міщення товарів через митний кордон України", метою
якого є науково-прикладний аналіз організаційно-пра-
вового механізму захисту прав інтелектуальної влас-
ності органами доходів і зборів, комплексне досліджен-
ня значення ліцензійних платежів в системі захисту пра-
ва інтелектуальної власності, а також удосконалення
чинного законодавства у даній сфері.

Найбільш дослідженим із завдань митної служби є
"Запобігання та протидія контрабанді, боротьба з по-
рушеннями митних правил на всій митній території
України": 10 дисертаційних досліджень та 1 науково-
дослідна робота.

"Здійснення в межах повноважень, визначених Мит-
ним кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які
надають послуги з декларування товарів, перевезення
та зберігання товарів, що переміщуються через митний
кордон України чи перебувають під митним контролем,
та здійснюють інші операції з такими товарами, надан-
ня дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначе-
них видів діяльності; видача сертифікатів уповноваже-
ного економічного оператора" було предметом лише
двох дисертаційних досліджень.

"Впровадження, розвиток та технічне супроводжен-
ня інформаційних, телекомунікаційних та інформацій-
но-телекомунікаційних систем і технологій в державній
митній справі, автоматизація митних процедур, надан-
ня підприємствам послуг електронного цифрового
підпису" досліджувалося у межах трьох дисертаційних
досліджень та чотирьох прикладних.

Цікавим для науковців виявилися і проблемні питан-
ня виконання такого завдання Держмитслужби, як
"Здійснення міжнародного співробітництва у сфері дер-
жавної митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для
забезпечення діяльності органів доходів і зборів". Про-
тягом 2001—2011 років захищено 7 дисертаційних дос-
ліджень.

Завдання "Управління об'єктами інфраструктури
органів доходів і зборів розбудова митного кордону"
було предметом як дисертаційних досліджень (1), так і
прикладних (1).

"Здійснення інших визначених законом повнова-
жень, покладених на органи доходів і зборів", зокрема
питання митної безпеки, роботи з персоналом, історичні
аспекти розвитку митної служби тощо стали предме-
том 26 дисертаційних досліджень та 10 прикладних.
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Завдання "2) "Забезпечення виконання зобов'язань,
передбачених міжнародними договорами України з пи-
тань державної митної справи, укладеними відповідно
до закону, 71) здійснення державного експортного кон-
тролю в межах повноважень, покладених на органи до-
ходів і зборів відповідно до Митного кодексу та інших
законів України, 8) здійснення контролю за дотриман-
ням правил переміщення валютних цінностей через мит-
ний кордон України, 12) ведення Української класифі-
кації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 13) ве-
дення митної статистики та обмін даними митної ста-
тистики з митними органами інших країн, 14) проведен-
ня верифікації (встановлення достовірності) сертифі-
катів про походження товарів з України та видача у ви-
падках, встановлених чинними міжнародними догово-
рами, сертифікатів походження, 15) здійснення обміну
документами та інформацією (у тому числі електрон-
ною) з іншими державними органами України, митни-
ми, правоохоронними та іншими органами іноземних
держав, 18) кінологічне забезпечення діяльності органів
доходів і зборі" виявилися поза увагою науковців як
окремі теми наукових розвідок. Проте варто зазначи-
ти, що Тематичним планом науково-дослідних робіт
Міндоходів на 2014 рік передбачено виконання НДР
"Формування методології кінологічного забезпечення
діяльності Міністерства доходів і зборів Ук-
раїни", очікуваним результатом якої має бути
розроблення методології кінологічного забез-
печення діяльності Міндоходів та відповідних
розпорядчих документів, що дозволить підви-
щити ефективність підготовки та використан-
ня кінологічних команд митниць Міндоходів
України.

Положенням про Державну митну служ-
бу України виокремлено додатково ще 4 зав-
дання (щодо запобігання та протидії корупції
та іншим службовим зловживанням у митній
службі, впровадження правил етики поведін-
ки посадових осіб митної служби України;
забезпечення застосування митних режимів;
розроблення та впровадження нових видів
митного забезпечення, засобів ідентифікації
товарів і транспортних засобів; щодо підготов-

ки проектів програм розвитку митної справи, со-
ціального захисту працівників митної служби), які дос-
ліджувалися науковцями та стали результатом 4 дисер-
таційних досліджень та 3 прикладних.

Таким чином, як видно із діаграми (рис.1), із 20 зав-
дань митної служби України за нашими наявними дани-
ми, поза увагою науковців залишилося 7 завдань. Крім
цього, не були предметом прикладних наукових дослід-
жень на замовлення Держмитслужби України або
Міндоходів України ще 5 завдань.

Проаналізувавши наявні дані та виявивши прогали-
ни у науковому забезпеченні державного управління у
сфері державної митної справи, пропонуємо сформо-
вану "Карту митної науки" (рис. 2).

"Карта митної науки" — це виявлені наукові дослід-
ження (дисертаційні та прикладні), які є відображенням
кожного завдання митної служби з одного боку, та на-
явною базою досліджень для подальшого удосконален-
ня напрямів розвитку митної служби, з іншого.

На нашу думку, причиною того, що окремі завдан-
ня у сфері митної справи залишилися поза межами нау-
кових досліджень є, по-перше, той факт, що основними
завданнями Державної митної служби України/Мін-
доходів є наповнення дохідної частини держбюджету
України та боротьба з контрабандою й порушеннями
митних правил. По-друге, поясненням цьому, на нашу
думку, можливо є обмежена інформація з окремих пи-
тань у відкритому доступі та незначна кількість фахівців,
які не виявили бажання та потреби у дослідженні про-
блем саме у цих сегментах діяльності митної служби.
По-третє, поява нових завдань митної служби, визна-
чених в останній редакції Митного кодексу України по-
рівняно з попередніми редакціями. Так, у Митному ко-
дексі 2002 року [1] зазначено 15 завдань, з яких одне
відсутнє у наступних редакціях: 2) захист економічних
інтересів України (перенесено у "призначення митної
служби України", а згодом — у "призначення органів
доходів і зборів"), а інше — "15) здійснення відповідно
до закону контролю продукції при її ввезенні на митну
територію України" об'єднали із 7 завданням. Разом з
цим у редакціях Митного кодексу 2012 року [2] та 2013
року [3], крім уточнення завдань, викладених у по-
передньому Митному кодексі, наявні нові завдання:
5) аналіз та управління ризиками з метою визначення
форм та обсягів митного контролю; 6) забезпечення
справляння митних платежів, контроль правильності об-
числення, своєчасності та повноти їх сплати, застосу-
вання заходів щодо їх примусового стягнення у межах
повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим
кодексом України та іншими актами законодавства Ук-
раїни; 11) здійснення в межах повноважень, визначених
цим Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які
надають послуги з декларування товарів, перевезення
та зберігання товарів, що переміщуються через митний
кордон України чи перебувають під митним контролем,
та здійснюють інші операції з такими товарами; 15) здійс-

Рис. 1. Розподіл наукових досліджень у сфері державної
митної справи за завданнями Держмитслужби України,

де ДД — дисертаційні дослідження, ПД — прикладні
дослідження (станом на 01.03.2014)

Рис. 2. "Карта митної науки"

Розроблено автором.
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Рис. 3. Взаємоочікувані ідеальні результати учасників наукової
діяльності відповідно до авторської Концепції наукового забезпечення

("Концепція п'яти веж")

нення обміну документами та інформацією (у тому числі
електронною) з іншими державними органами. Також,
в останній редакції Митного кодексу з'являються ще два
завдання, не зазначених у попередніх Митних кодексах
або їх редакціях: 71) здійснення державного експорт-
ного контролю в межах повноважень, покладених на
органи доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та
інших законів України; 20) здійснення інших визначе-
них законом повноважень, покладених на органи до-
ходів і зборів.

Отже, розроблена нами "Карта митної науки" за-
свідчила недосконалість роботи у напрямку виявлення
проблемних питань у сфері митної справи, що потребу-
ють наукового аналізу та прогнозування, та зумовлює не-
обхідність розроблення концепції наукового забезпечен-
ня державного управління у податково-митній сфері [4].

Відомо, що сьогодні розробляються найрізно-
манітніші концепції: маркетингу, місцевого самоврядуван-
ня, боротьби з тероризмом, створення та функціонуван-
ня автоматизованої системи "Єдине вікно подання елект-
ронної звітності", реформування системи фінансування та
управління науковою і науково-технічною діяльністю, За-
гальнодержавної цільової соціальної програми розвитку
шахів "Інтелект нації" на 2013 — 2020 роки тощо. На пер-
ший погляд здається, що концепція (будь-яка) — це ще
один документ, яким намагаються довести необхідність та
актуальність будь-чого, але який не містить конкретних
заходів, тому його наявність чи відсутність жодним чином
не впливає на ситуацію, якої він стосується. Проте КМН
переконує у необхідності такого документа.

У 2011 році ДНДІМС було підготовлено проект Кон-
цепції наукового забезпечення розвитку митної спра-
ви, але, на жаль, цей документ залишився лише проек-
том, а на сьогодні, у зв'язку з реорганізаційними зміна-
ми та впровадженням нових підходів у податково-мит-
ній сфері, втратив актуальність.

Цінність науки для суспільства підвищиться, на наше
переконання, у випадку дотримання своїх зобов'язань
один перед одним учасниками наукової діяльності: дер-
жава, центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), бізнес,
науково-дослідні установи (НДУ), вищі навчальні заклади
(ВНЗ). При плануванні НДР/ДКР варто дати відповідь на
питання: а що кожен з них отримає для свого розвитку?
Які будуть переваги від отриманого результату та які ри-
зики відсутності ймовірного результату? Важливим є сло-
во "кожен", тобто не хтось один, або двоє чи троє. В іншо-
му випадку виконання НДР/ДКР вважати недоцільним.

Якщо зобразити схематично ці зв'язки/обов'язки
(рис. 3), то отримаємо взаємоочікувані ідеальні резуль-
тати. Концепція наукового забезпечення державного уп-
равління у сфері державної митної справи або "Концеп-

ція п'яти веж" — це офіційний документ, ме-
тою якого є удосконалення діяльності Дер-
жмитслужби України/Міндоходів України
шляхом визначення концептуальних засад
формування ефективного та дієвого механ-
ізму наукового забезпечення державного
управління у податково-митній сфері.

Структурно "Концепція п'яти веж" ма-
тиме такі складові:

І. Проблема, що потребує розв'язання.
ІІ. Мета концепції.
ІІІ. Удосконалення інструментів управ-

ління системою наукового забезпечення у
податково-митній сфері.

1. Пріоритетні напрями наукових дос-
ліджень.

2. Організаційний механізм наукового
забезпечення.

3. Кадровий потенціал наукових установ.
4. Фінансове забезпечення наукових

досліджень.
5. Матеріально-технічне та інформаційне

забезпечення.
6. Міжнародне наукове і науково-технічне співроб-

ітництво.
IV. Очікувані результати реалізації Концепції.
V. Джерела фінансування, необхідні для реалізації

Концепції.
"Концепція п'яти веж" може бути використана в

інших центральних органах виконавчої влади як основа
для розроблення відповідних концепцій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, "Карта митної науки" та розроблення

й виконання Концепції наукового забезпечення держав-
ного управління у податково-митній сфері сприятиме
модернізації Державної митної служби України/Міндо-
ходів України, розвиткові міжнародної торгівлі, впро-
вадженню найкращих практик у сфері митного регулю-
вання, розвиткові партнерських відносин з громадяна-
ми та бізнесом, розвиткові системи безперервного на-
вчання та підвищення кваліфікації, збільшенню внеску
науки в розвиток держави, підвищенню науково-техні-
чного рівня Державного науково-дослідного інституту
митної справи за його науковим і науково-технічним по-
тенціалом, рівнем впливу на формування наукової і на-
уково-технічної політики в державі.
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ВСТУП
Необхідність розвитку інтеграційних підприємницьких про-

цесів в аграрному секторі, що активно взаємодіє з економікою краї-
ни в цілому, в ринкових умовах очевидна. При цьому специфіка
цієї сфери зумовлюється, з одного боку, інерційністю розміщення
матеріальних чинників (земельних ресурсів, багаторічних насад-
жень, будівель, споруджень та ін.), а з іншого — динамічністю та
невизначеністю економічних умов. Розвиток інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі в багатьох розви-
нених країнах розвивається в основному в такому напрямку: об-
'єктом інтеграції стає сільське господарство, а основною коорди-
нуючою і регулюючою силою несільськогосподарські фірми.

