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графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
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— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого
боку.
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.
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THE CHOICE OF COMMERCIALIZATION METHODS OF ENTERPRISES INNOVATIVE PRODUCTS

У статті розглянуто форми та відповідні їм методи комерціалізації інноваційної продукції підприємств.
Також зазначено їхні переваги та недоліки. На основі розглянутих форм та методів сформовано модель
вибору методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств та описано етапи відповідної моделі.
The article deals with the forms and the corresponding methods of commercialization of enterprises innovative
products. Also are indicated their advantages and disadvantages. Based on researched forms and methods the
model of choice of commercialization methods of enterprises innovative products was formed and also were
described the stages of corresponding model.
Ключові слова: інновації, комерціалізація, форми комерціалізації, методи комерціалізації, модель вибору
методів комерціалізації.
Key words: innovations, commercialization, commercialization forms, methods of commercialization, model of
choice of commercialization methods.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Комерціалізація інноваційної продукції є одним з
найважливіших етапів інноваційної діяльності. Саме
завдяки грамотній комерціалізації інновації потрапля
ють на ринок. Процес комерціалізації можна здійсню
вати різними методами та формами, які значно відрізня
ються між собою в різних аспектах, зокрема, за витра
тами та прибутками, які їх супроводжують. Також, вар
то відзначити, що вибір форми і методу комерціалізації
інновацій залежить від відповідних факторів впливу на
цей вибір. Саме тому слід створити та описати модель
вибору методів комерціалізації інноваційної продукції
підприємств для правильного здійснення самого вибо
ру.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання форм та методів комерціалізації інновац
ійної продукції є одним із найважливіших питань у кон
тексті інноваційної діяльності. Проте проблема їх ви
бору не є достатньо опрацьованою та вивченою у нау
ковій літературі. Моделі, які існують, є недостатньо зро
зумілими та непрактичними у використанні. Науковця
ми, які займаються проблематикою способів комерціа
лізації є: Блізніченко М.О., Деренговский А.І., Дудкіна
М.Н., Марченко З.І., Махнуша С.М., Мешко Н.П., Ро
бота П.В., Садков В.Г., Ступнікер Г.Л., Цибульов П.М.
та інші.
МЕТА СТАТТІ
Розроблення моделі вибору методів комерціалізації
інноваційної продукції підприємств.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Комерціалізація інноваційної продукції є складним
та трудомістким процесом, проте перевагою є той факт,
що вона приносить значні прибутки підприємству та
вдосконалює його конкурентні можливості. Як зазна
чалось, комерціалізацію інноваційної продукції
підприємства можуть здійснювати різними способами.
Слід відзначити, що основними критеріями вибору є цілі
та можливості підприємств. На рис. 1 зображено модель
вибору пріоритетних методів комерціалізації інновац
ійної продукції для підприємств. Як видно, модель скла
дається з трьох основних блоків: визначення можливо
стей ресурсного забезпечення підприємства, вибір фор
ми комерціалізації та вибір пріоритетних методів комер
ціалізації. Всі ці етапи взаємопов'язані та мають свої
певні особливості.
Перш за все необхідно визначити ресурсні можли
вості підприємства, адже при неадекватному їх визна
ченні організація схильна до значної втрати фінансових
та інших активів. Для визначення форми комерціалізації
одним з основних критеріїв є можливість повного за
безпечення ресурсами. Якщо підприємство може само
стійно забезпечити ресурсами здійснення комерціалі
зації, то найоптимальнішою формою в даному випадку
є комерціалізація інноваційної продукції самостійно
підприємством, яке її виготовляє.
Форма комерціалізації "Самостійно підприєм
ством, що виробляє інноваційну продукцію" передба
чає цілковите виконання всіх етапів комерціалізації
підприємством власними силами. Щодо переваг цієї
форми, то слід зазначити, що в основному вони поля
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I. Визначення можливостей ресурсного забезпечення підприємства

II. Вибір форми комерціалізації
Форма комерціалізації
«Самостійно
підприємством, що
виробляє інноваційну
продукцію»

Можливість повного
ресурсного
забезпечення

Так

Ні

Наявні лише
фінансові ресурси

Ні

Форма
комерціалізації
«Комбінована»

Так
Форма комерціалізації «За
допомогою підприємствакомерціалізатора»

III. Вибір пріоритетних методів комерціалізації
Методи комерціалізації:
- використання для цілей
підприємства (для
внутрішньовиробничих потреб;
для реалізації на ринку);
- створення дочірнього
підприємства;
- продаж патенту

Методи комерціалізації:
- зовнішнім підприємством з
повним циклом комерціалізації;
- зовнішнім підприємством з
неповним циклом
комерціалізації

Методи комерціалізації:
- промислова кооперація;
- спільне підприємство;
- ліцензування;
- інжиніринг;
- франчайзинг;
- лізинг

Рис. 1. Модель вибору методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств

гають у індивідуальності та одноосібності здійснення
цього процесу. При самостійній комерціалізації
підприємство є єдиним одержувачем прибутку, єдиним
гравцем на ринку і це дає можливість втримання моно
польних позицій. Також, великою перевагою само
стійного здійснення комерціалізації є відсутність ри
зику розголошення комерційних таємниць підприєм
ства, пов'язаних з інноваційною продукцією. Ще од
нією позитивною стороною є можливість одноосібно
го контролю, можливість прийняття кінцевого рішен
ня, гнучкість у діях та відсутність конфліктів інтересів,
що можуть виникати при здійснені комерціалізації об
'єднаними підприємствами. Проте недоліком у даному
випадку є зосередженість всієї відповідальності в ме
жах одного підприємства та той факт, що при невда
лому здійсненні комерціалізації існує ймовірність втра
ти значних ресурсів.
Однак слід зауважити, що самостійне здійснення
комерціалізації не обов'язково передбачає наявність
всіх ресурсів на підприємстві. Організація може залу
чити фінансові ресурси за допомогою інвестора, спон
сора тощо, отримати грант. За отримані кошти підприє
мство може придбати всі необхідні ресурси для комер
ціалізації, здійснити навчання персоналу тощо. Проте
основною умовою цієї форми залишається самостійне
здійснення (в деяких випадках за допомогою зовніш
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нього фінансування) комерціалізації інноваційної про
дукції. Щодо основних ресурсів, які необхідні підприє
мству для комерціалізації інноваційної продукції мож
на виділити такі: фінансові, трудові, матеріальні,
інформаційні, часові тощо. Наявність фінансових ре
сурсів передбачає наявні вільні кошти для здійснення
комерціалізації, можливість отримання кредиту, залу
чення спонсорів, і нвесторів, грантів, наявність
ліквідних активів тощо. До основних трудових кадрів,
необхідних для комерціалізації інноваційної продукції,
слід віднести економістів, фінансистів, маркетологів,
юристів, обізнаних у справах інтелектуальної влас
ності, тощо. Наявність матеріальних ресурсів передба
чає наявність сировини та відповідного обладнання для
виготовлення інноваційної продукції, наявність необ
хідного програмного забезпечення для здійснення ко
мерціалізації. Забезпечення інформаційними ресурса
ми прогнозує наявність інформації щодо потреб рин
ку та актуальності інновації, наявність інформації, не
обхідної для юридичного оформлення патенту, для
маркетингового просування інновації та інформація,
необхідна для збуту інноваційної продукції. Також,
для здійснення комерціалізації інноваційної продукції
існує необхідність часових ресурсів. Втілення цього
процесу є доволі часозатратним, адже складається з
багатьох етапів.
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У разі наявності на підприємстві лише фінансових
ресурсів, з поміж усіх необхідних для комерціалізації,
найоптимальнішою формою в такому випадку буде ко
мерціалізація за допомогою підприємствакомерціалі
затора. Ця форма полягає у здійсненні всього процесу
комерціалізації зовнішнім підприємством, обізнаним у
цій сфері. Підприємствурозробнику достатньо лише
оплатити послуги комерціалізатора. Основною перева
гою цієї форми є відсутність ресурсного забезпечення
(окрім фінансових ресурсів). Також, до переваг слід
віднести перенесення відповідальності на зовнішнє
підприємство за можливі невдачі при комерціалізації
інноваційної продукції. Проте, у свою чергу, відповід
ним недоліком є збереження контролю та повноважень
за виконанням самого процесу у комерціалізатора, що
може викликати виникнення конфліктів при прийнятті
певних рішень.
У випадку, коли на підприємстві наявні не лише
фінансові ресурси, але і частково інші, доцільно вико
ристовувати комбіновану форму комерціалізації. Ком
бінованій формі комерціалізації характерне поєднання
комерціалізації інноваційної продукції власними сила
ми та за допомогою зовнішнього підприємствакомер
ціалізатора. Підприємствовиробник інноваційної про
дукції при здійсненні комерціалізації може не мати мож
ливості здійснити певні етапи у виконанні цього проце
су. В такому випадку воно частину робіт віддає викону
вати зовнішнім комерціалізаторам. При комбінованій
формі комерціалізації наявна часткова диверсифікація
відповідальності та ризиків, це, в свою чергу, є перева
гою цієї форми, проте водночас існує відсутність одно
осібного контролю, що може бути джерелом виникнен
ня конфліктів. Ще одним недоліком можна вважати ри
зик втрати конфіденційності щодо інноваційної про
дукції та технології її виробництва.
Як видно з рис. 1, кожній формі комерціалізації
відповідають пріоритетні методи. Для форми само
стійного здійснення комерціалізації інноваційної про
дукції характерними методами є: використання для
цілей підприємства (для внутрішньовиробничих по
треб; для реалізації на ринку), створення дочірнього
підприємства та продаж патенту. Саме ці методи є
найбільш раціональними при цій формі, адже все з
вищепереліченого підприємству доцільно та реально
виконувати власними силами.
При формі комерціалізації за допомогою зовніш
нього підприємствакомерціалізатора можна виділи
ти метод з повним циклом комерціалізації та з непов
ним циклом комерціалізації. Різниця у цих методах
полягає у кількості залучених компанійкомерціалі
заторів. Якщо одне зовнішнє підприємство може за
безпечити всі етапи здійснення комерціалізації та
розробника влаштовує якість наданих послуг, то ви
користовується метод комерціалізації зовнішнім
підприємством із повним циклом здійснення цього
процесу. У випадку, якщо підприємстворозробник
бажає обрати для окремих етапів інших комерціалі
заторів, тоді застосовується метод із неповним цик
лом комерціалізації. Кожен із цих методів має свої пе
реваги та недоліки. Зокрема, при повному циклі ко
мерціалізації існує менший ризик витоку конфіденц
ійної інформації, пов'язаної з інноваційною продук
цією, ніж при неповному, проте існують певні ризи
ки, характерні при виконанні всіх завдань одним ви
конавцем (ризик несвоєчасності виконання визначе
них завдань, ризик нецільового використання фінан
сових ресурсів тощо). В свою чергу, при неповному
циклі здійснення існує можливість обрати для відпов
ідного етапу комерціалізації кращих фахівців (одне
підприємство для маркетингових заходів, інше для
юридичного оформлення тощо).
При ко мб і но вані й формі ко мерці алі заці ї
найбільш доцільно використовувати такі методи:
промислова кооперація, спільне підприємство, ліцен
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зування, інжиніринг, франчайзинг та лізинг. Саме ці
методи дають змогу поєднати ресурси декількох
підприємств та здійснити процес комерціалізації
спільними зусиллями, поділивши його на окремі ета
пи.
ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті виконано огляд форм та методів комерц
іалізації інноваційної продукції підприємств. На їхній
основі запропоновано модель вибору відповідних ме
тодів комерціалізації інновацій. Основним фактором,
що впливає на цей вибір, є ресурсне забезпечення
підприємства. Саме від цього залежить чи доцільно
підприємству здійснювати комерціалізацію само
стійно, чи за участі іншого підприємства, чи цілкови
то віддати цей процес на виконання комерціалізато
ру. Слід зазначити, що кожен метод має свої перева
ги та недоліки, які, здебільшого, виявляються у вели
чині отриманого прибутку, витрат на комерціалізацію
та обсязі відповідальності за здійснення цього про
цесу. В подальших дослідженнях необхідно порівня
ти методи комерціалізації інноваційної продукції зі
станом сучасних підприємств та дослідити потенційні
можливості їхнього використання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний процес управління, що базується на зас
тосуванні системного підходу, орієнтується на процес
змін, а також комплекс дій, що мають бути спрямовані
на формування інноваційної траєкторії розвитку
підприємництва. Зміни в підприємництві, як індикатор
переходу до економіки знань, повинні відображати су
часні трансформації в інноваційному розвитку, оскіль
ки підприємництву властива концентрація переважно
творчої, новаторської праці, яка лежить в основі оригі
нального, а не репродуктивного виробництва.
Разом із тим інноваційна діяльність підприємств ма
лого та середнього бізнесу є недостатньою. В зв'язку з
цим актуальним є дослідження тих видів діяльності, що
стимулюють перехід до економіки знань, зокрема в
підприємництві, виявлення причин, що гальмують інно
ваційний розвиток підприємств малого та середнього
бізнесу, а також обгрунтування видів діяльності, для
яких доцільна інтенсифікація інноваційного розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу
висвітлені в працях М. Пивоварова [1], О. Долгальо
вої [2], А. Бутенка [3]. Т. Конєва визначає підприємниц
тво як вид господарської діяльності, що є інноваційною
та ризиковою складовою бізнесу; а малий бізнес — скла
довою бізнесу за масштабом діяльності, який, набува
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ючи рис інноваційності, перетинається із сферою
підприємництва та формує мале підприємництво [4]. Т.
Гоголь стверджує, що діяльність суб'єктів малого бізне
су не обов'язково повинна бути інноваційною. Малі
підприємства України зосереджені переважно в тор
говій сфері або сфері надання послуг [5].
Успішне застосування інформаційних технологій в
економіці знань вимагає нових організаційних структур.
Т. Дейнеко зазначає, що для підприємництва доцільним
є розвиток у сфері інформаційного бізнесу [6].
Т. Дейнеко доводить, що вагомими стимулами роз
витку ринку інформаційних технологій є стрімкий роз
виток і диференціація попиту на всі види наукової, тех
нічної й, особливо, економічної інформації [6].
Є. Остропольською досліджено теоретичні та прак
тичні задачі управління розвитком інноваційних систем
малого бізнесу, уточнено поняття "інновація" та "інно
ваційна система малого бізнесу" й удосконалено класи
фікацію інновацій за змістом, яка обумовила виділення
нових підходів до розгляду інноваційних процесів —
"інтегрованого" і "соціоінженерного" [7]. Науковцем
запропонована нова класифікація методів регулюван
ня інноваційної діяльності, яка заснована на співісну
ванні методів державного регулювання і методів рин
кового саморегулювання.
Необхідно відзначити, що роботи науковців щодо
підтримки інноваційної активності підприємництва сто
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суються перш за все розвитку інфраструктури або ок
ремих видів інноваційної діяльності. Водночас, іннова
ційний розвиток — це комплексне поняття, що реалі
зується одночасно в багатьох видах економічної діяль
ності. Необхідно також підкреслити значимість дослі
дження впливу глобальних процесів на розвиток
внутрішніх ринків та потреби внутрішнього ринку Ук
раїни й свідоме ставлення суспільства до інноваційних
послуг.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження інноваційного розвит
ку підприємств України, виокремлення основних тен
денцій і проблем та обгрунтування пріоритетних видів
інноваційної діяльності для підприємств малого та се
реднього бізнесу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізуємо інноваційну активність підприємств
в Україні. За визначенням Державної служби статисти
ки України "інноваційна діяльність — це комплекс нау
кових, технологічних, організаційних, фінансових та
маркетингових заходів, які спрямовані на створення та
впровадження інновацій (проведення і придбання нау
кових досліджень, нових технологій, виробниче проек
тування, інші види підготовки виробництва для випуску
нових продуктів, впровадження нових методів їх вироб
ництва, придбання машин, обладнання, установок,
інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані
з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама тощо)"
[8]. Лише з 2007 р. до інноваційної діяльності включа
ються дослідження і розробки, не пов'язані прямо з
підготовкою конкретної інновації. Динаміка витрат на
інновації показує постійне підвищення обсягу коштів.
Традиційно інноваційна діяльність розглядається в
промисловості, що є показником незрілості суспільства
України щодо переходу на новий технологічний уклад.
У 2010 р. інноваційною діяльністю у промисловості зай
малися 1462, в 2011 р. — 1679 підприємств. Аналіз
кількості підприємств за напрямами проведених інно
вацій показує, що найбільша кількість інновацій сто
сується інформатизації, а також таких, що обумовлю
ються вимогами ринку, зокрема навчання та підготовка
персоналу, ринкове запровадження інновацій. Окрім
цього спостерігається підвищення інноваційної актив
ності за кількістю підприємств.
Із загального обсягу витрат в 2011 р. найбільше
коштів витрачено на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення — 5051,7 млн грн. На прид
бання внутрішніх науководослідних розробок (далі —
НДР) — 818,5 млн грн., зовнішніх НДР — 177,9 млн грн.,
придбання інших зовнішніх знань — 141,6 млн грн.; за
галом на навчання та підготовку персоналу для розроб
ки та запровадження нових або значно вдосконалених
продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового зап
ровадження інновацій та інші роботи, пов'язані зі ство
ренням та впровадженням інновацій, — 1855,7 млн грн.
Отже, витрати на інноваційну діяльність спрямовані в
основному на капітальні інвестиції в основні засоби.
Хоча це і свідчить про оновлення технологій, але харак
теризує екстенсивний розвиток інновацій, зокрема це
підтверджує зменшення частки внутрішніх та зовнішніх
науководослідних робіт.
Понад 70% інноваційноактивних підприємств
здійснювали нововведення за рахунок власних коштів,
обсяг яких склав 4775,2 млн грн. Державну підтримку у
розмірі 92,7 млн грн. отримали 35 підприємств. Важли
ву роль для інноваційної діяльності 19 підприємств мали
кошти інвесторів (2442,4 млн грн.), у т.ч. кошти інозем
них інвесторів — 11 (2411,4 млн грн.), вітчизняних інве
сторів 12 (31,0 млн грн.). Кредитами в обсязі 626,1 млн
грн. скористалися 36 підприємств. Із загальної кількості
інноваційноактивних підприємств 83,2% впроваджува
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Таблиця 1. Структура інноваційної активності підприємств
за їх розмірами протягом 2008—2010 рр., %
Розмір
підприємств

Україна

Промисловість

Послуги

18,38
24,10

18,45
25,57

18,34
22,00

25,18

14,46

56,10

малі
середні
40,82
43,34
34,89
великі
з них організаційні та маркетингові інновації
62,04
50,54
69,68
малі
44,17
31,45
65,01
середні
великі

Джерело: за даними [8].