Розвиток концепції інтеграційної реструктуризації якнай-
повніше відповідає завданням відповідності аграрних бізнес-
структур змінам, що відбуваються, в зовнішньому середовищі,
оскільки припускає управління процесом формування та вико-
ристання сінергетичних ефектів, що виникають при її реалізації.
Дійсно, саме інтеграційні перетворення дозволяють формува-
ти унікальні конкурентні переваги на базі нових інтеграційних
активів підприємства, створених за допомогою поєднання не-
профільних активів з профільними та організації у такий спосіб
нових бізнес-напрямів, що значно розширюють можливості
основного напряму діяльності. У зв'язку із цим дослідження
механізмів державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі є складним та
актуальним науково-практичним завданням.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі

здійснює вплив на здійснення усіх відтворювальних процесів.
При створенні інтеграційних аграрних формувань проявляєть-
ся закономірність у створенні замкнутого технологічного лан-
цюжка, впровадженні технологічних інновацій, спрямованих на
скорочення матеріально-технічних витрат, ефектному викори-
станні ресурсів та отриманні позитивного ефекту від діяльності.
Закономірності розвитку аграрної підприємницької структури
як системи неминуче призводять до того, що незалежно від
стадії її життєвого циклу вона повинна мати властивості, що
забезпечують її перебування на ринку. Це передусім її адап-
тивність до ризикових умов бізнес-середовища на основі само-
організації системи, спрямованої на стійкість, конкурентосп-
роможність та ефективність функціонування.

Формування інтегрованих формувань у регіонах є комплек-
сом взаємопов'язаних завдань зі створення господарюючого
суб'єкта, який повинен функціонувати на основі відповідної
виробничої структури, фінансово-кредитних відносин між його
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учасниками та механізмів державного регулювання їх діяль-
ності. В роботі ставиться завдання обгрунтувати основні меха-
нізми державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів у різних об-

ластях економіки зарубіжних країн можна віднести до початку
ХVII століття, коли виникли перші акціонерні суспільства, і
європейськими державами почали освоюватися нові землі. Про-
те розвиток інтеграційних підприємницьких процесів в аграр-
ному секторі більшість учених відносять лише до кінця ХVХ —
початку ХХ століття і пов'язують її з індустріалізацією сільсько-
го господарства в результаті становлення таких галузей, як
сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування,
виробництво сільськогосподарських отрутохімікатів і інших.

Розвиток механізмів державного регулювання розвитком
інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі в
економічно розвинених зарубіжних країнах здійснюється в ос-
новному таким чином:

а) існування різного виду контрактів з виконання виробни-
чих або збутових послуг;

б) існування довготривалих контрактів на основі оренди
засобів виробництва;

в) комбінування виробництва на контрактній основі;
г) інтеграція виробництва на базі фермерських коопера-

тивів;
д) співпраця промислових і фермерських підприємств;
е) інтеграція на основі повного об'єднання (злиття) вироб-

ничих об'єктів;
ж) інші [1, с. 37].
Важливою економічною функцією держави в країнах, що

розвиваються, є планування та регулювання розвитку регіонів
агропромислового виробництва. Ця функція держави приво-
дить до комплексності в економіці, до розвитку інтеграційний
процесів між промисловістю та сільським господарством. Од-
нак економічна роль держави в країнах, що розвиваються, ви-
являється не тільки в плануванні економічного розвитку, регу-
люванні приватної економічної діяльності, але й у безпосередній
участі в матеріальному виробництві. Цей процес найбільше про-
явився в створенні в цих країнах АПК, які являють собою один
із важливих елементів індустріального перетворення аграрної
периферії афроазіатських держав.

Системні закономірності іноземного досвіду розвитку ме-
ханізмів державного регулювання розвитком інтеграційних
підприємницьких процесів в аграрному секторі — необхідні, істотні,
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постійно такі, що повторюються взаємозв'язки явищ та процесів,
що проявляються в підприємницькій діяльності та визначальної
умови і форми процесу її становлення і розвитку в аграрній сфері.

Перехід до інтегрованого виробництва об'єктивно обумов-
лений рівнем розвитку продуктивних сил та міжгалузевих
зв'язків. Інтеграція може розглядатися як суспільно-економіч-
ний процес, що виникає на певній стадії розвитку продуктивних
сил, коли організаційно-економічні фірми міжгалузевої взаємодії
виявляються недостатньо дієвими і не забезпечують подальшого
підвищення ефективності аграрного виробництва [2, с. 28].

Під інтеграційним розвитком необхідно розуміти функці-
онування підприємницьких структур на основі прояву діалек-
тичних процесів інтеграції і диверсифікації як у рамках одного
життєвого циклу підприємницького формування, так і в забез-
печенні своєчасного переходу на якісно новий рівень розвитку
бізнесу. Вирішення проблеми забезпечення ефективної взає-
модії основної та допоміжної діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств є складним і багатогранним завданням. Це го-
ворить про необхідність створення державою в аграрному сек-
торі нових інституціональних форм — інтегрованих організацій,
що функціонують на основі інтеграції і диверсифікації. При цьо-
му можлива аутсорсінгова модель ведення бізнесу [3, с. 50].

Необхідність трансформації аграрної сфери як відкритої
системи, що активно взаємодіє з економікою країни в цілому, в
ринкових умовах очевидна. При цьому специфіка цієї сфери
зумовлюється, з одного боку, інерційністю розміщення матері-
альних чинників (земельних ресурсів, багаторічних насаджень,
будівель, споруджень та ін.), а з іншої — динамічністю та невиз-
наченістю економічних умов.

З цього виходить, що інтеграція і диверсифікація виступа-
ють найважливішими умовами розвитку аграрної підприємниць-
кої діяльності на сучасному етапі, витікаючими із закономірно-
стей та особливостей ведення агробізнесу. На відміну від тра-
диційної концепції реструктуризації, що будується на концен-
трації усіх ресурсів на базовому бізнес-напрямі, інтеграційна
реструктуризація за рахунок масштабного охоплення багать-
ох напрямів забезпечує не лише маневреність та адаптивність
бізнесу, але і зростання його ефективності.

Нова якість бізнес-системи інтеграційного типу формуєть-
ся на базі сінергетичної взаємодії тих, що становлять систему еле-
ментів, об'єднаних в єдине ціле і раніше функціонуючих відособ-
лено. При цьому поєднання різнопрофільних напрямів розвитку
бізнесу на економічній платформі аграрного підприємства суп-
роводжується перенесенням зони прибутковості в переробку як
в останню технологічну ланку в створеній бізнес-системі.

На відміну від традиційної концепції реструктуризації, що
будується на концентрації усіх ресурсів на базовому бізнес-
напрямі, інтеграційна реструктуризація за рахунок масштаб-
ного охоплення багатьох напрямів забезпечує не лише манев-
реність та адаптивність бізнесу, але і зростання його ефектив-
ності. Інтегрована взаємодія аграрних підприємницьких струк-
тур — це закономірне економічне явище об'єктивного історич-
ного процесу, яке забезпечує стійкий організаційно-економі-
чний розвиток суб'єктів великого, середнього і малого аграр-
ного бізнесу, сприяє стабілізації інтегрованої підприємниць-
кої структури і витікає з сукупності системних закономірнос-
тей розвитку аграрного підприємництва.

Інтегровані форми суб'єктів аграрного підприємництва
мають тенденцію до внутрішньо фірмового зростання. Це може
відбуватися у формі горизонтальної кооперації або інтеграції
шляхом об'єднання аграрних підприємств, що знаходяться на
одній технологічній стадії; по-друге, у формі вертикального
об'єднання за рахунок включення у власну структуру техноло-
гічно пов'язаних аграрних підприємств.

Таким чином, кооперація та інтеграція, їх сучасні органі-
заційні форми виступають найважливішими чинниками стра-
тегічної спрямованості на експансію і зростання аграрних
підприємницьких структур, отримання за рахунок цього пози-
тивного ефекту, який характеризується перевищенням сукуп-
ного результату над сумою його складових. Це потребує удос-
коналення механізмів державного регулювання розвитком
інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі.

Розробка механізму державного регулювання таких струк-
тур полягає в обгрунтуванні методичних положень, що забез-
печують реалізацію конкретних етапів та процедур вирішення
поставлених завдань. Однією з головних умов підвищення еко-
номічної ефективності аграрного підприємництва є поглиблен-
ня територіальної, регіональної та міжгосподарської спеціалі-
зації та інтеграції. Формування аграрних інтегрованих форму-
вань повинне охоплювати наступні рівні: міжгосподарська інтег-
рація (всередині організації); територіальна (на районному та
міжрайонному рівні); регіональна (на регіональному рівні).

На цій основі розвиваються регіональні, міжрегіональні
зв'язки, співпраця товаровиробників аграрної продукції,
здійснюється розподіл праці, розподіл виробництва на техно-
логічні стадії що полегшує впровадження інновацій.

Вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що при спеціа-
лізації, кооперації та інтеграції відповідно до природних та еко-
номічних умов створюються найбільш сприятливі передумови
для зростання продуктивності праці, освоєння найбільш ефек-
тивних технологій та виробництв. Сучасний рівень розвитку
аграрного бізнес-середовища підвищує значущість таких сис-
темних закономірностей, як прогресуюча систематизація та
факторизація, які ускладнюють процес інтеграційної взаємодії.
Взаємодія внутрішнього середовища інтегрованої аграрної
підприємницької структури із зовнішнім середовищем створює
потенційні можливості для виникнення нестійких станів та по-
яви услід за нестійкістю нової, більш впорядкованої структури.

Також дуже важливо вміти своєчасно та адекватно оціню-
вати стан аграрного сектору та тенденції його розвитку для уп-
равління інтеграційними процесами в аграрному підприємництві.
Таким чином, виходячи з проведених наукових досліджень, дер-
жавні структури можуть, і повинні, відповідно рівню своєї ком-
петенції в тій або іншій формі брати участь в інтеграційних про-
цесах в аграрному секторі за допомогою використання наступ-
них напрямів: забезпечення продовольчої безпеки на всіх рівнях;
раціональне розміщення продуктивних сил за територію регіонів;
мінімізація виробничих витрат і обігових витрат; вирішення пи-
тань оподаткування, його міжрегіональної уніфікації; підтримка
і стимулювання розвитку агропромислових об'єднань; участь дер-
жавних структур в агропромислових об'єднаннях; відновлення
керованості в АПК і впливу на нього державних органів влади.

ВИСНОВКИ
Отже, інтеграційні підприємницькі процеси в аграрному

секторі мають циклічний характер з переходом на новий етап
спірального розвитку у разі вичерпання потенціалу розвитку
кожного циклу. При цьому необхідно виділити три основні типи
інтеграційних процесів: екстенсивна інтеграція — нарощуван-
ня і реалізація ресурсного потенціалу при незмінності органі-
заційно-економічного устрою, внутрішньогалузева інтеграція
— у рамках аграрного сектору, галузева інтеграція.