ли інновації, зокрема більше 40% інноваційноактивних
підприємств впроваджували інноваційні види продукції.
Хоча термін "інноваційна діяльність" досі викорис
товується в контексті "промислова інновація" як певна
продукція, але аналіз статистичних даних показує, що
на промислових підприємствах значну увагу приділяєть
ся саме інноваційним процесам, які можуть розробля
тися на стороні, зокрема, малими підприємствами як вид
економічної діяльності.
Оскільки існує попит на такі інноваційні послуги, як
розробка й удосконалення технологічних процесів, мо
дернізація діяльності, що пов'язана з інформатизацією,
то розглянемо пропозицію підприємств на ринку. У 2010
— 2011 рр. майже кожне четверте інноваційне активне
підприємство поставляло свою продукцію на експорт.
Однією з умов створення і впровадження інновацій є
проведення досліджень і розробок на підприємстві або
придбання їх результатів у сторонніх організацій. Кож
не десяте інноваційно активне підприємство було заді
яне у виконанні внутрішніх НДР, 5,0 % — придбали їх
результати у інших підприємств і організацій.
Суттєво на активність підприємства при проведенні
наукових досліджень впливає його розмір: якщо
підприємство намагається бути постійно активним у
виконанні НДР і, як наслідок, інноваційно активним,
йому треба мати необхідну чисельність персоналу. Знач
на частина технічних продуктів вимагає довгих років
досліджень, а більшість малих і середніх підприємств не
в змозі тримати у своєму штаті працівників, які б займа
лися лише виконанням НДР і працювали б неповний
робочий день.
Здійснювати інновації перешкоджають численні
фактори. Найбільш вагомим з них є фінансові: занадто
високі інноваційні витрати, недостатність коштів в ме
жах організації або групи підприємств і поза її межа
ми. У більшості випадків інновація є дорогим заходом, і
підприємства, що виконують НДР, повинні вкладати
кошти в технічне обладнання та заробітну плату висо
кокваліфікованого персоналу. Ці витрати є досить ви
сокими і не гарантують швидку окупність.
Окрім фінансових факторів, перешкодою для інно
вацій є фактори, які пов'язані зі співробітництвом та
інформацією, із недостатньою кількістю висококваліф
ікованого персоналу, невизначеним попитом на інно
ваційні товари або послуги.
Отже, зазначимо, що хоча існує внутрішній попит
як на інноваційну продукцію, так і на інноваційні послу
ги, але він стримується численними факторами, зокре
ма недостатнім фінансуванням та підтримкою.
За статистичними даними також можна оцінити
інноваційну активність підприємств (табл. 1). В табл. 1
наведено відсоток інноваційно активних підприємств від
загальної кількості обстежених підприємств за даними
Державної служби статистики. Оскільки за європейсь
кою методологією CIS в 2008 р. організаційним та мар
кетинговим інноваціям надано значну вагомість, то в
табл.1 також представлено відсоток цих інновацій від
загальної кількості інноваційно активних підприємств.
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Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації підприємств, що потенційно можуть займатися інноваційною діяльністю,
тис. грн.

За даними табл. 1 можемо зазначити, що для малих
підприємств інноваційна активність є значно нижчою,
ніж для великих, але організаційні та маркетингові інно
вації, тобто нетехнологічні інновації, займають більшу
частку серед усіх інновацій.
Інноваційна діяльність з урахуванням класифікації
КВЕД відноситься до виду економічної діяльності "нау
ковотехнологічна сфера: в сфері НДККР, інжинірин
гу, розробка програмного забезпечення або високотех
нологічне підприємництво" (секція К, клас 72, 73); "сфе
ра надання інформаційних послуг в вигляді звітів, ог
лядів, бази даних, аналітики, рейтингові агентства тощо"
(секція К, клас 72); сфера управління (консалтинг): мар
кетингові та управлінські послуги, аудит, фінансові по
слуги (секція К, клас 74).
Бачимо, що діяльність у сфері інжинірингу та надан
ня послуг підприємцям є найбільш вагомою за обсяга
ми реалізації.
Аналіз динаміки обсягів реалізації щодо наведених
видів діяльності (рис. 1) дає змогу зробити висновок, що
діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжи
нірингу та надання послуг підприємцям є найбільш ди
намічною.
Цю ж тезу підтверджує динаміка продуктивності за

наведеними видами підприємств, що визначалась як
відношення обсягів реалізації до фонду заробітної пла
ти (рис. 2).
Отже, результати інноваційної діяльності відобра
жаються не тільки в застосуванні новітніх технологій
виготовлення певного продукту або продукції, але і в
підходах до їх реалізації (тобто, нестандартні підходи
до збуту продукції, наприклад, теж можуть вважати
ся інновацією).
Аналіз статистичних даних показав, що найбільш за
питаними є послуги для підприємств, але оскільки сус
пільство розвивається значними темпами відповідно до
розвитку інформаційних технологій, то стратегічно під
приємництву можна орієнтуватися й на послуги для сус
пільства.
У табл. 2 наведені можливі напрями впровадження
інновацій в залежності від виду послуг.
Зазначимо, що необхідно враховувати не тільки тен
денції переходу до нового технологічного укладу, а й
загальноглобалізаційні проблеми, що відбуваються при
трансформації економічних систем продовольчі, по
силення міграції, активізація туризму, що підвищує зна
чимість традиційних послуг: діяльності готелів та рес
торанів, транспорту, торгівлі.

Рис. 2. Динаміки продуктивності на підприємствах, що потенційно можуть займатися
інноваційною діяльністю
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Таблиця 2. Напрями впровадження інновацій в залежності від виду послуг
Класифікація за КВЕД
Підприємництво в науково-технологічній
сфері: (секція К, клас 72, 73)

Підприємництво в сфері освіти та підготовки
кадрів як джерело інноваційних програм та
проектів, а також функціональні об’єднання
підприємців (секція М)
підприємництво в сфері управління
(консалтинг): (секція К, клас 74)

Підприємництво у сфері охорони здоров’я,
зокрема, (секція N, клас 85)

Підприємництво в креативній сфері:
письменництво (письменники, композитори),
малювання, шоу-бізнес та інші види
мистецтва, реклама, дизайн (секція О, клас 92)
Підприємництво у сфері надання
комунальних та індивідуальних послуг;
(секція О, клас 90, 91, 93, секція Р)

Типи інновацій
Ринкові – створення
нового ринку
товарів і послуг

Види послуг
У сфері НДККР, інжинірингу, розробки
програмного забезпечення або
високотехнологічне підприємництво
в сфері надання інформаційних послуг у
вигляді звітів, оглядів, бази даних,
аналітики, рейтингові агентства
Організація початкової, середньої,
професійно-технічної та вищої освіти

Управлінські –
реорганізація
структури
управління

Консалтинг, реінжиніринг,
маркетингові та управлінські послуги,
аудит, методи управління запасами та
транспортування; методи реклами і
маркетингу
Послуги населенню:
стоматологічна практика,
фізіотерапевтичні кабінети, спеціалісти
нетрадиційної медицини, косметологи,
ветеринарна практика
У сфері культури та спорту

Товарні –
впровадження
нового продукту або
послуги

Соціальні –
впровадження
заходів з метою
покращення життя
населення;
екологічні –
впровадження
заходів з питань
охорони довкілля

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз інноваційної діяльності підприємств дав
змогу зробити висновок, що вона є недостатньою,
особливо для малих підприємств. Значна інноваційна
активність припадає саме на зміну процесів діяльності
підприємств.
Потрібно зазначити, що сучасні структурні зміни
здійснюють вплив як на формування інновацій, так і на
розвиток послуг. Зростає значимість не інноваційних
продуктів, а процесів щодо їх створення.
Крім того, необхідно виділити напрями розвитку по
слуг підприємств відповідно до особливостей постінду
стріальної економіки — це послуги, що спрямовані на
кооперацію з великими підприємствами, взаємодію з
економічними системами та послуги, що спрямовані на
задоволення потреб суспільства.
Перспективою подальших наукових досліджень є
обгрунтування господарських зв'язків між малими, се
редніми та великими підприємствами для здійснення
інноваційної діяльності.
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CONSUMER NEEDS AS A BASE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Досліджено роль споживчих потреб як основи інноваційного розвитку. Надано класифікацію потреб
за критерієм нагальності задоволення. Наведено аргументи щодо необхідності скорочення споживання.
Role of a consumer needs as the bases of an innovative development are investigated. Needs' classification
by the criterion of urgency are given. Arguments as to necessity of a consumption diminishment are showed.
Ключові слова: об'єктивні потреби, інноваційні технології, надмірне споживання, суб'єктивні потреби,
науковий прогрес.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження споживчих потреб суспільства є одним з ос
новоположних питань економічної науки. Існує багато класи
фікацій людських потреб, які розкривають різні рівні задово
лення бажань споживачів, проте недостатньо уваги приділяється
дослідженню впливу ірраціональних, суб'єктивних чинників, які
формують значну частину споживацьких прагнень. Багато дос
лідників говорять про марнотратне, надмірне споживання у су
часному світі, проте в економічній науці панівним залишається
постулат про безмежність потреб та обмеженість ресурсів. З
другою частиною цього твердження навряд чи доречно спере
чатися, але чи можна вважати, що потреби людства дійсно є без
межними. Доцільніше говорити про постійно зростаючі потре
би, які призводять до все більшого тиску на природне середо
вище. Можна сказати, що інноваційний розвиток — це нама
гання пристосувати наявний ресурсний потенціал до зростаю
чих потреб людства. При цьому ресурсна база явно не зможе
задовольняти збільшенням обсягів споживання у майбутньому
без радикальних проривів у науці та техніці. Варто дослідити
структуру споживчих потреб для того, щоб зрозуміти, які з них
створюють зайвий тиск на екологоекономічну сферу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням особливостей споживання та його взаємодією
з інноваційнотехнічним розвитком займаються такі зарубіжні
вчені: Ф. Бастіа, Е. Тоффлер, Д. Белл, П. Друкер, Дж. Гелбрейт та
інші. Серед вітчизняних учених питанням споживчих потреб та
їх зв'язком з інноваційним розвитком цікавляться: Назаров І.В.,
Єщенко П.С., Ігнатович Н.І., Мандибура В.О. та інші.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування необхідності скоро
чення споживчих потреб для забезпечення збалансованості
інноваційного розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як зазначалося вище, споживчі потреби виступають основ
ним каталізатором науковотехнічного прогресу. Загальноприй
нята аксіома про безмежність людських потреб на тлі вичерпно
го ресурсного потенціалу призводить до необхідності пошуку
теоретичних та практичних рішень цієї суперечності. Зростання
потреб сприймається як об'єктивна даність, хоча значна їх час
тина є відображенням суб'єктивних прагнень споживачів. Дійсно
зі зростанням кількості населення потреби об'єктивним чином
збільшуються, проте на сьогодні їх нарощування відбувається
надзвичайно активно, в тому числі, і за рахунок ірраціонального
споживання розвинених країн. Здебільшого, більш розвинена ча
стина людства не ставить під сумнів своє право на задоволення
якомога більшої кількості потреб, що призводить до необхідності
пошуку способів пристосування природного середовища до гіпер
трофованих споживацьких бажань. Так виникають інноваційні
технології, які покликані знизити зусилля зі здобуття благ, а та
кож за можливості посилити ресурснотрудовий потенціал люд
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ства. На думку деяких дослідників, проект класичного лібераліз
му на Заході сприяв формуванню сучасної технократичної циві
лізації з настільки високим рівнем споживацького спрямування,
що вкрай загострилися та перетворилися на глобальні проблеми
екологічної та ресурсної безпеки [1, с. 76].
Для кращого розуміння специфіки марнотратного спожи
вання варто розкрити класифікацію споживчих потреб за кри
терієм нагальності їх задоволення. В цілому, потреби можна роз
ділити на об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні потреби — це по
треби, незадоволення яких призводить до фізичної шкоди здо
ров'ю та /або моральної деградації особистості (потреба у воді
та їжі, потреба в одязі, житлі, у медичній допомозі, потреба у
спілкуванні та навчанні, духовні та деякі культурні потреби). Ці
нужди є даністю, необхідність їх задоволення не викликає ніяко
го сумніву. Проте по мірі їх задоволення людина починає думати
про наступні блага. За словами Ф. Бастіа: "дуже цікаво помічати,
з якою швидкістю все нові і нові бажання задовольняються і те,
що було неясною мрією, стає звичним смаком, а смак перетво
рюється в невідкладну потребу. Нужди … здатні зростати і роз
ширюватись до нескінченності, тому що вони породжуються не
вичерпним джерелом, яким є бажання" [2, с. 85—87]. При цьому
вчений говорить, що безмежні потреби повинні передбачати без
межні ресурси, чого явно не спостерігається. Навіть інновацій
нотехнічний розвиток, на який покладається стільки надій, не
вирішує багатьох глобальних проблем людства.
Суб'єктивні потреби — це потреби, незадоволення яких не
призводить до негативних фізичних наслідків, але може стати
причиною психологічного дискомфорту. Суб'єктивні потреби,
в свою чергу, можна розділити на суб'єктивнообумовлені та
суб'єктивнонеобумовлені. Суб'єктивнообумовлені потреби
породжені бажанням людини полегшити побут, а також праг
ненням посісти своє місце серед інших. До таких потреб нале
жать: потреби, пов'язані з необхідністю вдосконалення побу
тових умов (швидкісний транспорт, побутова техніка, засоби
зв'язку тощо); потреби соціального статусу (речі, які повинні
підкреслювати соціальну роль особи); потреби, пов'язані з дот
риманням суспільних традицій (виконання норм етикету, підго
товка до святкувань тощо). Суб'єктивнонеобумовлені нужди є
наслідком людських слабкостей. Цей вид потреб може прояв
лятися як в надмірному задоволенні об'єктивних бажань, так і у
виникненні нових, часто антисоціальних прагнень. До таких по
треб належать надмірне споживання вишуканих та рідкісних
страв, неконтрольоване скуповування одягу та інших речей,
придбання предметів розкошу, гонитва за модою тощо. Об
'єктивні потреби дійсно можуть перетворюватись у нездорові
нужди. Так, І. Гончаров у своєму творі "Обрыв" пише про те,
що у мужиків (тобто, селян) не буває апетиту, апетит буває
тільки у панів, а у селян — голод. У сучасному розвиненому
суспільстві апетит давно переріс у гурманство. Яскравим при
кладом задоволення суб'єктивнонеобумовлених потреб є ску
повування речей у періоди розпродажів у європейських краї
нах та Сполучених Штатах. Покупці, подекуди, в буквальному
розумінні топчуть один одного для того, щоб першими схопити