Таким чином, удосконалення механізмів державного регу-
лювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів в
аграрному секторі призведе до підвищення ефективності діяль-
ності інтегрованих структур в аграрному підприємництві дося-
гається за рахунок наступних чинників: консолідації капіталів
учасників бізнес-структури і використання їх для реалізації інве-
стиційних проектів за найбільш ефективними напрямами роз-
витку; трансфертного ціноутворення, тобто реалізації товарів
або послуг взаємозалежними суб'єктами підприємництва за
внутріфірмовими цінами; диверсифікації виробництва; зростан-
ня реалізації за рахунок збільшення об'ємів випуску і зміни асор-
тименту; прискорення розвитку обігу капіталу; перерозподілу
ризиків і податкової відповідальності; оптимізації структури
відносин власності в групі; консолідації технологічного ланцюж-
ка; кооперації у виробничій та маркетинговій діяльності; раціо-
нального використання елементів господарського механізму
інтегрованих аграрних структур (лізинг, внутрішні кредити,
внутрішній бартер); використання механізмів залучення
зовнішніх ресурсів (зовнішні кредити, субсидії, пільги).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Поширення тіньової економіки поряд з макроеко-

номічною розбалансованістю та обмеженістю ресурсів
визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) основ-
ними глобальними ризиками майбутнього десятиріччя.
Глобалізація фінансових систем, розвиток міжнародних
банківських мереж, електронних торговельних систем
та мереж здійснення операцій з нерухомим майном, за
недостатньої координації діяльності країн щодо деті-
нізації світових торговельних та фінансових потоків,
створюють умови для використання фінансових інстру-
ментів і маніпулювання інструментами трансфертного
ціноутворення з метою оптимізації оподаткування та
відмивання грошей.

Загострення проблеми тінізації глобальних ринків
у контексті подолання кризових явищ та забезпечення
стійкості світової та національних фінансових систем
зумовили актуальність її внесення до порядку денного
осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи
(ПАРЄ) у 2011 році. Основними проблемами тінізації
економічних відносин визначено тіньову зайнятість та
тінізацію фінансових потоків [8]. Саме тому важливого
значення набуває дослідження тіньової економіки в за-
гальносвітових масштабах, визначення особливостей її
прояву в різних країнах та розробки ефективних ме-
ханізмів захисту національних економік та глобальної
економічної системи від негативного впливу тінізацій-
них процесів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Матеріальні збитки від функціонування тіньової
економіки у світі вимірюються мільярдами доларів
США. Це, в свою чергу, додає актуальності науковим
пошукам у вказаній сфері. З проблем тіньової економі-
ки на сьогодні у світі опублікувати тисячі праць, в Інтер-
неті можна знайти велику кількість посилань, однак
проблема тіньової економіки залишається дуже гос-
трою для національних економік світу.

На нашу думку, особливо складним для сучасної
науки є розробка об'єктивних методів оцінки рівня
тіньової економіки. Незважаючи на те, що в літературі
представлені десятки методів оцінки, єдиного загально-
визнаного методу у світі не існує. Звідси виникають про-
блеми оцінки, аналізу та розуміння причин і сутності
тіньової економіки як невід'ємного явища сучасної еко-
номіки.

Тому виникає необхідність з позиції загальносвіто-
вих оцінок розглянути тіньові процеси, що властиві всім
країнам без винятку, та зробити відповідні висновки на
предмет боротьби з негативними наслідками тіньової
економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження закономірностей та
особливостей тіньової економіки в світі.
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Тіньова економіка як явище загальнопланетарного
масштабу займає одне з центральних місць у функціо-
нуванні усіх без винятку економічних систем світу. Це
обумовлено сутністю тіньової економіки та складністю
виявлення усіх можливих варіантів її прояву. Відповід-
но до законодавства України "тіньова" економіка — це
заборонена законом діяльність з виробництва товарів і
послуг, що здійснюється з метою збагачення, а також
правомірна ринкова економічна діяльність, результати
якої частково або повністю не враховуються в дер-
жавній звітності та оподаткуванні. З даної дефініції ви-
пливає багатогранність проявів тіньової економіки від
неврахованої або прихованої діяльності до криміналь-
них дій, що суперечать правовим нормам суспільства.
Крім того, загальне розуміння тіньової економіки обу-
мовлене і морально-культурними особливостями різних
країн, народів, організацій. Тому, досліджуючи масш-
таби та рівень тіньового сектору окремих країн, необ-
хідно обов'язково звертати увагу на рівень розвитку
економічної системи та традиції, що властиві конкретній
державі.

Традиційне розуміння сутності тіньової економіки
будь-якої країни складається з таких трьох складових:

1) кримінальна або "чорна" економіка, до якої відно-
сять виробництво та торгівлю зброєю, наркотиками,
фальшивими ліками, сутенерство, шахрайство — всі ті
види діяльності, наслідком яких є кримінальна відпові-
дальність;

2) "сіра" економіка, яка виникає внаслідок здійснен-
ня такої підприємницької діяльності щодо виробницт-
ва товарів та послуг, що частково або повністю прихо-
вується від оподаткування;

3) "біла" або економіка "білих комірців" — сектор
економіки, де нічого не виробляється, а здійснюється
перерозподіл доходів, отриманих у формі "відкатів" та
хабарів з попередніх двох секторів.

Усі вищеперераховані складові тіньової економіки
характеризують її як виключно негативне явище, що
завдає значних збитків економічній системі. Однак у
світі склалися і альтернативні точки зору на досліджу-
вану проблему, які надають позитивної оцінки функці-
онуванню тіньового сектора за певних обставин. Швей-
царський економіст Д. Кассель у 1986 році опублікував
працю, в якій виокремив такі позитивні функції тіньо-
вої економіки:

1) тіньова економіка виступає у формі "економічно-
го мастила", що згладжує перепади в економічній ко-
н'юнктурі за допомогою переливання ресурсів між ле-
гальною та тіньовою економіками;

2) нелегальна економіка є "соціальним амортизато-
ром", що відповідає за зменшення небажаних для дер-
жави соціальних витрат. Неформальна зайнятість дає
можливість малозабезпеченим категоріям населення от-
римувати доходи, тим само зменшуючи соціальне напру-
ження у державі;

3) тіньова економіка може бути "вбудованим стабі-
лізатором", що за потреби надає кошти легальному сек-
тору економіки (неофіційні доходи використовуються
для купівлі товарів та послуг в легальному секторі, а
"відмиті" капітали з часом обкладаються податками та
приносять доходи державному бюджету) [10].

Проте, як зазначає Павук О., "динаміка оціночних
показників показує ріст тіньової економіки в усіх краї-
нах. А негативні ефекти помітно превалюють над пози-
тивними результатами" [5].

Оцінити рівень тіньової економіки за сучасних умов
досить складно. В науковій практиці не існує єдиного
методу, що давав би більш-менш об'єктивну оцінку мас-
штабам тіньового сектору в конкретній країні. Серед
методів, що досить широко використовуються у світі
можна виокремити: індекс п'яти макроекономічних
індикаторів, що використовується Міжнародним ва-

лютним фондом; монетарний метод, що як правило, ви-
користовується центральними банками країн; метод
дзеркальної статистики, що також застосовується
відповідними органами окремих держав. Однак найб-
ільша довіра у світі надається інформації, що публікує
німецький професор, визнаний фахівець з оцінки рівня
тіньової економіки у світі — Ф. Шнайдер [11, 12]. Нау-
ковці з Австрії та Німеччині під керівництвом Ф. Шнай-
дера зробили загальний висновок стосовно тіньової
економіки: з часом її рівень невпинно зростає незалеж-
но від рівня розвитку економічної системи і суспіль-
ства.

Загальний рівень тіньової економіки в країні суттє-
во залежить від низки чинників, серед яких можна ви-
окремити: розмір податкового навантаження в країні;
регламентація економічної діяльності; наявність "неле-
гального" ринку робочої сили; особливості регулюван-
ня ринку праці; розмір державного сектору в економіці
тощо. Більшість науковців головними причинами роз-
витку тіньової економіки називають податки та закони,
що наявні в конкретній державі. Серед нових факторів,
що виникли з часом, можна згадати про транснаціона-
лізацію та глобалізацію економіки, які особливо нега-
тивно впливають на держави з ліберальною слабоконт-
рольованою фінансовою системою.

Саме в контексті глобалізації здійснює наукові по-
шуки Е. Вейнер. Сутність тіньової економіки він роз-
глядає як глобальне явище, яке виходить за межі
однієї країни. Зокрема, як зазначає Е. Вейнер, "у
більш конкретних визначеннях тіньовий ринок є гру-
пою самостійних, дуже заможних країн та інвесторів,
які фактично мають можливість управляти світовою
економікою через великі запаси акцій, облігацій, не-
рухомості, валюти та інших фінансових активів, які
вони тримають в нерегульованих інвестиційних струк-
турах (хеджевих фондах, фондах прямих інвестицій,
суверенних інвестиційних та стабілізаційних фондах),
а також у крупних державних холдингових компані-
ях" [1, с. 10]. Спираючись на дослідження компанії
McKinsey Global Institute, дослідник робить висновок,
що під контролем таких країн, як Саудівська Аравія,
Кувейт, Абу-Дабі (як мікродержава), Китай, Японія,
Південна Корея, деяких хедж-фондів та фондів пря-
мих інвестицій перебуває більше 12 трлн дол. США,
які складають основу впливового тіньового ринку че-
рез забезпечення потреб у реальних грошах, в
ліквідності [1, с. 10—11].

За даними різних організацій рівень тіньової еконо-
міки в сучасному світі становить від 18 до 35 % загаль-
носвітового ВВП. За підрахунками Світового банку ВВП
у світі 2012 року становив 71,66 трлн дол. США, тобто
найбільш песимістичний розрахунок свідчить, що в
тіньовому секторі нині виробляється приблизно 26 трлн
дол. США [5]. Для Європи у складі країн ЄС та Туреч-
чини, Норвегії, Швейцарії у 2013 році загальний рівень
тіньового сектору становив 18,5% ВВП та відповідно
дорівнював 2,15 трлн євро [14].

Середній рівень тіньової економіки за групами країн
має такі показники (табл. 1).

Найвищий рівень тіньової економіки країн ЄС має
Болгарія (31,2%), Румунія та Хорватія (28,4%), Литва
(28,0%), Естонія (27,6%). Найнижчий рівень у 2013 році
зафіксований у Швейцарії (7,1%), Австрії (7,5%), Люк-
сембурзі (8,0%), Нідерландах (9,1%) [14].

З глобалізацією пов'язаний розвиток тіньової еко-
номіки і в Південно-західній Європі. В Іспанії 2013 року
було зафіксовано 18,6% тіньової економіки. В цілому
це середній розмір тіньового сектору, однак, виникає
цілий ряд запитань. За офіційними даними більше 21%
іспанців є безробітними, це приблизно 4,9 млн людей.
При цьому в країні відсутні масові невдоволення та за-
ворушення. Для значної кількості аналітиків це є
свідченням того, що більшість офіційно безробітних
іспанців неофіційно зайняті, тобто мають альтернативні
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джерела доходів. Працюючи, вони отри-
мують заробітну плату, не сплачують
соціальних внесків, отримують допомо-
гу від держави по безробіттю, а їх робо-
тодавці ухиляються від сплати податків.
За даними Марі Лус Родрігес — держав-
ного секретаря у справах зайнятості, з
2007 року іспанський уряд надав безро-
бітним допомоги у розмірі 165 млрд дол.
США [3].