13

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
бажану річ. Так запекло не завжди борються за необхідні блага
навіть люди в скрутних обставинах.
На думку Ф. Бастіа, "і нерозумне бажання при певній мірі
цивілізованості і в епоху, коли вся людська міць спрямована на
задоволення всіляких бажань, перестає бути нерозумним, коли
потужність людини набуває все більшого розмаху" [2, с. 90]. Сьо
годення показує, що потужність людини виявляється значною
мірою ілюзорною, а бажання не перестають бути нерозумни
ми. Вчений говорить про те, що людська праця спроможна до
повнити природноресурсний потенціал. Саме праця втілилась
у створенні інноваційних технологій, спрямованих на пошук аль
тернатив природним ресурсам, проте успіхи в цій діяльності
поки не дають надії на задоволення економічних та енергетич
них потреб людства у майбутньому. Цю думку Ф. Бастіа под
іляв і український економіст ХІХ століття — Сергій Подолинсь
кий. За його виразом, "природні творива Землі не можуть за
довольнити всіх потреб людського роду. Щоб задовольнити ці
потреби, треба збільшити кількість таких творив. Засобом для
цього є людська праця, отже, безпосередньою метою всякої
праці є задоволення потреб" [3, с. 87—88].
Кожен споживач обмежує свої потреби тією чи іншою
мірою. Це відбувається як внаслідок психологічних особливос
тей, так і через об'єктивні обставини. До останніх можна відне
сти певний рівень доходів, відсутність роботи, сплату кредиту
тощо. До психологічних чинників належать: самообмеження,
економність, прагнення до заощаджень.
На сьогодні людство не може дозволити собі задоволення
суб'єктивнонеобумовлених потреб, але зупинити цей процес
за умов глобалізованої економіки, що діє на ринкових засадах,
за допомогою економічних важелів практично неможливо. Існує
ряд причин, через які надмірне споживання залишається реаль
ністю. До таких причин можна віднести:
1) функціонування глобального ринку, метою якого є все
бічне та максимально можливе задоволення платоспроможно
го попиту на товари та послуги. Контролювати попит в гло
бальній економіці можна лише в локальних випадках;
2) високий рівень конкуренції між виробниками кінцевих
товарів породжує цілий сектор штучно створених потреб. Особ
ливо це стосується розвинених країн. Продаж товарів та послуг
перетворився в ефективну систему створення нових нужд, залу
чення покупців за допомогою найрізноманітніших прийомів. Чис
ленні команди фахівців працюють над тим, щоб знаходити все
нові і нові способи підвищення споживчого попиту;
3) моральноціннісні орієнтири частини людства знаходять
ся у сфері споживання. Ті суспільства, які звикли до високого
рівня добробуту, надзвичайно болісно сприймають навіть най
менше погіршення умов;
4) розвиненим країнам вдалося частково подолати супе
речність між задоволенням від споживання благ та зусиллями,
працею для їх отримання. Двомірна природа корисних речей ціка
вила вчених та філософів не одне століття. За висловом Гегеля,
благам притаманна так звана "самостійність", тобто сукупність
зусиль, які необхідно витратити для їх отримання. Саме ці зусил
ля і були найбільшим природним обмежувачем нестримних
людських прагнень. Протягом усього періоду людства найбільш
спритні його представники намагалися поставити між собою та
"самостійністю" речі посередника. Ним міг бути раб, селянин,
кріпак чи робітник, проте на сьогодні країни "золотого мільяр
ду" зуміли поставити між собою та "самостійністю" благ країни,
що розвиваються, та країни третього світу. Передусім, це робить
ся за рахунок передачі найскладніших та найменш престижних
робіт залученим працівникам зі менш розвинених держав, пере
несення екологічно шкідливих виробництв на території країн тре
тього світу, підтримки вигідних для потужних країн валютних
курсів, зокрема курсу долара, надання наполегливих рекомен
дацій щодо здійснення фінансової політики з боку міжнародних
фінансових організацій тощо. За таких обставин споживчий бум
передових держав дійсно може сягнути загрозливих масштабів.
Не дивлячись на всі ці зусилля розвинених країн, цього не
достатньо для того, щоб задовольнити їхні та не лише їхні по
треби. Відповідно, ведеться пошук шляхів для подальшого на
рощування економічного потенціалу. Такий пошук буває як кон
структивним, так і деструктивним. До конструктивних підходів
до вирішення глобальних проблем людства можна віднести:
пошук альтернативних джерел енергії, створення нових медич
них препаратів та методик відновлення здоров'я, розвиток біо
технологій, нанотехнологій тощо. Деструктивні шляхи вирішен
ня проблем полягають у намаганні відвоювати природні енер
гетичні ресурси будьякою ціною, розв'язанні військових
конфліктів для вирішення економічних питань, використанні
інноваційних технологій у злочинних цілях, створенні новітніх
розробок для надмірного контролю за населенням тощо. Замість
того, щоб намагатися зменшити рівень споживання, деякі дос
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лідники пропонують абсурдні, а інколи й злочинні ідеї. Луна
ють твердження про можливість переселення людей на інші
планети у майбутньому, заклики про необхідність скорочення
населення для того, щоб решті жилося комфортно.
В Україні питання інноваційного розвитку активно обгово
рюється, багато державних програм містять у собі плани щодо
підтримки та впровадження інновацій у виробничий процес. Про
те не всі потужні виробники поспішають застосовувати новітні
технології. Для багатьох з них на сьогодні вигідніше використо
вувати застаріле обладнання, ніж реорганізовувати виробницт
во. Вітчизняні споживачі менше цікавляться екологічними ново
введеннями, нанотехнологіями, традиційно негативно сприйма
ють деякі види біотехнологій, наприклад, генномодифіковану
продукцію. При цьому спостерігається досить високий попит на
новітні інформаційні технології. Треба зазначити, що надмірне
споживання інколи проявляється і в нашій країні, здебільшого це
стосується певних соціальних верств, проте не лише їх. Зокрема,
високий попит з боку споживачів з середнім рівнем доходів на
інформаційні новинки, на думку автора, явно не відповідає їх ре
альним потребам. Сумнівно, що багатьом школярам, студентам,
молоді потрібні дорогі та багатофункціональні засоби зв'язку чи
отримання інформації. Такі бажання формуються не внаслідок
реальних потреб, а через активне нав'язування виробників, праг
нення слідувати моді, не відставати від інших. Цікаво, що мода на
певні речі дає змогу виробникам значно збільшувати обсяги про
дажу. Суб'єктивне бажання індивідів копіювати поведінку та впо
добання одне одного, а також здаватися сучасною людиною дуже
допомагає реалізовувати малопотрібні товари.
Зростання рівня потреб у вітчизняних умовах призвело до
процвітання такого явища як споживче кредитування. В кредит
беруться як потрібні речі, так і дорогі "іграшки", володіння яки
ми принесе боржнику, швидше за все, лише короткотермінове
психологічне задоволення.
Незважаючи на вище перелічені аргументи проти надмірно
го споживання, все ж варто зазначити, що останнє також при
носить і певні позитивні наслідки. Зокрема, завдяки цьому ве
лика кількість виробників може реалізовувати свою продукцію,
це, в свою чергу, створює значну кількість робочих місць, сприяє
сплаті податків та забезпечує соціальний захист для різних груп
населення. Проте в сучасних умовах більшість продукції вироб
ляється корпораціями, які отримують надприбутки, при цьому
тиснучи на національних товаровиробників. Відповідно, змен
шення обсягів реалізації їх продукції навряд чи було б значною
втратою для когось, окрім них самих і їх працівників. Водночас,
самі виробники також виступають в ролі кінцевих споживачів,
коли реалізовують власні споживчі потреби. Тому всезагальне
зменшення обсягів споживання могло б зменшити тиск на ре
сурсну базу планети.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Споживчі потреби людства стали основою для інноваційно
го розвитку, проте, не дивлячись на всі надії, які покладаються на
нього, практика показує, що єдиним виходом для покращання
екологоекономічної кон'юнктури є не створення та впроваджен
ня новітніх технологій, а зменшення рівня споживання, передусім,
розвинених країн. Активна інноваційнотехнічна діяльність люд
ства призвела не лише до вдосконалення життєвих умов, зрос
тання рівня добробуту, розвитку медицини, науки та освіти, але
й спровокувала глибоку екологічну кризу, зростання розриву між
розвиненими країнами та рештою світу, боротьбу за енергетичні
ресурси тощо. Перспективним у цьому відношенні є пошук шляхів
до зменшення рівня споживання. Ця задача є надзвичайно склад
ною в сучасних умовах, проте в західних країнах потроху прояв
ляється тенденція до обмеження власних споживчих потреб че
рез усвідомлення необхідності економного ставлення до вичер
пного ресурсного потенціалу планети.
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THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN BUILDING A COMPETITIVE
NATIONAL INNOVATION SYSTEM