В Іспанії тіньова економіка є частиною не лише сек-
тору зайнятості. Будівництво, сільське господарство
теж мають власні схеми ухилення від сплати податків.
Достатньо поширеним і відомим є той факт, що при
купівлі нерухомості в Іспанії платіж розбивається на дві
суми: перша частина є офіційною, з неї сплачуються
початки, друга сума — "платіж Б" — сплачується у
готівці і відповідно не обкладається податком. Така
практика оплати покупки використовується і в інших
країнах Європейського Союзу.

Для країн колишнього Радянського Союзу з почат-
ку 90-х років характерним були значні масштаби тіньо-
вої економіки. Зокрема, в Грузії 43—51%, в Азербайд-
жані — 34—41%, В Росії — 27—46% [6]. У 2011 році ліде-
ром серед європейських країн за рівнем тіньового сек-
тора стала Україна з показником 46,8% від офіційного
ВВП. Інші країни мали такі дані: Росія — 40,6%, Біло-
русь — 43,3%, Молдова — 44,3% [6], Вірменія — 44,6%
[2].

За даними агенства Bloomberg 2007 року до 10 країн
з найвищим рівнем тіньової економіки входили: 1. Гру-
зія — 72,50%, 20,29 млрд дол. 2. Болівія — 70,70%, 45,11
млрд дол. 3. Азербайджан — 69,60%, 86,03 млрд дол. 4.
Перу — 66,30%, 253,00 млрд дол. 5. Танзанія — 63,00%,
57,89 млрд дол. 6. Україна — 58,10%, 294,30 млрд дол.
7. Таїланд — 57,20%, 538,60 млрд дол. 8. Зімбабве —
56,10%, 332 млрд дол. 9. Уругвай — 56,00%, 44,52 млрд
дол. 10. Гватемала — 55,00%, 69,21 млрд дол. [13]. Про-
те, як зазначає Буракова Л., в Грузії було здійснено
успішну детінізацію за такими напрямами: значне зни-
ження податків, їхнє жорстке адміністрування та зни-
щення корупції у фіскальних органах. Серед іншого в
Грузії була спрощена процедура подання податкової
декларації, скасовані спонтанні перевірки, мікробізнес
був звільнений від податків. Результатом стало
збільшення податкових надходжень у 2,7 рази, а
кількість зареєстрованих платників податків зросла на
86 % [4].

Загальносвітові масштаби тіньової економіки є ще
більш вражаючими. Так, за різними оцінками в 2000-х
роках рівень тінізації економіки Нігерії досягав 76%
від офіційного ВВП країни, Таїланду — 71%, Єгипту
— 68%, Панами — 62%. Фактично в більшості країн,
що розвиваються, Азії, Африки та Латинської Амери-
ки можна говорити про існування "паралельної" або
"другої" економіки, яка за своїми масштабами не по-
ступається офіційній економіці. Суттєва різниця між
економікою західних, більш розвинених країн, і країн
Азії та Африки полягає в тому, що на Заході в тіньо-
вому секторі працюють здебільшого невеликі фірми,
податкові надходження від яких незначні, а заробітки
співробітників є додатковим доходом. На Сході і в краї-
нах Африки ситуація дещо інша: мігранти з сільської
місцевості не можуть знайти собі роботу офіційно,
тому змушені основні засоби для існування отримува-
ти нелегально. До того ж значна корупція та недоліки
в законодавстві сприяють тому, що суттєва частина
господарської діяльності не враховується в обрахун-
ку офіційного ВВП країн [7].

2011 року британська громадська організація Tax
Justice Network (TJN) визначила 6 країн, громадяни та
компанії в яких найбільше ухиляються від сплати по-
датків і відповідно саме ці країни мають найвищий рівень
тіньової економіки.

1. Болівія. Частка її тіньової економіки складає
66,1% від ВВП. Загалом сума грошей, яку країна втра-
тила через неплатників податків складає 3,7 млрд дол.
США. Згідно із підрахунками TJN, тіньова економіка
країни дорівнює 419% витрат на охорону здоров'я най-
біднішої країни Південної Америки [9].

2. США. Частка тіньової економіки США становить
8,6% від ВВП, що в грошовому еквіваленті складає 337
млрд дол. США щороку. Хоча у відсотковому відно-
шенні тіньова економіка США становить не дуже вели-
ку частку економіки, проте США втрачає найбільшу з
усіх країн світу суму грошей від несплати податків. Най-
більше сприяє такій проблемі слабке законодавство
щодо корпорацій.

3. Росія. Тіньова економіка в Росії на 2011 рік ста-
новила 43,8% від ВВП, що дорівнює 221 млрд дол. США.
Відповідно до окремих досліджень 60% російських фірм
є так званими "космонавтами" — фірмами, які створю-
ються на короткий час та мають на меті приховування
активів для ухиляння від сплати податків. Як пише
Foreign Policy, в середньому в Росії фірми платять 40%
тих податків, які вони мають платити. Не винятком тут
є і державні компанії такі, як Газпром, який у 2003—
2004 році передав "космонавтам" більше 2 млрд дол.
США своїх статків [9].

4. Італія. В Італії тіньова економіка складає 27% від
ВВП (238 млрд дол.). Сама країна офіційно оцінює свою
тіньову економіку в 17,5% від ВВП, що тим не менш озна-
чає втрату 150 млрд дол. США щороку. Ухиляння від
сплати податків часто є дуже вражаючим. Так, полови-
на яхт більш як 10 метрів завдовжки в Італії зареєстро-
вана на осіб, які мають річний прибуток менше 26 тис.
дол. США. А в одному з італійських міст 42 власники
Ferrari задекларували річний прибуток менше 30 тис.
дол. США. У той час як боргова криза в країні загост-
рюється уряд вживає заходів для боротьби з ухиленням
від сплати податків.

5. Греція. Прихована економіка Греції становить
27,5% від ВВП, що дорівнює 30 млрд дол. США. Грецькі
податкові органи традиційно були і залишаються до-
сить слабкими, а посадових осіб легко підкупити. Втім,
з початку боргової кризи посадовців чекало розчару-
вання. Уряд опублікував список з 4152 боржників, а
низку великих бізнесменів було заарештовано під час
рейдів.

6. Ірландія. Розмір тіньової економіки в Ірландії є
відносно незначним — 15,8% (9,9 млрд дол. США), але
останні ініціативи уряду країни можуть бути пере-
двісником майбутніх проблем. Так, ірландський уряд
вирішив з 2011 року стягувати новий податок в розмірі
130 дол. США з домогосподарства, щоб у перспективі
отримати 212 млн дол. США, які мали б допомогти дер-
жаві погасити борговий тягар. Така податкова ініціати-
ва спровокувала обурення громадськості, а 31 березня
2012 року уряд визнав, що 50% домогосподарств про-
сто відмовились платити цей податок [9].

Як видно з вищенаведеного матеріалу, проблема
тіньової економіки має значний вплив на функціону-
вання національних економік та глобальної фінансо-
вої системи в цілому. Тому важливого значення набу-
ває розробка ефективних механізмів детінізації націо-
нальних економік, здійснення прозорої господарської
діяльності та об'єктивного наповнення державних
бюджетів.

Джерело: [11, 12].

Таблиця 1.

№ 

п/п 
Групи країн 

1999–2003 (145 країн), 

% ВВП 

2006 (167 країн), 

% ВВП 

1 В країнах, що розвиваються 38,7 38,1 

2 В країнах з перехідною економікою 40,1 38,1 

3 В розвинених країнах 16,3 18,7 

4 В комуністичних країнах 22,3 14,3 (Китай) 

5 В середньому по країнах 35,2 35,5 
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, науковий пошук з проблем тіньової економі-

ки дозволяє зробити наступні висновки. В умовах гло-
балізації зростає загальний рівень тіньової економіки у
світі, незалежно від рівня розвитку економічної систе-
ми держави. Деякі науковці зазначають про існування
тіньової економіки не лише в межах окремих країн, а за
умов існування глобальних гравців (держав, органі-
зацій), що і є носіями тіньових процесів у світі.

Чітко визначити рівень та масштаби тінізації еконо-
мічної системи наразі неможливо, оскільки відсутніми
є загальновизнані методи оцінки тіньової економіки.
Однак, наявні методи та методики свідчать, що в цілому
у світі зберігається тенденція до зростання загального
рівня тіньової економіки та відповідно втрат офіційних
доходів країн.

За різними підрахунками найвищий рівень тінізації
у світі мають Болівія, Нігерія, Таїланд, Панама. Серед
країн ЄС "лідером" є Болгарія. Україна за підрахунка-
ми 2011 року посіла перше місце серед усіх європейсь-
ких країн з показником 46,8% від офіційного ВВП. Тому
для нашої держави питання здійснення ефективної де-
тінізації стоїть особливо гостро, оскільки Україна що-
року втрачає майже половину доходів до Державного
бюджету.

У подальшому автор статті планує зосередити свою
увагу на дослідженні особливостей розвитку процесів
тінізації в Україні та запропонувати можливі шляхи зни-
ження рівня тіньової економіки.
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Україна об'єктивно має потужний туристичний по-
тенціал, який, на жаль, використовується не дуже ефек-
тивно. Це є визначальним питанням, яке має диферен-
ційовану структуру. Причини такого становища поля-
гають у складній соціально-економічній ситуації в дер-
жаві, у неврегульованості механізмів стимулювання ту-
ристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії
розвитку цієї галузі як на національному, так і на регіо-
нальному рівнях. Ситуація, що склалася в туристичній
сфері останнім часом, вимагає активного пошуку шляхів
подолання кризових явищ та інтенсифікації виробниц-
тва туристичного продукту із забезпеченням необхід-
ної його якості.

Проблеми, які можна спостерігати у дійсний час у
галузі туризму України, є "спадком", який залишився
нашій державі після розпаду СРСР. Тому ці явища є до-
сить глибинними, а їх розв'язання потребує комплекс-
ного та продуманого підходу. Так, виробнича база га-
лузі формувалась в основному за радянських часів, тому
серед об'єктів інфраструктури переважають великі ком-
плекси із значною концентрацією місць і низьким рівнем
комфорту. Відсутня скоординована висококваліфікова-
на та грамотна система дій з виведення туристичного
продукту України на світовий ринок, яка давала б
відчутні результати.

Поряд із зазначеним, низький рівень обслуговуван-
ня туристів зумовлений загальною кваліфікацією пра-
цівників галузі. На сьогоднішній день в Україні у галузі
туризму практично відсутня відповідна система для
підготовки та перепідготовки кадрів, а також чіткі та
адекватні світовим стандартам кваліфікаційні вимоги.
Існуючі навчальні заклади у сфері туристичної підго-
товки фахівців ще не мають відповідного досвіду.

Усе ще залишається актуальним питання гармоні-
зації екологічного стану попри те, що Україна вже зро-
била значний крок — порівняно із 1990 р. зменшила за-
бруднення атмосфери на 58,56% [1, с. 104—119]. Збіль-
шення туристичного потоку піднімає проблеми визна-
чення оптимального екологічного навантаження на ре-
гіони і необхідності визначення максимальної пропус-
кної здатності без шкоди довкіллю та історико-куль-
турній спадщині.
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AS FOR THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE IN UKRAINE

Стаття присвячена осмисленню ролі держави у подальшому розвитку туристичної сфери через систему
державних органів у цьому секторі економіки. На підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду виз-
начені зовнішні та внутрішні чинники, що стримують розвиток туризму в Україні напрями посилення ролі
держави та її функцій щодо розвитку вітчизняної туристичної діяльності

The article is devoted the comprehension of role of the state in subsequent development of domestic tourist sphere
by system of State agencies in this sector of economy. By reference to the survey of local and international experience
the external and internal provisions hindering the development of tourism in Ukraine along with the guidelines for
consolidation of State role and its functions as for growth of national tourist activities have been shaped.
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Key words: tourist sphere, government control, tourism, role of the state.