У статті надано оцінку тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної галузі як однієї з частин
національної інноваційної системи. Виділено сім основних напрямів інноваційної діяльності в Україні,
розвиток яких проходить екстенсивним шляхом, що не дає можливості конкурувати зі світовими анало]
гами. Також розглянуто проблеми, які потрібно вирішити для ефективного розвитку фармацевтичної
галузі, до яких входять: економічні, низький рівень підготовки наукових кадрів, слабка технологічна база
та інші. Розвинена фармацевтична галузь виступає одним із головних чинників соціально]економічної
захищеності громадян, адже на індивідуальному рівні здоров'я впливає на інтелектуальний потенціал та
інтелектуальну активність інноватора. Тому фармацевтичній галузі України потрібно вийти на якісно
новий рівень, що дасть змогу конкурувати з імпортерами лікарських засобів.
In this text provided the estimation of innovative trends of the pharmaceutical industry as one of the part
(branch) of the national innovation system. Highlightedseven key areas of innovation activity in Ukraine, whose
development is extensive way that makes it impossible to compete with international counterparts. Also, reviewed
the problems to be solved for the efficient development of the pharmaceutical industry, which include: economic,
low level of academic training, a weak technological base and others. Developed pharmaceutical industry has
been one of the main factors of the social and economic security of peoples, likeat the individual level health
influences the mental potential innovator and intellectual activity. So, the pharmaceutical industry in Ukraine
must find a new level and will allow compete with medicines importers.
Ключові слова: технологічний уклад, національна інноваційна система, фармацевтична галузь, інновацій!
ний ривок, потенціал, аналоги, макрорегіональні.
Key words: technological way, national innovation system, pharmaceutical industry, innovative breakthrough,
potential, analogues, macro regional.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Закон України "Про пріоритетні напрями інновацій
ної діяльності в Україні" — визначає сім на 2011—2021 р.
До них відносяться медицина, фармацевтика, та інші. На
громадження інноваційних пріоритетів не сприяє концен
трації бюджетних коштів різного рівня в галузях еконо
міки, що можуть забезпечити "інноваційний ривок". В Ук
раїні за таким показником, як випуск продукції, вищі тех
нологічні уклади — 5й та 6й становлять близько 4%,
причому 6й технологічний уклад у нашій країні фактич
но відсутній (менше 0,1%). Тоді як розвинені економіки
технологічно вибудовують шостий і сьомий технологічні
уклади, здебільшого утверджується п'ятий технологіч
ний уклад. Галузями 5 і 6 технологічного укладу є медич
на, фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструменталь
на галузі. Стосовно інвестицій, які визначають ситуацію
на майбутні 10—15 років, в 5й технологічний уклад спря
мовується 4,5%, коли в 3й (технології промисловості
будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудуван
ня, обробки металу, легкої, деревообробної, целюлоз
нопаперової промисловості) — 75%. Що свідчить про те,
що країна продовжує пропонувати на глобальному рівні
переважно сировинну продукцію, напівфабрикати або
проміжні товари.

www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняні вчені та практики присвячують велику
увагу економічним аспектам проблем інновацій. Знач
ний внесок у розвиток інноваційних теорій зробили
вітчизняні вчені Н. Буняк, В. Геєць, І. Лукінов, А. Чух
но та ін. Питання формування та функціонування на
ціональних інноваційних систем досліджують у своїх
роботах В. Білозубенко, М. Бунчук, А. Гречко, І. Кар
пунь, БА. Лундвал, С. Медкалф, Р. Нельсон, М. Пашу
та, К. Фрімен, Л. Яремко та інші.
У своїх дослідженнях науковці доводять, що вели
кого значення в процесі інноваційного розвитку країни
займають знання та навчання, розвиток технологій, та
кож ринкові механізми функціонування економіки, а не
адміністративні, оскільки ринок здатний забезпечува
ти велику кількість ідей та ефективність перерозподілу
ресурсів, а конкуренція в свою чергу є відбором кращих
варіантів. Що ж до сьогоднішнього розвитку національ
ної інноваційної системи України, то вона на невисоко
му рівні. Розвиваються лише 3й і 4й технологічний ук
лади, меншою мірою 5й, і майже не розвивається 6й.
Виробляється в більшій мірі сировинна продукція, або
ж аналоги світових "хітів", низький розвиток економі
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ки, зниження рівня підготовки наукових кадрів,
слабка технологічна база, все це та багато іншо
го не дають змогу розвиватися державі в на
прямку інноваційного розвитку.

45

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає у висвітленні основ
них тенденцій і специфіки фармацевтичної га
лузі України у контексті формування націо
нальної інноваційної системи, та ролі, яку
вона може відіграти в процесі економічного
зростання.
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інноваційної системи, протікання яких має Рис. 1. Динаміка витрат на фармацевтичний сектор у США, країнах
відбуватися з огляду на стратегію інформац
Європи, Японії та Україні протягом 1995—2011 рр.
ійноінноваційної конкурентоспроможності і
Джерело: перекладено автором за [9].
переходу країни до 5го, а з часом і до 6го
технологічного укладу, сутність якого обумовлена
У контексті підготовки практичних пропозицій щодо
зростанням наукового та практичного інтересу до створення зазначеної національної інноваційної системи
проблем інноваційної діяльності.
доцільно окремо зупинитися на такій складовій людського
Майже всі найвідоміші теоретики національних капіталу, як здоров'я, що є актуальним для України [3, 4].
Починаючи з другої половини 1990х років дослі
інноваційних систем (НІС), серед яких К. Фріман, Б.
Лундвал, Р. Нельсон, у своїх роботах наголошували на дження Комісії ВООЗ з макроекономіки та здоров'я,
конкретних історичних особливостях інноваційного Світового банку тощо дали змогу сформувати бачення
розвитку в різних країнах — інноваційних лідерах.
впливу здоров'я на економіку, добробут окремих людей і
К. Фрімен у своєму дослідженні НІС Японії відзна суспільства в цілому [5]. Рівень здоров'я населення можна
чав її мережу інституційних структур у державному та регулювати з допомогою фармацевтичної галузі, що дає
приватному секторах економіки, що ініціює, творить, змогу зменшити ризики захворюваності, або ж подолати
модифікує та сприяє створенню нових технологій [6]. їх за допомогою лікарських засобів і підвищити соціальну
Б. Лундвал, в дослідженні НІС країн Північної Європи, захищеність населення. Так, протягом 2012 року загаль
акцентував увагу на знаннях та процесі навчання [7]. В ний обсяг продаж медичних препаратів на основних світо
свою чергу Р. Нельсон, досліджуючи національну інно вих фармацевтичних ринках (США, країни Європи, Япо
ваційну системи США, наголошував на ринкових меха нія і інші) склав 575,8 млрд дол. США. В той час коли на
нізмах, у функціонуванні яких присутня велика кількість фармацевтичному ринку України він склав — 2 млрд грн.,
ініціатив, ефективність перерозподілу ресурсів, а також що більше ніж у попередньому періоді на 10,4% [11]. Це
конкуренція — відбір кращих [8].
свідчить про те, що продукція фармацевтичної галузі на
В Україні на сьогоднішній день є неподолані зовнішні ринку з кожним роком набуває все більшої питомої ваги,
і внутрішні виклики, а НІС є низькоефективною. Оста що дає змогу назвати галузь інвестиційнопривабливою, і
точно втрачається науковий потенціал, ослаблюються такою якій потрібен інноваційний розвиток.
Фармацевтична галузь є джерелом посиленого попи
геополітичні позиції, в країни посилюється статус "на
здоганяючого розвитку", не здатної до виробництва ту на науководослідні та дослідноконструкторські роз
нового знання, довгострокове закріплення сировинно робки, сприяючи економічному зростанню через: інно
го характеру української економіки, низькі темпи еко ваційні розробки і швидке впровадження найновіших тех
номічного зростання [4].
нологій лікування та профілактики захворювань; пере
Формування якісно нової національної інноваційної розподіл доходів та споживання домогосподарств у кон
тексті якості життя населення, зовнішні ефекти, що но
системи України в першу чергу вимагає:
— не ставити собі за мету реалізацію завдань, які сять комплексний характер (наприклад, застосування
вже реалізовані в країнахлідерах;
результатів фармацевтичних розробок тощо) [6, 7].
— орієнтуватися на вирішення власних проблем інно
Міжнародні дані свідчать, що локомотивом форму
ваційного розвитку, зумовлених історичними особливо вання попиту на наукові розробки у фармацевтичній га
стями (прикладом може бути ліквідація втрат трудового лузі є біофармацевтичний сектор. Зокрема, глобальний
фармацевтичний ринок є найбільш динамічним у світі:
потенціалу та нарощування людського капіталу);
— забезпечення концентрації державних ресурсів, його середньорічні темпи зростання з 2003 по 2010 рік
зокрема бюджетних, на обмеженій кількості стратегіч становили 6,9%, а в грошовому вираженні зросли з $561
них і супутніх напрямів;
млрд до $875 млрд [8].
— підвищення ефективності державного управлін
Фармацевтична галузь формує найбільший попит на
ня економікою та інноваційними процесами за рахунок науководослідні розробники (НДР) та забезпечує ста
виникнення і поширення мультиплікативних ефектів від більно високі темпи їх зростання на найбільших макро
нарощування людського капіталу;
регіональних ринках світу (рис. 1). Для економік США
— розвиток механізмів, що адаптують стосовно ук та країн Європи науково орієнтована фармацевтична га
раїнських економічних умов світовий досвід організацій лузь стала ключовим активом (рис. 2, табл. 1).
й фінансування високо ризикованих інноваційних про
Наведені дані свідчать про значну роль, яку відіграє
ектів (лізинг, страхування інвестицій, венчурне фінан фармацевтичний сектор в рамках функціонування та
розвитку інноваційних систем різного рівня США та
сування та ін.);
— розвиток мережі інформаційних послуг, включа країн Європи.
ючи інформаційні системи й бази даних по інновацій
Виходячи з мети статті та наведених проблем, фар
ним проектам, інформацію про кон'юнктуру на ринках мацевтична галузь України має всі шанси, щоб стати од
ризикованого капіталу, рекомендації про доцільність нією з домінуючих у формуванні української національ
кладення коштів у ті або інші проекти та інші.
ної інноваційної системи нового типу. Адже:
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Виробництво нафти і газу
Банки
Продукція харчування
Господарські товари
Інші виробничі галузі
Промислове будівництво
Хімічга галузь
Всі сектори
Аерокосмонавтика
Авто і комплектуючі
Медичне обладнання
Товари для дозвілля
Обладнання і апаратні технології
Програмне забезпечення
Фарма і біофарма

— витісняння національного вироб
ника іноземними імпортерами;
— кількість імпортної продукції на ук
раїнському фармацевтичному ринку скла
дає близько 2/3 від загальної кількості;
— мала частка державних інвестицій
у фармацевтичний сектор економіки, а
також у розвиток 5го та 6го технолог
ічного укладу;
— низький рівень довіри громадян до
українських лікарських засобів та до ана
логів відомих імпортованих препаратів.
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Рис. 2. Рейтинг промислових секторів за інтенсивністю НДР за 2010 рік у поштовхом, який так потрібен для фор
мування конкурентоспроможної націо
світі (у % від чистих продаж НДР)
нальної інноваційної системи. Що в свою
Джерело:перекладено автором за [9].
чергу дасть змогу розвинути економіку
Таблиця 1. Динаміка окремих показників діяльності
країни. Для цього необхідно:
фармацевтичного сектору країн Європи
— здійснити переорієнтацію інноваційних
проектів
та спрямування інвестицій у фармацію;
Показник
1990
2000
2009
2010
2011
— підтримка національних підприємств
Виробництво, млрд євро
63,01
123,79
189,01
200,05
205
хімікофармацевтичної галузі;
Експорт, млрд євро
23,18
90,94
249,43
276,36
290
— підвищення довіри людей до українсь
Імпорт, млрд євро
16,11
68,84
190,64
204,82
210
ких виробників фармацевтичної продукції;
Торговий баланс, млрд євро
7,07
22,09
58,79
71,54
80
Сформована національна інноваційна систе
Витрати на НДР, млрд євро
7,77
17,85
27,44
27,79
27,5
ма приведе до розвитку технологій, соціальній та
Зайнятість, тис. осіб
500,9
536,7
640,3
663,51
660
економічній захищеності громадян України, за
Зайнятість у сфері НДР, тис. осіб
76,13
78,39
116,69
117,19
116
пуску інноваційних процесів та подоланні кризо
Обсяг фармацевтичного ринку в
41,15
86,71
149,19
153,37
157,3
цінах ex-factory
вих явищ в Україні. Такі позитивні тенденції дали
Обсяг фармацевтичного ринку в
64,63
140,68
216,29
222,23
228,1
б фінансову стійкість і незалежність країни, а та
роздрібних цінах
кож можливість відмовитися від імпорту лікарсь
ких засобів і розвинути виробництво продукції
Джерело: перекладено автором за [9].
фармацевтичної галузі на території України.
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PREDICTION OF LEVEL OF ENTERPRISE'S ECONOMIC POTENTIAL USING THE METHOD OF
SINGULAR SPECTRAL ANALYSIS (METHOD "CATERPILLAR")

Стаття присвячена вивченню найпоширеніших сучасних методик прогнозування економічних про]
цесів. Досліджено алгоритм застосування сингулярного спектрального аналізу для прогнозування рівня
економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань.
This article is devoted to the study of the most common modern methods of forecasting economic processes.
The algorithms use singular spectrum analysis to predict the level of economic potential of the company in
terms of cyclical fluctuations.

Ключові слова: економічний потенціал; циклічні коливання; сингулярний спектральний аналіз; прогнозу!
вання.
Key words: economic potential, cyclical fluctuations; singular spectrum analysis, forecasting.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних мінливих умовах господарювання уп
равлінські рішення повинні прийматися максималь
но швидко та адекватно існуючій ситуації, що по
требує докладного вивчення та аналізу наявної
інформації, виділення закономірностей у розвитку
того чи іншого явища та обгрунтованого прогнозу
вання майбутнього.
Під прогнозом (від грец. Prognosis — передбачен
ня) розуміють науково обгрунтований опис можли
вих варіантів станів досліджуваного об'єкту в май
бутньому, а також альтернативних шляхів їх досяг
нення [3].
Прогнозування потенціалу підприємства особли
вої актуальності набуває при дослідженні процесів
його формування та розвитку в умовах циклічних еко
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номічних коливань. Можливість передбачити стадію
життєвого циклу потенціалу фірми в середньо та дов
гостроковій перспективі дасть змогу підвищувати
якість програм розвитку господарюючого суб'єкта,
забезпечувати максимально ефективне їх виконання,
визначати можливі "критичні точки" у розвитку по
тенціалу та запобігти виникненню кризових явищ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку теоретичних та ме
тодичних підходів прогнозування економічних про
цесів здійснили такі науковці: С. Айвазян, А. Ан
чишкі н, Дж. Бо кс, В. Г лушко в, Дж. Джо нсто н,
Г. Дженкинс, Дж. Кендалл, А. Плеханова, А. Стю
арт, Г. Тейл, Т. Хачатуров, Е. Янч та багато інших.

Економiка та держава № 9/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Специфічні методи

Кількісні

Базові методи

Якісні (інтуїтивні)

Група
методів
Підгрупа
методів

Таблиця 1. Основні методи прогнозування розвитку
економічних процесів
Основі положення
методики

Назва методу
Індивідуальні експертні
методи (анкетування, інтерв’ю,
метод індивідуальних
експертних оцінок, метод
побудови сценарію, аналітичний
підхід і т.д.)
Колективні експертні методи
(метод колективних експертних
оцінок, метод Дельфі, метод
«мозкової атаки», історичні
аналогії, метод «корені зілля» і
т.д.)
Екстраполяційні методи
(методи простого ковзного
середнього, зваженого ковзного
середнього, експоненціального
згладжування, метод трендового
проектування (екстраполяції
трендів); авторегресійні моделі
(метод Бокса-Дженкінса та ін.)
Причинні (каузальні) методи
(проста лінійна регресія,
множинна лінійна регресія,
багатовимірна регресія часового
ряду, факторний аналіз)
Інтелектуальні методи
прогнозування
(нейронні мережі; дерева
рішень; прогнозування на основі
апарату нечіткої логіки;
генетичні алгоритми;
еволюційне програмування;
показники мір та
невизначеності; визначення
асоціацій і послідовностей;
комбіновані методи; аналіз
часових рядів та їх
прогнозування за допомогою
методу Фур’є; вейвлет-аналіз
часових рядів; метод SSA
(Singular Spectrum Analysis –
аналіз сингулярного спектра)
або метод «Гусениця»)

Недоліки

В основі цих підходів
лежить проведення аналізу
досліджуваного об’єкту
(процесу, явища) групою
експертів (фахівців,
спеціалістів певної галузі,
населення) або
індивідуально одним
спеціалістом певної галузі
та побудові прогнозів на
основі їхньої точки зору

Суб’єктивність;
відсутність
обгрунтованих
математичних
розрахунків

Базується на думці, що
еволюційний
(ретроспективний) період
розвитку досліджуваного
процесу можна
використовувати для
прогнозування
майбутнього
В основі цих методів
лежить аналіз причинних
зв’язків; виокремлення
основних та допоміжних
факторів, які впливають на
об’єкт прогнозу
Виникають на основі
поєднання базових
процедур та інструментів
прогнозування

Недостатньо
враховують
мінливість
навколишнього
середовища та
ймовірність різкої
зміни характеру
розвитку
досліджуваного
економічного
процесу.