Поряд з цим складнощі митного контролю й неспри-
ятливий візовий режим для іноземних туристів, пробле-
ми тіньової економіки, економічна та політична деста-
білізація, недосконала правова забезпеченість галузі все
ще залишаються головними зовнішніми факторами, які
стримують розвиток туризму в Україні.

Саме ці зовнішні та внутрішні чинники можуть ста-
ти базою, на основі якої формуватимуться пропозиції
щодо виходу галузі з кризового становища, допоможуть
визначити подальші напрямки її розвитку.

На місцевому, регіональному, національному й
міжнародному рівнях екологія й економіка, в тому числі
туризм, об'єднуються в систему з причинно-наслідко-
вими зв'язками. Однак, як уже зазначалося, підпоряд-
кованість сфери туризму державним органам управлін-
ня різних рівнів стоїть на заваді об'єднанню складових
туристичної політики. Створення координаційного
органу частково б допомогло вирішити проблему. Од-
нак усе одно державі доведеться управляти сферою, з
якою вона обізнана не дуже добре.

Більш перспективним в управлінні туріндустрією є
шлях передання суб'єктам туристичної індустрії знань, які
допоможуть їм виробити власну стратегію інвестицій і
комунікацій. Удосконалювання цих знань дасть змогу ту-
ризму більше впливати на обговорення важливих питань
сучасного життя й зміцнити свої позиції у цих питаннях.
Наприклад, доля туризму, як відомо, суттєво залежить від
збереження й "просування" національної спадщини. Ту-
ризм повинен не тільки брати участь, а й сприйматися як
провідний елемент у всіх процесах, які стосуються націо-
нальної спадщини. Від цього будуть залежати і враження,
яке створює туристична індустрія загалом, і політична
значущість туристичної галузі для іміджу держави.

Держава повинна чітко визначити й пропагувати те,
що може мати значення для розвитку туризму, зокрема
конкретні заходи з розвитку туризму у світовому масш-
табі. Відмова від протекціоністської політики, забезпе-
чення права на відпочинок і подовження тривалості відпу-
сток — усе це, звичайно, є бажаним, але матиме пози-
тивні наслідки лише за умови визнання цих заходів як
національних пріоритетів. Важливо сформулювати ос-
новні політичні принципи й закріпити їх у робочих про-
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грамах, чітко визначити ступінь і напрями необхідного
втручання держави в туристичну сферу [2, с. 45—50].

Відповідальність держави за розвиток туризму, її
участь у залученні інвестицій безумовно мають велике
значення. Однак не менш важливими є врахування та
здійснення таких процесів:

Контроль за розвитком туристичної діяльності, зас-
нований на концепції планомірного розвитку, і визна-
чення національних пріоритетів.

Розвиток інфраструктури, що входить у компетен-
цію органів влади, як державних, так і місцевих. Це ос-
нова будь-якої соціально-економічної діяльності, у
тому числі туризму.

Втручання держави при потребі, наприклад, у вироб-
ництво устаткування для тих сфер, в яких приватний
сектор не зможе розраховувати на високі прибутки,
отже, не буде зацікавлений в інвестиціях, скажімо, для
соціального, молодіжного, культурного туризму.

Міжнародна конкуренція, національні інтереси й спе-
цифіка індустрії — це основні причини, які вимагають
участі державних органів в управлінні туріндустрією. На
початковому етапі розвитку інфраструктури туристич-
ної галузі держава всіляко підтримувала бажання людей
подорожувати й створювала для цього належні умови.
Однак до середини 60-х років XX ст. заходи, які здійсню-
валися в цьому напрямі, мали винятково кількісний ха-
рактер. Держава сприяла розвитку великих міст, що вод-
ночас були центрами туризму. Вони були пов'язані між
собою мережею автомобільних доріг, що само по собі
сприяло використанню автомобільного транспорту з ту-
ристичною метою. В Європі приступили до усунення при-
родних перешкод, які заважали поїздкам на автомаши-
нах. Морський пасажирський транспорт переживав кри-
зу. Набували популярності чартерні програми. До тури-
стичних потоків, які спрямовувалися у великі міста, при-
єднувалися "заморські" туристи.

Слідом за проблемою стимулювання просування
національного туристичного продукту державні орга-
ни управління туризмом повинні були вирішувати пи-
тання транспортної інфраструктури: великі міста й го-
ловні транспортні шляхи вже не могли впоратися з ве-
ликим потоком туристів, особливо у високий сезон. Де-
мократизація туризму сприяла підвищенню попиту на
послуги готелів середньої категорії й навіть додатко-
вих засобів розміщення. Водночас деякі країни зіштов-
хнулися з недостачею висококваліфікованого персона-
лу, що змусило державні органи втрутитися у вирішен-
ня питань підготовки кадрів [3, с. 163—173].

У другій половині XX ст. у національній туристичній
політиці більшості європейських держав сформувався
новий напрям, оскільки їх турбувало не лише кількісне
збільшення туристичного потоку, а й його якість, спря-
мованість та регламентованість.

У Європі покращувалося узбережжя морів, розроб-
лялися нові напрямки й туристичні маршрути, що дало
змогу розвантажити традиційні транспортні артерії.
Міжнародні туристичні організації сприяли розширенню
зони діяльності національних туристичних структур. У
деяких країнах Європи були створені спеціальні комісії,
які при сприянні міжнародних структур займалися роз-
робкою заходів захисту національної історичної, природ-
ної і культурної спадщини. При туристичних адміністрац-
іях створювалися незалежні організації, відповідальні за
збереження навколишнього, у тому числі природного, се-
редовища. Роль держави в цих нових сферах проявлялася
вже поза межами діяльності урядових організацій з ту-
ризму та реалізації проектів, які вимагають інвестицій, що
перевищують можливості приватного сектору.

Галузеві проекти й програми розвитку, які розроб-
ляються під егідою держави, сприяють залученню засобів
у цей сектор. Важливою, у цьому зв'язку, є державна
підтримка туризму, а також економічне та юридичне ре-
гулювання цієї сфери, що безпосередньо впливають на
ухвалення рішень про інвестиції цієї сфери економіки.

Не вимагає доведення аксіома про те, що розвиток
туризму досягне успіху за наявності відповідної вива-
женої політики держави як на національному, так і ре-
гіональному рівнях.

Ми вважаємо, що допомога держави в подальшому
розвитку туристичної галузі може полягати у:

— будівництві туристичних комплексів, структура
яких сформована з урахуванням місцевої специфіки (ат-
ракти);

— розвитку місцевої інфраструктури (готелі, рес-
торани тощо);

— модернізації засобів зв'язку (факси, телефони,
інформаційні системи);

— розвитку інфраструктури (дороги, засоби достав-
ки);

— розвитку туристичних кадрів (курси підготовки
й перепідготовки кадрів для туризму, курси підвищен-
ня кваліфікації).

Як уже зазначалося, важливою є роль держави у
залученні інвестицій, зокрема через запровадження
пільг. У цьому зв'язку доцільно вести мову про чотири
категорії пільг, завдяки яким відбувається активне за-
лучення інвестицій у туристичний сектор:

1) фінансові пільги: знижки й позики під низький
відсоток. Причому уряд стимулює притік інвестицій за
рахунок власних коштів;

2) пільги "напівфінансового" характеру. Уряд ви-
ступає гарантом позик, підтримує курс обміну валют та
розробляє систему знижок. У цьому випадку відраху-
вання із суспільних фондів значно скорочені й практич-
но дорівнюють нулю;

3) податкові пільги: тимчасове звільнення від спла-
ти податків чи скорочення їхнього розміру, а також інші
податкові пільги (зменшення ставок податку на прибу-
ток, надання кредиту для виплати відсотків за інозем-
ними позиками, звільнення від сплати податку на зем-
лю, зменшення преференційного тарифу, пільгові мита
на ввезення устаткування тощо). Усе це допоможе збе-
регти й (або) збільшити доходи від капіталовкладень і,
крім того, скоротити первинні витрати;

4) інші заходи, тобто створення системи підготовки
кадрів, розробка програм з просування національного тур-
продукту й країни як туристичного напряму, переказуван-
ня прибутку за кордон, імпорт матеріалів й устаткування
для галузі, залучення висококваліфікованих кадрів, у тому
числі закордонних, загалом заходи, спрямовані на підви-
щення привабливості туристичного образу країни.

Прерогативою державних органів управління туриз-
мом є також вирішення кадрових проблем. Визнаною в
міжнародному масштабі практикою є контроль з боку дер-
жави за загальними вимогами, яким повинні відповідати
працівники туристичної сфери. Для цього на державному
рівні розробляються та приймаються професійні стандар-
ти й кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються тією чи
іншою професійною діяльністю в туризмі [4].

Визнання державою важливості спеціальної про-
фесійної підготовки в туризмі підтверджує, зокрема,
той факт, що в більшості країн для одержання ліцензії
на зайняття туристичною діяльністю потрібно мати
спеціальну професійну освіту. Аналогічна вимога вису-
вається до осіб, які бажають займатися іншою профе-
сійною діяльністю, пов'язаною з прийомом та обслуго-
вуванням туристів. Це стосується гідів, супровідників,
екскурсоводів тощо. Туристичні законодавства Франції,
Іспанії, Угорщини, Португалії та інших країн містять
чіткі вимоги до рівня загальної й професійної підготов-
ки для цих категорій працівників.

Перед державами-членами ЄС поставлене завдан-
ня максимально гармонізувати законодавчі й нормативні
акти у сфері, яка стосується подорожей і відпочинку в
складі комплексного туристичного продукту.

Процес координації професійних вимог, метою якого
є сприяти вільному обміну зайнятих у виробництві, охо-
пив і співробітників служби прийому в готелях, економіч-
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ного відділу, покоївок, працівників ресторанів, барменів,
касирів, портьє й кухарів. Погоджено вимоги до осіб, які
супроводжують туристичні групи, співробітників тура-
гентств, співробітників служби з проведення конгресів,
співробітників рекламно-інформаційного туристичного
відділу, технічного персоналу служби прийому в турис-
тичному агентстві, працівників парків відпочинку.

Директива ЄС стосується умов, у яких гіди й пере-
кладачі можуть займатися своєю професійною діяльні-
стю як особи, які організовують поїздку, і як особи, які
супроводжують туристів. Положення цієї Директиви не
поширюються на екскурсоводів, котрі працюють у
місцях, які відвідують туристи.

У 1995—1996 pp. країни Західної Європи, які на той
час були членами ЄС, ухвалили перелік професій готель-
ного й ресторанного секторів, а також кваліфікаційні
вимоги до них.

Необхідно зазначити, що туризм фігурує в програ-
мах ЄС з професійної освіти й підготовки, зокрема:

Програма COMET передбачає співробітництво ту-
ристичних підприємств і університетів у підготовці
фахівців для туризму з використанням новітніх техно-
логій і розробок.

Програма ERAZMUS як гнучкий інструмент між-
університетської співпраці, розрахований на підготов-
ку фахівців для туризму за єдиною європейською про-
грамою й з єдиним дипломом.

Програма PETRA забезпечує можливість одержан-
ня додаткової однорічної або дворічної освіти особам,
які мають середню освіту.