Іноді складені для
реалізації, адже в
основному засновані
на досить складних та
громіздких
математичних
розрахунках. Однак,
сучасні можливості
автоматизації цих
підходів за
допомогою
комп’ютерних
програмних пакетів
дають змогу дещо
усунути останній
недолік

Джерело: [4, 7].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на наявні сть до сить широко го
спектру статистичного та математичного інстру
ментарію, виникає складність при виборі методи
к и п р о г н о з у в а нн я е к о н о м і ч но г о по т е н ц і а л у
підприємства, яка б давала можливість не лише
максимально точно передбачити рівень потенціа
лу у майбутньому, але й враховувати циклічність у
процесах його розвитку [6]. Тому пошук оптималь
них методів діагностики та прогнозування розвит
ку потенціалу підприємства на перспективу є до
сить актуальною темою в сучасних умовах госпо
дарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якість та точність результатів прогнозування
суттєво залежать від правильності вибору методики
прогнозування. На сьогоднішній день існує понад 150
методик прогнозування економічних процесів. При
цьому число базових методів, які в тих чи інших вар
іаціях повторюються в інших, набагато менше. Бага
то з них належать до окремих процедур прогнозу
вання, інші відрізняються від базових або один від
одного кількістю приватних прийомів і послідовні
стю їх застосування.
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Таким чином, у заг ально му вигляді існуючі
методики прогнозування можна умовно розділити на 2
великі групи: базові та специфічні. При цьому до
першої групи відносять систему стандартних ме
тодів якісного та кількісного прогнозування, а до
другої — більш складні та сучасні методики, зас
новані на поєднанні класичних прийомів та інстру
ментів (табл. 1).
Методи якісного прогнозування особливо важ
ливі та доцільні у випадках, коли дані за минулі про
міжки часу недоступні або ненадійні (наприклад, при
прогнозуванні обсягу реалізації нового товару, який
не існував ще на ринку).
Однак, якісні методи занадто суб'єктивні і тому
не досить достовірні. Кількісні методи базуються на
використанні інформації за минулі періоди часу, на
дослідженні тенденцій процесу в минулому та аналізі
основних взаємозалежностей між його складовими
елементами.
Використання ефективних та достовірних ме
тодів прогнозного аналізу, за допомогою яких мож
на передбачати зміну траєкторії розвитку економі
чного потенціалу підприємства, дає змогу розши
рити можливості інформаційноаналітичного забез
печення управлінських рішень, спрямованих на
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1 етап
Формування вихідного ряду
дослідження (часового ряду
інтегрального показника рівня
економічного потенціалу
підприємства)
2 етап
Розкладання часового ряду
інтегрального показника рівня
економічного потенціалу
підприємства.
1) Формування траєкторної
матриці.
2) Сингулярне розкладання

Процедура вкладення переводить ряд у послідовність
багатомірних векторів, де L – довжина вікна, деяке число
1<L<N. В результаті отримаємо K=N – L – 1 векторів
вкладення
Xj = [X1 :…:XK] – траєкторна матриця, що складається з
векторів вкладення в якості стовбців. Траєкторна матриця є
ганкелевою, так як має однакові елементи на діагоналях
i+j=const

Результатом є сингулярне розкладання траєкторної матриці Х:
Х = Х1 + Х2 +…+Хd,
, де λ1 ≥ λ2 ≥ … ≥ λd > 0 = впорядковані
ненульові власні числа матриці ХХТ,
відповідні їм власні вектори, а

: Ui

RL –

називається i-ою власною
трійкою матриці Х

3 етап
Відновлення часового ряду
інтегрального показника рівня
економічного потенціалу
підприємства.
1) Групування власних трійок,
тобто об’єднання індексів у
групи.
2) Діагональне усереднення

На основі розкладання матриці Х процедура групування
поділяє всю множину індексів {1,2…d} на m непересічних
множин І1, І2,…Іm. Нехай І = {і1, і2,…ір}, тоді результуючу
матрицю може бути визначено як ХІ = Хі1 + Хі2 +…+ Хір.
Матриці такого виду обчислюються для І1,І2,…Іm, отже
розкладання можна записати у вигляді Хі = Хі1 + Хі2 +…+ Хіm.
Процедура вибору множин І1,…,Іm і називається групуванням
власних трійок
Нехай У = L × K матриця з елементами уij, де 1≤ і ≤ L, 1≤ j≤ K.
Припускається, що, L* = min(L, K), K* = max (L, K) та N = L +
, якщо L<K, та
у
K – 1. Нехай
протилежному випадку. Діагональне усереднення переводить
матрицю У в ряд g0,…gN-1 по формулі:
для 0 ≤ k < L* - 1,

4 етап
Аналіз залишків відновлення

5 етап
Апроксимація відновленого
часового ряду (рекурентним
або векторним способом)

6 етап
Прогнозування часового ряду
інтегрального показника рівня
економічного потенціалу
підприємства

для L* - 1 ≤ k < K*,

gk =

для K* ≤ k <N

Ряд GN+M = (g0,…,gN+M-1) визначається за формулою:

gj =

,

для і=0,…N-1 та для і=N,…N+M-1. Числа g0,…gN+M-1
утворюють М членів рекурентного прогнозу. Вектори Zt
визначаються за формулою:
Zt =

X^
p(u) Zt-1

Для і=1,..,К та для і=К+1,…,K+M+L-1. Утворивши матрицю
Z=[Z1:…:ZK+M+L-1] і провівши її діагональне усереднення,
отримуємо М членів векторного пронозу g0,…gN+M+L-1.

Рис. 1. Алгоритм прогнозування економічного потенціалу підприємства за допомогою методу SSA
(Singular Spectrum Analysis)
Джерело: [1, 9].

своєчасне виявлення і запобігання кризових явищ
у діяльності підприємства.
У теперішній час особливий інтерес викликають
питання, пов'язані з передбаченням кризових і пе
редкризових фінансових ситуацій у майбутньому,
коли вирішується доля підприємства, визначається
доцільність його подальшої діяльності. На всіх
стадіях життєвого циклу фірми необхідна діагнос
тика її життєздатності та перспектив розвитку, у
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зв'язку з чим, прогнозування рівня економічного
потенціалу підприємства в реальних умовах госпо
дарювання та з врахуванням циклічних коливань у
процесі його розвитку можна віднести до числа
однієї з дуже важливих сфер прогнозування.
Серед підходів до прогнозування циклічної по
ведінки економічних процесів, які, на наш погляд, є
особливо важливими в умовах мінливого економіч
ного середовища, можна виділити такі:
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Рис. 2. загальний алгоритм визначення інтегрального показника рівня економічного потенціалу підприємства

Рис. 3. Середні значення та стандарти стовбців матриці ряду

Рис. 4. Ряд осереднених коваріацій

1) детермінований підхід включає: ряди та пере
2) стохастичний підхід: періодичні ланцюги Мар
творення Фур'є; вейвлетаналіз часових ряді в; кова; модель ARIMA; регресійні моделі; стаціонар
диференціальні рівняння Вінтерса; метод "гусениця" ний випадковий процес;
або SSA (Singular Spectrum Analysis);
3) підхід на основі теорії нейронних мереж та мо
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Рис. 5. Власні числа часового ряду в відсотках та накопичені відсотки для ПАТ "КрКЗ"

делей нечіткої математики [2].
На сьогодні час актуальним є прогнозування еко
номічних процесів та явищ за допомогою методів ма
тематичної статистики, однак, традиційні підходи,
засно вані на використання класичних мо делей
"тренд + шум", "авторегресії — ковзного середньо
го" дають задовільні результати лише для часових
рядів досить простої структури.
Класичні методи аналізу часових рядів, такі як
аналіз Фур'є, регресійний аналіз чи вейвлетаналіз
використовують розкладання вихідної функції по
фіксованій системі базисних функцій, що породжує
властивість строгої періодичності.

Альтернативним підходом у цьому випадку може
стати аналіз та проноз часових рядів економічних по
казників методом Singular Spectrum Analysis або "гу
сениця".
Метод "Гусениця" незалежно розроблявся в
Росії, Великобританії та США (там його аналог і от
римав назву SSA — Singular Spectrum Analysis) та по
казав себе як потужний засіб дослідження часових
рядів (в основному в метрології, гідрології, кліма
тології, геофізиці тощо).
У Росії ідея методу "Гусениця" була втілена в
СанктПетербурзькому університеті (в той час — Ле
нінградський державний університет) у 60—70х ро

Рис. 6. Головні компоненти часового ряду інтегрального показника рівня економічного потенціалу ПАТ "КрКЗ"
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Initial & Reconstructed Series
Інтегральний показник рівня економічного потенціалу ПАТ КрКЗ.txt; Var:Var2;
Var2
Var2(recon.)