Більш перспективним в управлінні туріндустрією є
шлях передання суб'єктам туристичної індустрії знань,
які допоможуть їм виробити власну стратегію інвестицій
і комунікацій. Удосконалювання цих знань дасть змогу
туризму більше впливати на обговорення важливих пи-
тань сучасного життя й зміцнити свої позиції у цих пи-
таннях. Наприклад, доля туризму, як відомо, суттєво
залежить від збереження і "просування" національної
спадщини. Туризм повинен не тільки брати участь, а й
сприйматися як провідний елемент у всіх процесах, які
стосуються національної спадщини. Від цього будуть
залежати і враження, яке створює туристична індуст-
рія загалом, і політична значущість туристичної галузі.

Не менш важливими є планування й розвиток туриз-
му в контексті збереження культурної спадщини.
Археологічні розкопки й історичні пам'ятники, оригі-
нальна архітектура, самобутні мистецтво й ремесла, тра-
диції, взагалі система цінностей — це культура регіону,
який є привабливим для туристів [5].

Підтримка й збереження унікальної історичної, куль-
турної й соціальної самобутності певного регіону є над-
звичайно важливими складовими будь-якої стратегії роз-
витку. Держава впливає на ці процеси шляхом розробки
спеціального природоохоронного законодавства, норма-
тивних актів, які визначають можливість використання
культурно-історичної спадщини, а також шляхом прий-
няття спеціальних програм розвитку відповідних регіонів,
перспективних у туристичному відношенні.

Це основні дотичні до туризму сфери, які потребу-
ють регулятивного впливу держави, навіть у найбільш
розвинених країнах, де участь держави не проявляєть-
ся з такою очевидністю в інших галузях економіки, ре-
гульованих у значно більшому ступені приватним сек-
тором за допомогою ринкових механізмів.

Очевидно, що держава зобов'язана відігравати про-
відну роль у розвитку галузей, визнаних пріоритетними
для певної країни. Форми й межі такої участі кожна краї-
на визначає самостійно, виходячи з реальних можливос-
тей, загальних пріоритетів і співвідношення попиту та
пропозиції, яке складається на внутрішньому ринку. У
такий же спосіб вирішуються питання співробітництва з
приватним сектором: у яких галузях його можна визна-
ти найбільш значущим і якої форми воно повинно набу-
ти для забезпечення максимальної ефективності [6].

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє сформулювати висно-

вок про те, що роль держави у розвитку туристичної
сфери зобов'язана стосуватися виконання нею таких
функцій:

— Регламентування туристичної діяльності шляхом
розробки законодавства, покликаного забезпечити умо-
ви для сумлінної конкуренції на ринку туристичних по-
слуг і захист прав споживача, а також визначення по-
даткових меж функціонування туристичної галузі.

— Координація розвитку туризму, що передбачає
внутрішню координацію діяльності учасників туристич-
ного процесу в межах галузі й забезпечення гармоній-
ного включення туризму в загальний господарський
механізм, що можна розглядати як зовнішню коорди-
націю.

— Стимулювання міжнародного обміну шляхом
спрощення туристичних формальностей, а також ство-
рення сприятливих умов для розвитку внутрішнього
туризму.

— Гарантування безпеки туристичної діяльності й
туризму в межах національної території.

— Інформаційне забезпечення туристичної діяль-
ності, що передбачає збір і обробку статистичних да-
них, випуск і поширення рекламно-інформаційних ма-
теріалів, які характеризують стан галузі в національно-
му масштабі, а також проведення наукових досліджень
у сфері туризму.

— Просування національного туристичного продук-
ту на міжнародному ринку.

— Підготовка професійних кадрів.
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ВСТУП
Загальновідомо, що головною продуктивною силою сус-

пільства є людина. Висококваліфіковані спеціалісти є запо-
рукою економічного зростання в сучасному постіндустрі-
альному суспільстві. Важливе значення у цьому відношенні
має бюджетне фінансування підготовки кадрів через дер-
жавне замовлення підготовки фахівців відповідного рівня і
кваліфікації у вищих навчальних закладах (ВНЗ) країни.
ВНЗ забезпечують формування інтелектуального потенці-
алу нації, що є основою для розвитку продуктивних сил сус-
пільства. Обмеженість коштів і дефіцит бюджетного фінан-
сування вищої освіти становить загрозу фінансовій безпеці
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країни та регіону, що зумовлює актуальність визначення
причин, які впливають на розвиток вищої освіти в регіоні
[1; 2;, 10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні аспекти системи управління та використан-

ня бюджетних фінансових ресурсів для реалізації держав-
ного замовлення у галузі вищої освіти досліджувались у ро-
ботах І. Банасевич, Т.М. Боголіб, А. Гуржія [1—3], О.І. Жа-
дан Н.О. Ковальової, І.С. Кочарян [5—7].

Однак не повністю вирішеними, а відтак, у значній мірі
дискусійними залишаються питання оцінки результатив-
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ності використання бюджетних коштів на розвиток вищої
освіти. Потребують подальшого вдосконалення процеси
формування державного замовлення, що прямо впливає на
ефективність використання виділених на ці цілі державних
ресурсів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у здійснені оцінки резуль-

тативності використання бюджетних коштів, що спрямову-
ються на виконання державного замовлення кадрів у ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток — найвищий тип руху, зміни матерії і свідо-

мості, перехід від старого до нового [11, с. 452]. Вітчизняні
науковці зазначають: специфіка галузі вищої освіти в тому,
що фінансування її розвитку є підгрунтям для формування
інтелектуальних та кваліфікаційних навичок трудових ре-
сурсів як чинника розміщення продуктивних сил [10]. Знач-
ною мірою фінансування розвитку галузі вищої освіти рег-
іону здійснюється через кошти бюджету (державне замов-
лення), що поєднується з приватним фінансуванням (опла-
та навчання). Інвестиційно-мотиваційна форма фінансово-
го забезпечення реалізується за допомогою як бюджетно-
го, так і приватно-благодійного джерел фінансування (гран-
ти, премії, винагороди тощо).

Ми поділяємо думку П.Ф. Друкера, що результативні-
стю можна вважати ступінь чи якість реалізації стратегії з
метою досягнення поставлених цілей у процесі стратегіч-
ного управління як основи розвитку [3]. Тобто отримання
бажаного результату, чи результативність, є комплексним і
багатофакторним поняттям. Бажаний результат викорис-
тання бюджетних коштів у галузі вищої освіти — 100 % зай-
нятість всіх спеціалістів, які отримали вищу освіту за раху-
нок державного бюджету через державне замовлення, у
державному секторі. Проте органами статистики відповід-
ний облік не ведеться та має формальний характер на місцях.
Тому за основу для оцінки результативності використання
бюджетних коштів використовуємо основні індикатори:
обсяги фінансування із бюджету України в галузь вищої ос-
віти за 2000 — 2012 рр. (табл. 1 і рис. 1).

Обсяги фінансування із бюджету України у галузь
вищої освіти мають позитивну динаміку зростання з 1,3 %
до ВВП у 2000 до 2,3 % до ВВП у 2010 р. З 2010 р. видатки на
вищу освіту зменшились до 2 % до ВВП. Але в абсолютних
показниках виявлено стабільну тенденцію до зростання.

Очевидно, що наразі бюджетні фінансові ресурси у га-
лузі вищої освіти спрямовуються виключно на підтримку по-
точного стану основних фондів ВНЗ, оплату праці та вип-
лати стипендій без акумуляції фінансових ресурсів розвит-
ку. Проте недооцінка того, наскільки стратегічно важливою
є галузь вищої освіти для економіки країни, сьогодні ство-
рило "провалля" в інформаційно-фінансових потоках. У той
же час, галузь вищої освіти — лише ланка на шляху станов-
лення і розвитку кваліфікованих кадрів, що в перспективі

формуватимуть кадровий потенціал економіки країни.
Отже, основою для продукування вищими навчальними зак-
ладами "якісних знань" є стабільне фінансування навчаль-
них закладів.

При детальній оцінці фінансових потоків прослідко-
вується, що навчання за кошти місцевих бюджетів прова-
дилося лише у семи регіонах: АР Крим (1222 особи), Дніпро-
петровська обл. (655 осіб), Житомирська (184 особи), Лу-
ганська (7 осіб), Тернопільська (251 осіб), Харківська (388
осіб), Хмельницька (310 особа), м. Київ (868 осіб), м. Севас-
тополь (84 особи), що свідчить про недостатнє фінансуван-
ня галузі вищої освіти бюджетами регіонального рівня. Тому
можна констатувати, що навчання за кошти місцевих бюд-
жетів більш-менш повно здійснюється лише в деяких регіо-
нах України і не має вагомого впливу на процес розподі-
лення фінансового забезпечення вищої освіти при бюджет-
ному фінансуванні лише 10 % від загальних видатків на га-
лузь вищої освіти. Це стримує розвиток комунальної чи му-
ніципальної форми власності ВНЗ. При тому, що з метою
концентрації, підвищення конкурентоздатності, якості та
доступності здобуття вищої освіти у 2010—2013 рр. ство-
рено 13 регіональних університетських центрів на базі 33
ВНЗ, що є проявами регіоналізації вищої освіти. Отже, рег-
іоналізація і глобалізація є взаємодоповнюваними і в той же
час протилежними тенденціями розвитку вищої освіти сьо-
годні. На нашу думку, наразі необхідно обгрунтувати по-
казники оновлення основних фондів ВНЗ для прийняття ви-
важених рішень при створенні нових чи реорганізації і об-
'єднанні наявних форм власності ВНЗ [9].

Вражаючими є темпи розвитку форм власності та форм
їх фінансового забезпечення. Лише за 100 років в Україні
кількість ВНЗ з 27 у 1914 р. зросла до 325 ВНЗ у 2014 р. [9].
Наприклад, у Дніпропетровській області століття тому існу-

Таблиця 1. Обсяги фінансування із бюджету України
у галузь вищої освіти у 2000—2012 рр.

Рік 

Загальні 

видатки 

зведеного 

бюджету, 

млн грн. 

Видатки на вищу 

освіту у % до 
Видатки 

на галузь 

у % до 

загальних 

видатків 

загальних 

видатків 
ВВП 

2000 2 286 4,7 1,3 32,3 

2005 7 934 5,7 1,8 29,6 

2010 24 998 6,6 2,3 31,3 

2011 26 620 6,4 2,0 30,9 

2012 29 336 6,0 2,0 28,9 

Джерело: складено автором на основі [8].

Джерело: складено автором на основі [8].

Рис. 1. Обсяги фінансування із бюджету України у галузь вищої освіти за 2000—2012 рр.
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вав лише 1 ВНЗ. На сьогодні у Дніпропетровській області їх
уже 27 [8]. Це вплинуло на зростання показників розвитку
регіону: інвестиційна привабливість регіону, рівень життя
та розвитку місцевої громади, формування та прояв грома-
дянського суспільства тощо. Але на розвиток та підвищен-
ня рівня інтелектуального потенціалу впливає діяльність всіх
форм власності ВНЗ.

Форма власності ВНЗ має значний вплив на фінансове
забезпечення ВНЗ в регіонах. У ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акреди-
тації у 2013/2014 навчальний рік всього навчається 1 млн
723,7 тис. осіб, у т.ч. за кошти державного бюджету — 750,4
тис. осіб, за кошти місцевих бюджетів — 188,2 тис. осіб, за
кошти фізичних та юридичних осіб — 946,6 тис. осіб. На-
вчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб є до-
мінуючим джерелом фінансування на сьогодні і становить
50 % [8].

Приватні ВНЗ регіону здійснюють свою діяльність на
засадах самофінансування та реалізують послуги з надан-
ня вищої освіти через плату за навчання [1, 2].

Державне замовлення є фінансово-організаційним за-
собом, важелем, що має максимально задовольнити дер-
жавні потреби у кваліфікованих спеціалістах стратегічно
важливих галузей (медицина, оборона, освіта тощо). Розм-
іщення державного замовлення у ВНЗ приватної форми
власності, на нашу думку, сприятимуть розвитку таких де-
термінант соціально-фінансових факторів розвитку галузі
вищої освіти, як інформатизація, конкуренція, концентрації
форм власності, спеціалізація тощо. Адже в сучасних умо-
вах регіональна спеціалізація галузей створює попит на ре-
гіональному ринку освітніх послуг та чекає пропозиції ква-
ліфікованих кадрів, що впливає на відповідну спеціалізацію
ВНЗ регіону. Спеціалізація ВНЗ регіону є його конкурент-
ною перевагою і сприяє залученню додаткових грошових
коштів у галузь вищої освіти регіону через співпрацю з
підприємницькими структурами в контексті безперервної
освіти, індивідуального саморозвитку та самовдосконален-
ня. Розширення автономії ВНЗ у питаннях заробітку та ви-
користання грошових коштів є вагомим фактором розвит-
ку галузі вищої освіти в регіоні [2; 6; 7; 10].

С. Квіт наголошував на тому, що основна ціль ВНЗ —
"навчити вчитися". За допомогою можливості вибору форм
навчання студент реалізує своє конституційне право на здо-
буття якісної вищої освіти. При цьому як вважають Е. Мо-
сенг та П. Бредап, необхідно враховувати багато внутрішніх
і зовнішніх факторів діяльності (розвитку) для підвищення
результативності розвитку галузі вищої освіти. Тому вва-
жаємо, що, використовуючи ієрархічні рівні індикаторів для
оцінки результативності фінансування розвитку, доречно
здійснювати на основі моніторингу середовища господарю-
вання стейкхолдерів галузі, які впливають на індивідуаль-
ну, регіональну та державну результативність фінансуван-
ня галузі вищої освіти.

Індивідуальна, регіональна та державна результатив-
ність, у руслі НТР та безперервного оновлення знань, спри-
яють інтенсифікації процесу засвоєння і використання знань
за допомогою змішаних форм навчання. Змішана форма
навчання (mixed learning) — це використання фінансово-
організаційних засобів денної та дистанційно-заочної форм
навчання, так зване "навчання на практиці", що надасть мож-
ливість оптимізувати співпрацю між стейкхолдерами галузі
вищої освіти: власниками приватних ВНЗ, випускниками,
органами влади та управління, та залучити неприбуткові
громадські організації, які працюють у напрямі інтелек-
туального розвитку населення регіону, а також фінансові
установи, регіональні бізнес структури тощо. Фінансуван-
ня цих процесів сприятиме застосуванню лінійної та не
лінійної форм фінансового забезпечення розвитку галузі,
для вдосконалення систем дистанційної освіти й самоосві-
ти. Для цього наразі необхідно поліпшити обмін інформа-
цією між інституціями галузі.

ВИСНОВОК
У результаті оцінки чинної системи виконання держав-

ного фінансування галузі вищої освіти виявлено, що наразі
форма власності ВНЗ впливає на процеси розвитку галузі.
Вплив на процеси розвитку галузі вищої освіти мають та-
кож інші фінансові детермінанти. Співпраця між стейкхол-
дерами ринку освітніх послуг сприятиме інтенсифікації про-
цесів навчання. Застосування у цьому контексті змішаної
форми навчання (mixed learning) — найкоротший шлях до
працевлаштування та практичної реалізації набутих знань
при відповідному рівні фінансового забезпечення.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі
є удосконалення методик оцінки фінансового забезпечен-
ня розвитку вищої освіти в регіональному аспекті в цілому
та ВНЗ, зокрема, у напрямі обгрунтування показників онов-
лення основних фондів, концентрації форм власності ВНЗ
при врахуванні всіх можливих факторів, застосування
лінійної та не лінійної форм фінансового забезпечення роз-
витку галузі, які на практиці допоможуть підвищити резуль-
тативність бюджетних коштів з урахуванням ієрархічних
рівнів індикаторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна посідає стратегічне геополітичне положен-

ня в структурі міжнародної політики забезпечення без-
пеки, яке обумовлено її статусом, міжнародним авто-
ритетом та миролюбною зовнішньою політикою. Дер-
жава має один із найбільших за протяжністю держав-
них кордонів на європейському континенті, що складає
близько 7 тисяч кілометрів, з яких понад 4,5 тисяч кіло-
метрів — це новітні кордони з республіками колишньо-
го СРСР. Морська ділянка українського кордону має
протяжність 1355 кілометри, а площа виключної (морсь-
кої) економічної зони України складає 72 658 кв. км. З
країнами-членами Європейського Союзу державний
кордон має протяжність 1390,742 кілометри (20% від
загальної протяжності державного кордону). З держа-
вами-учасницями СНД — 4601,24 кілометри (65% від
загальної протяжності державного кордону). Про-
тяжність територіального моря України складає
1001 кілометри (15% від загальної протяжності держав-
ного кордону).

З набуттям державної незалежності зовнішньопо-
літичний курс України концентрує в собі національні
інтереси як країни, що не має жодних територіальних
претензій до суміжних держав та жодним чином не по-
сягає на суверенітет та територіальну цілісність будь-
якої країни світу [1]. Водночас, українська сторона
рішуче засуджує будь-яке втручання у внутрішні спра-
ви нашої держави з боку інших держав, особливо на тлі
значного загострення внутрішньополітичної ситуації в
країні.
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У статті проведено аналіз сучасного стану та невирішених питань договірно-правового оформлення
державного кордону України. Наголошено, що за сучасних умов державності, одним із пріоритетних на-
прямів державної політики національної безпеки у сфері безпеки державного кордону є прискорення
процесу договірно-правового оформлення державного кордону України. Обгрунтовано, що питання до-
говірно-правового оформлення та дотримання його режиму регламентовано положеннями двосторонніх
міждержавних нормативно-правових актів. Доведено, що інтенсифікація переговорного процесу з ме-
тою завершення договірно-правового оформлення державного кордону України на всій його протяж-
ності, є запорукою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави.

In the article the analysis of the modern state and unresolved issues of legal registration of the state border of
Ukraine. Noted that in present conditions of statehood, one of the priority directions of the state national security
policy in the security sphere of the state border is to accelerate the process of legal registration of the state
border of Ukraine. Justified, that the question of the legal registration and keeping his regime is regulated by the
provisions of a bilateral inter-state normative legal acts. It is proved that the intensification of the negotiation
process to complete legal registration of the state border of Ukraine throughout its length, is the guarantee of
the sovereignty, territorial integrity and independence of the state.
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На превеликий жаль, необхідно зазначити, що уп-
родовж останнього часу спостерігається інтенсивна
політизація питань державно-територіального статусу
окремих регіонів України з боку деяких країн, що ма-
ють наміри порушити політичну стабільність та зовніш-
ньополітичну безпеку нашої держави.

Так, з боку деяких наших країн-сусідів лунають не-
поодинокі заклики щодо перегляду існуючих та норма-
тивно-визначених спільних ділянок державних кор-
донів, береться під сумнів статус окремих прикордон-
них територій України. Також слід констатувати, що в
умовах наявності сепаратистських настроїв, які поши-
рюються у деяких прикордонних регіонах України, збе-
рігається стійка загроза до втрати державою юридич-
ного титулу на суверенну територію. Ситуація є доволі
небезпечною для національної безпеки України, і обу-
мовлює необхідність вжиття адекватних заходів, що
спрямовані на територіальну цілісність та недотор-
каність державного кордону України.

Отже, за сучасних умов державності, одним із пріо-
ритетних напрямів державної політики національної
безпеки у сфері безпеки державного кордону є приско-
рення процесу договірно-правового оформлення дер-
жавного кордону України. Не оформлений у договір-
но-правовому відношенні державний кордон України
не дає змогу запровадити дієві механізми державного
управління щодо захисту суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності держави. Також це не доз-
воляє запровадити ефективні механізми забезпечення
режиму державного кордону, зокрема щодо порядку
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його утримання та облаштування відповідною прикор-
донною інфраструктурою, здійснення господарської та
природоохоронної діяльності, забезпечення безпеки
судноплавства у прикордонних водах, а також здійснен-
ня різноманітної промислової діяльності у континен-
тальному шельфі та виключній (морській) економічній
зоні України.

Стратегічні завдання політики національної безпе-
ки щодо врегулювання питань договірно-правового
оформлення державного кордону, закріплено у консти-
туційних нормах держави: "Територія України в межах
існуючого кордону є цілісною і недоторканою". Стат-
тею 17 Конституції України закріплено конституційну
норму: "Захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки є найважливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу" [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів договірно-правового оформлен-
ня державного кордону України присвячені роботи до-
слідників: А.Л. Боднаря, А.М. Дьогтяря, М.О. Трюхана,
М.М. Литвина, М.А. Нартова, Л.В. Осовалюка, В.К. Плеш-
ка, В.С. Сіцінського, Б.Д. Трегубова та інших науковців.

Водночас, врегулювання питань договірно-правово-
го оформлення державного кордону України, обумов-
лює необхідність у проведенні подальших наукових до-
сліджень з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати сучасний стан дого-

вірно-правового оформлення державного кордону Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи сучасний стан та проблемні питання

договірно-правового оформлення державного кордону
України, необхідно, на нашу думку, розпочати з його
загальної характеристики.

Зазначимо, що наша держава як одна із колишніх
республік у складі Союзу Радянських Соціалістичних
Республік до набуття державної незалежності не мала
власного державного кордону. Відтак, за радянські часи
спільні ділянки державного кордону з Польщею, Угор-
щиною та Румунією були державним кордоном Радянсь-
кого Союзу із зазначеними вище країнами. Також СРСР
мав спільну ділянку державного кордону з Чехословаць-
кою Соціалістичною Республікою, що у подальшому
припинила своє існування та була поділена на Чеську
та Словацьку республіки.

Акцентуємо увагу на тому, що зазначені вище ділян-
ки державного кордону, за радянські часи, були по-
вністю оформлені у договірно-правовому відношенні
двосторонніми міждержавними нормативно-правовими
актами, якими:

— встановлено режим державного кордону, що рег-
ламентував широке коло питань від утримання держав-
ного кордону та позначення його на місцевості прикор-
донними знаками до організації пропуску осіб та транс-
портних засобів через спільний кордон, плавання у при-
кордонних водах та провадження іншої господарської
діяльності на кордоні;

— врегульовані питання організації співробітницт-
ва та надання взаємодопомоги з прикордонних питань;

— вирішені питання щодо мирного розв'язання при-
кордонних конфліктів та інцидентів на державному кор-
доні;

— узгоджено питання щодо приймання та переда-
вання порушників державного кордону і прикордонно-
го режиму;

— налагоджено співпрацю між сторонами в рамках
протидії транскордонній організованій злочинності,
тощо.

З набуттям державної незалежності, питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону ста-
ло для України одним із стратегічних завдань національ-
ної безпеки держави. Так, 12 вересня 1991 року Верхов-
ною Радою УРСР було проголошено державний кордон
СРСР, що відмежовував територію України від суміж-
них держав, та кордон між Українською РСР і Білорусь-
кою РСР, РРФСР, Республікою Молдова за станом на
16 липня 1990 року державним кордоном України [3].

У відповідності до зазначеної вище постанови Вер-
ховної Ради Української Радянської Соціалістичної
Республіки, державний кордон незалежної України був
сформований з двох невід'ємних частин.

Першу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону з Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією, що вже були оформлені у дого-
вірно-правовому відношенні за части Радянського Со-
юзу. Завдяки вжитим політико-дипломатичним заходам,
за сучасних умов державності зазначені вище ділянки
державного кордону повністю оформлено у договірно-
правовому відношенні, а їх загальна протяжність скла-
дає 1390,742 кілометри (20% від загальної протяжності
державного кордону України). По суті, новітня украї-
нська влада спромоглася підтвердити існуючу за ра-
дянські часи лінію державного кордону між СРСР та
Польщею, Словаччиною (що виникла після розпаду Че-
хословацької Соціалістичної Республіки), Угорщиною
і Румунією, не допустивши жодної територіальні по-
ступки на власну територію з боку цих держав. Також
слід відзначити успішні дії новітньої української дип-
ломатії, якій вдалося за незначний історичний проміжок
часу без жодних конфліктів та протистоянь забезпечи-
ти захист національних інтересів та прикордонної без-
пеки на спільних ділянках державного кордону із наве-
деними вище країнами. Таким чином, на сьогодні про-
тяжність українсько-румунського державного кордо-
ну складає — 613,8 кілометри; українсько-польського
державного кордону — 542,39 кілометри; українсько-
угорського державного кордону — 136,7 кілометри;
українсько-словацького державного кордону — 97,852
кілометри. Усі зазначені ділянки державного кордону
позначено прикордонними знаками, встановлено режим
державного кордону, узгоджено питання співробітниц-
тва та взаємодопомоги з прикордонних питань щодо
протидії злочинам у прикордонній сфері. Зазначимо, що
питання договірно-правового оформлення та дотриман-
ня його режиму регламентовано положеннями нижче-
наведених двосторонніх міждержавних нормативно-
правових актів:

1. Договором між Україною і Словацькою Респуб-
лікою про спільний державний кордон від 14 жовтня
1993 року [4].

2. Договором між Україною і Угорською Республі-
кою про режим українсько-угорського державного кор-
дону, співробітництво і взаємодопомогу з прикордон-
них питань від 15 травня 1995 року [5].

3. Договором між Україною і Республікою Польща
про правовий режим українсько-польського державно-
го кордону, співробітництво і взаємодопомогу з прикор-
донних питань від 12 січня 1993 року [6].

4. Договором між Україною і Румунією про режим
українсько-румунського державного кордону, співро-
бітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань
від 17 червня 2003 року [7].

З метою здійснення контролю за проходженням
лінії державного кордону та дотримання його режиму,
стану прикордонних знаків та прикордонної інфра-
структури започатковано на постійній основі роботу
спільних (змішаних) прикордонних комісій з Польщею,
Угорщиною, Словаччиною та Румунією з перевірки
(огляду) проходження лінії державного кордону.

Слід констатувати, що всі проблемні питання, які
виникають під час охорони державного кордону та за-
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безпечення прикордонної безпеки на зазначених
спільних ділянках державного кордону вирішуються
безконфліктним мирним шляхом, із суворим дотриман-
ням усталених принципів норм міжнародного права.

Другу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону, необхідність встановлен-
ня яких виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу.
Зазначимо, що за радянських часів були чітко визначені
межі адміністративно-територіального кордону між
всіма радянськими республіками. З руйнацією Радянсь-
кого Союзу та виникненням на пострадянському про-
сторі новоствореної наддержавної структури —
Співдружності Незалежних Держав виникло нагальне
питання щодо розмежування території бувших радянсь-
ких республік лінією державних кордонів.

Зазначене питання набуло актуальності і для неза-
лежної України, що отримала за радянські часи спільні
ділянки державного кордону із колишніми радянськи-
ми республіками загальною протяжністю 4601,24 кіло-
метри, які складають на сьогодні 65% від загальної про-
тяжності державного кордону України, а саме:

— з Російською Федерацією протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 2295,04 кіломет-
ри, із них сухопутна ділянка має протяжність 1974,04
кілометри;

— з Республікою Молдова протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1222 кілометри;

— з Республікою Білорусь протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1084,2 кілометри.

Акцентуємо увагу на тому, що з початку набуття Ук-
раїною незалежності, державою визначено що стратегі-
чним пріоритетом зовнішньополітичної діяльності Украї-
ни щодо забезпечення національної безпеки держави є
питання завершення договірно-правового оформлення
новітніх ділянок державного кордону, що не були офор-
млені у відповідності до норм міжнародного права. Це
пріоритетне завдання було обумовлено необхідністю:

— захисту національних інтересів на державному
кордоні;

— попередження та припинення злочинів у прикор-
донній сфері;

— забезпечення суверенітету та територіальної
цілісності, а також встановлення єдиного правового
статусу державного кордону України на всій його про-
тяжності;

— забезпечення режиму державного кордону та
прикордонного режиму;

— створення необхідних умов для раціонального
господарювання та розвитку прикордонних територій.

З метою реалізації пріоритетного завдання політи-
ки національної безпеки, українською стороною запо-
чатковано переговорний процес, що мав за мету врегу-
лювати питання договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону з колишніми рес-
публіками СРСР, а нині суверенними державами: Ро-
сійською Федерацією, Республікою Білорусь та Респуб-
лікою Молдова. Зазначений переговорний процес спря-
мований на реалізацію таких стратегічних завдань:

1) проведення делімітації спільних ділянок держав-
ного кордону України із Росією, Білоруссю та Молдо-
вою. Це завдання було спрямоване на договірне визна-
чення лінії спільних ділянок державного кордону на
відповідних топографічних картах з детальним карто-
графічним відображенням рельєфу місцевості, гід-
рографії та населених пунктів;

2) укладення за результатами делімітації міждер-
жавних договорів про державний кордон. Зазначені
міждержавні нормативно-правові акти у своїх положен-
нях мають закріпити встановлену сторонами за ре-
зультатами делімітації лінію державного кордону, а та-
кож дають змогу започаткувати другий послідовний
процес договірно-правового оформлення державного
кордону — демаркацію;

3) створення спільних демаркаційних комісій та про-
ведення практичних робіт з демаркації кордону. Це зав-
дання було спрямоване на створення між Україною і
суміжними країнами спільних демаркаційних комісій,
які у форматі своєї діяльності забезпечують встановлен-
ня на місцевості лінії спільного державного кордону,
позначення його прикордонними знаками на основі дію-
чих документів про делімітацію кордону;

4) укладення міждержавних договорів про режим
державного кордону, співробітництво та взаємодопо-
могу з прикордонних питань. За сталою міжнародною
практикою міждержавні договори про режим держав-
ного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з
прикордонних питань укладаються за підсумками завер-
шення демаркації державного кордону, матеріалами
якої є демаркаційна карта, протокол — опис проход-
ження лінії державного кордону на місцевості та про-
токоли прикордонних знаків. Предметом зазначених
міждержавних договорів є утримання позначеної на
місцевості лінії державного кордону, узгодження по-
рядку користування об'єктами, розташованими на кор-
доні, ведення господарської та природоохоронної
діяльності, діяльність прикордонних комісій та створен-
ня інституту Прикордонних Уповноважених.

Аналіз стану переговорного процесу дає підстави
стверджувати, що завдяки активним та послідовним зу-
силлям української сторони більшість завдань договір-
но-правового оформлення спільних ділянок державно-
го кордону України з Російською Федерацією, Респуб-
лікою Білорусь та Республікою Молдова на сьогодні
вирішено, або знаходиться у процесі врегулювання.

По-перше, з усіма вище наведеними країнами про-
ведено делімітацію спільних ділянок державного кор-
дону та укладено міждержавні договори про держав-
ний кордон, а саме:

— Договір між Україною та Республікою Білорусь
про державний кордон, від 12 травня 1997 року [8];

— Договір між Україною і Республікою Молдова
про державний кордон, від 18 серпня 1999 року [9];

— Договір між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон від 28
січня 2003 року [10].

По-друге, сьогодні створено та організовано
діяльність спільних демаркаційних комісій у форматі
яких тривають планові заходи з демаркації спільних
ділянок українсько-російського, українсько-білорусь-
кого та українсько-молдовського державного кордону.
Водночас слід констатувати, що найбільшого успіху з
питань демаркації кордону досягнуто між Україною і
Республікою Молдова, де практичні роботи з позначен-
ня спільної ділянки кордону тривають з 2002 року і на
сьогоднішній день винесено на місцевість більш ніж 90%
лінії державного кордону. Що стосується демаркації
спільних ділянок державного кордону з Російською
Федерацією та Республікою Білорусь зазначимо, що
російська і білоруська сторона упродовж тривалого
часу зволікала із остаточним врегулюванням питань
правового оформлення спільного з Україною держав-
ного кордону. Така деструктивна позиція зазначених
суміжних держав використовувалась з метою здійснен-
ня політичного тиску на нашу державу, що мав за мету
перегляд існуючої за радянські часи лінії адміністратив-
ного розподілу між республіками колишнього СРСР для
реалізації намірів щодо територіального розмежуван-
ня на свою користь. Слід відмітити чітку та послідовну
позицію української сторони з врегулювання проблем-
них питань договірно-правового оформлення держав-
ного кордону, що дозволила змінити попередні позиції
російської та білоруської сторони і започаткувати прак-
тичні заходи з демаркації спільних ділянок кордону у
2010 та 2013 році відповідно.

По-третє, найбільш проблемним питанням договір-
но-правового оформлення є відсутність делімітації
морської ділянки українсько-російського державного
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кордону, а також відсутність розмежування континен-
тального шельфу та виключних (морських) економічних
зон України у Чорному морі. Зазначимо, що переговор-
ний процес з врегулювання цього питання триває ще з
1996 року, проведено 36 раундів переговорів між сто-
ронами, однак питання і досі залишається не врегульо-
ваним і не має політичної перспективи. Основною при-
чиною низької ефективності переговорного процесу є
безкомпромісна позиція російської сторони щодо пра-
вового статусу Керченської протоки, в основі якої ле-
жить очевидний політичний інтерес східного сусіда.
Суть питання полягає у тому, що Російська Федерація
намагається забезпечити свої військові та економічні
інтереси в Азово-Керченській акваторії таким чином,
щоб глибоководні транспортні артерії у акваторії ві-
дійшли Росії. Дана позиція є цілком не прийнятною для
України та суттєво загрожує її національній безпеці у
регіоні. Таким чином, Росія залишилась єдиною сусід-
ньою державою України, з якою на теперішній час не
укладено двосторонні міждержавні нормативно-правові
акти, котрі б повністю врегулювали питання про делі-
мітацію спільного державного кордону.

Отже, стан договірно-правого оформлення держав-
ного кордону дає підстави стверджувати, що не офор-
млені у правовому відношенні ділянки державного кор-
дону представляють серйозну загрозу національній без-
пеці України у сфері безпеки державного кордону.
Відсутність договірно-правового оформлення більшості
державного кордону України становить потенційну за-
грозу соборності українських земель, здійсненню юрис-
дикції України у зазначених регіонах, забезпеченню
суверенітету, територіальної цілісності держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що з набут-

тям Україною державної незалежності питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону було
визначено одним із пріоритетних напрямів політики з
питань національної безпеки у сфері безпеки держав-
ного кордону. Доведено, що невирішені проблемні пи-
тання договірно-правового оформлення державного
кордону мають ключове та стратегічне значення у по-
літико-дипломатичних відносинах між країнами-сусіда-
ми, а відсутність територіальних спорів між суміжними
державами, є ключовою передумовою для вступу краї-
ни до Європейського Союзу.

Отже, нагальною потребою сьогодення є інтенси-
фікація переговорного процесу з метою завершення дого-
вірно-правового оформлення державного кордону Украї-
ни на всій його протяжності, що є запорукою суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є, на наш погляд дослідження теоретичних і при-
кладних аспектів щодо врегулювання питань договірно-
правового оформлення державного кордону України в
контексті розмежування континентального шельфу та
виключних (морських) економічних зон України та Ро-
сійської Федерації у Чорному морі.
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