0,75
0,71
0,67
0,64
0,60
0,56
0,53
0,49
0,45
0,42
0,38
0,34
0,31
0,27
0,23
1

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
DECOMP.-K=36,Cent.(Yes); RECONSTR.-Average,ET:(1-5);

Рис. 7. Відновлення досліджуваного часового ряду по середньому та першим п'яти головним компонентам

ках ХХ ст. Вважається, що активна робота в цьому
напрямі розпочалася з наукової праці О.М. Каліні
на, виконаної під керівництвом великого математи
ка А.Н. Колмогорова в 1961 році [1].
Перший опис базового статистичного методу
було опубліковано вже на початку 70х років у спец
іальному випуску журналу, присвяченому нафтовій
геології. Широке розповсюдження методу "Гусени
ця" на заході почалося в середині 80х років. Резуль
татом застосування методу є розклад часового ряду
на компоненти, що, як правило, можуть бути інтер
претовані як повільні тренди, сезонні й інші періо
дичні або коливальні складові, а також шумові ком
поненти.
Метод SSA дає змогу дослідити структуру часо
вих рядів, сполучає в собі переваги багатьох інших
методів, зокрема аналізу Фур'є і регресійного анал
ізу, відрізняючись при цьому простотою і наочністю
у застосуванні [10].
Алгоритм реалізації методу SSA складається з
таких етапів: 1) розгортання одновимірного ряду в
багатовимірний; 2) cингулярний розклад вибіркової
коваріаційної матриці; 3) обчислення для матриці
власних чисел та відповідних власних векторів; 4)
обчислення головних компонент; 5) часткове віднов

лення вихідного ряду; 6) прогнозування; 7) наближе
на побудова функції приналежності прогнозовано
го елементу [1, 5].
Візуальне і аналітичне вивчення, як власних век
торів, так і головних компонентів, отриманих в ре
зультаті лінійної фільтрації, може дати інформацію
про структуру досліджуваного процесу і властивості
складових його додатків. Зокрема, серед головних
компонент можна виділити: 1) пов'язані з трендом
(повільно мінливі); 2) періодичні; 3) шумові.
Загальний алгоритм застосування сингулярного
спектрального аналізу для діагностики та прогнозу
вання економічного потенціалу підприємства пред
ставлено на рис. 1.
Інтегральний показник рівня економічного по
тенціалу був розрахований на основі узагальнюючих
показників його основних складових: виробничо
технологічної, трудової, фінансової, маркетингової,
організаційноуправлінської, санаційної та страте
гічної (рис. 2).
Прикладом для реалізації означених розрахунків
слуг увало о дне з прові дних машино б уді вних
підприємств Полтавського регіону — Публічне ак
ціонерне товариство "Кременчуцький Колісний за
вод".

Residuals
Інтегральний показник рівня економічного потенціалу ПАТ КрКЗ.txt;

Var:Var2;
Var2(resid.)

0,0102
0,0079
0,0055
0,0032
0,0008
-0,0015
-0,0039
-0,0062
-0,0086
-0,0109
-0,0133
-0,0156
-0,0180
-0,0203
-0,0227
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
DECOMP.-K=36,Cent.(Yes);

RECONSTR.-Average,ET:(1-5);

Рис. 8. Залишки часового ряду інтегрального показника рівня економічного потенціалу ПАТ "КрКЗ" після відновлення
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Рік

Дата

2002

31.12.2002
28.02.2003
30.04.2003
30.06.2003
31.08.2003
31.10.2003
31.12.2003
29.02.2004
30.04.2004
30.06.2004
31.08.2004
31.10.2004
31.12.2004
28.02.2005
30.04.2005
30.06.2005
31.08.2005
31.10.2005
31.12.2005
28.02.2006
30.04.2006
30.06.2006
31.08.2006
31.10.2006
31.12.2006
28.02.2007
30.04.2007
30.06.2007
31.08.2007
31.10.2007
31.12.2007
29.02.2008
30.04.2008
30.06.2008
31.08.2008
31.10.2008
31.12.2008
28.02.2009
30.04.2009
30.06.2009
31.08.2009
31.10.2009
31.12.2009
28.02.2010
30.04.2010
30.06.2010
31.08.2010
31.10.2010
31.12.2010
28.02.2011
30.04.2011
30.06.2011
31.08.2011
31.10.2011
31.12.2011
28.02.2012
30.04.2012
30.06.2012
31.08.2012
31.10.2012
31.12.2012
28.02.2013
30.04.2013
30.06.2013
31.08.2013
31.10.2013
31.12.2013
28.02.2014
30.04.2014
30.06.2014
31.08.2014
31.10.2014
31.12.2014

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Таблиця 2. Вихідні дані та результати
Інтегральний показник рівня
економічного потенціалу ПАТ «КрКЗ»
(фактичне значення)
0,526
0,511
0,503
0,499
0,502
0,509
0,520
0,535
0,553
0,573
0,596
0,621
0,646
0,672
0,696
0,718
0,735
0,745
0,747
0,739
0,724
0,702
0,676
0,648
0,62
0,594
0,571
0,551
0,537
0,529
0,529
0,536
0,546
0,553
0,554
0,543
0,514
0,465
0,404
0,340
0,284
0,245
0,233
0,256
0,307
0,377
0,459
0,542
0,619
0,679
0,716
0,719
0,679
0,589
0,439
-

прогнозування
Прогнозне
значення
0,236
0,272
0,337
0,422
0,518
0,609
0,684
0,727
0,731
0,690
0,610
0,499
0,374
0,257
0,170
0,134
0,163
0,262
0,427
0,637
0,867
0,932
0,966
0,994
0,987
0,975
0,864
0,526
0,156
0,142

Фактичне значення –
Прогнозне значення
0,02
0,035
0,04
0,037
0,024
0,01
-0,005
-0,011
-0,012
-0,011
-0,021
-0,06
-
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yпр t — прогнозне значення показника в tому пе
ріоді.
Чим менше значення цієї величин, тим вища
MAPE
Точність прогнозу
якість "ретропрогнозу" [8]. Критерії оцінки похиб
Менше 10 % Висока
ки прогнозування МАРЕ представлені у табл. 3.
10 % – 20 %
Добра
Для нашого випадку характеристика МАРЕ ста
20 % – 40 %
Задовільна
новить 5,6 %, що свідчить про високу якість прогно
40 % – 50 %
Погана
зування рівня економічного потенціалу підприємства
Більше 50 %
Незадовільна
методом SSA "Гусениця".
Джерело: [8].
До того ж, отримані результати прогнозування
дають змогу передбачати період спаду у діяльності
Для реалізації етапів сингулярного спектрально підприємства до кінця 2012 р., стадію підйому про
го аналізу, представлених на рис. 1, застосуємо су тягом 2013 р. та поступовий спад у 2014 р.
часний програмний пакет CaterpillarSSA.
ВИСНОВКИ
Так, на рис. 3 відображено середні значення і
Таким чином, вибір методу прогнозування має ве
стандарти для матриці спостережень, що відпові
дає досліджуваному часовому ряду (в даному ви лике значення у процесі передбачення тенденції розвит
падку інтегрального показника рівня економічно ку досліджуваного економічного явища або процесу. З
го потенціалу ПАТ "КрК З" за 55 періодів по 2 результатів дослідження можемо зробити висновок, що
місяці кожний).
застосування сингулярного спектрального аналізу (ме
Середня і стандарт, побудо вані програмою тод SSA "Гусениця") для прогнозування рівня економі
CaterpillarSSA у вкладці "Разложение", подають чного потенціалу підприємства дає досить адекватні ре
інформацію на рівні перших двох моментів, вони зультати, створює можливість враховувати фактор цик
відповідають середньому і стандарту для самого ча лічності у розвитку підприємства та його складових,
сового ряду, отриманих методом ковзної середньої передбачати зміни стадій життєвого циклу фірми та
з параметром, рівним NM+1.
приймати більш ефективні управлінські рішення.
За допомогою ряду осереднених коваріацій (рис.
Література:
4) можна прослідкувати основну періодичність дос
1. Голяндина Н.Э. Метод "ГусеницаSSA": учеб
ліджуваного показника.
На рис. 5 відображені власні числа коваріаційної ное пособие. — Спб.: СанктПетербургский государ
матриці, відсотки власних чисел і накопичені відсот ственный университет, 2004. — 52 с.
ки — це стандартні характеристики сингулярного
2. Горкуненко А.Б. Порівняльний аналіз матема
розкладу. "Сходинки" на графіку свідчать про на тичних моделей циклічних економічних процесів в
інформаційних системах підтримки прийняття еко
явність періодичних складових ряду [9].
Специфіка в цьому випадку полягає в тому, що номічних рішень / А.Б. Горкуненко, С.А. Лупенко //
одна синусоїдальна складова породжує в ідеальній Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.5.
ситуації пару власних векторів (і відповідну пару го — С. 345—351.
ловних компонент) з однаковими періодами ("синус"
3. Дуброва Т.А. Статистические методы прогно
і "косинус") і рівними власними числами. У реальній зирования: [учебное пособие, практикум, тесты, про
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будьяка економічна діяльність пов'язана з певни
ми ризиками. Так, обмеженість фінансування може при
звести до погіршення якості виконуваних робіт, не
надійність партнера — до провалу проекту взагалі.
У системі управління ризиками значне місце займа
ють заходи зниження наслідків негативного впливу ви
никнення тих або інших ризиків проектів державнопри
ватного партнерства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми ризиків державноприватного партнер
ства розглядали в своїх роботах такі відомі дослідники,
як Л.Шарінгер, В.І.Якунін, М.В. Вілісов, В.Г.Варнавсь
кий та інші.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути засоби зниження наслідків
ризиків проектів державноприватного партнерства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зниження наслідків ризику — це будьякі дії, які мо
жуть бути застосованими для скорочення:
— імовірності ризику, що може виникнути;
— наслідків для договірної сторони, якщо ризик має
місце.
Існує два типи варіантів пом'якшення ризиків:
1) спочатку застосовуються варіанти, спрямовані на
обмеження ймовірності виникнення події ризику або
зменшення його наслідків для проекту, у разі якщо він
матеріалізується;

26

2) потім — варіанти, що спрямовані на мінімізацію
прямих фінансових наслідків ризику, який матеріалізу
вався (як правило, здійснюються за рахунок співпраці
між сторонами). У багатьох випадках це може потребу
вати використання методу істотного негативного впли
ву режиму, який було описано вище.
Зниження ризику є спробою зменшити вплив ри
зику на відповідний елемент процесу реалізації про
екту. Практика пом'якшення наслідків ризиків варі
юється в значних межах залежно від типу ризику і від
того, хто з партнерів несе більшу відповідальність:
державний або приватний. Різновид проекту держав
ноприватного партнерства також може виступати як
засіб зниження рівня ризику. Наприклад, передаван
ня контролю над деякими ресурсами для зберігання
води приватному партнеру в умовах реалізації про
ект ДПП з водопостачання, може зменшити ризик
перебоїв у наданні цієї послуги споживачам.
Засоби державного сектора стосовно зниження ри
зиків включають у себе:
— здійснення досліджень до оголошення тен
дерів;
— аналіз кращих практик проведення та оцінки тен
дера;
— скорочення можливостей для ненавмисного
прийняття на себе ризику;
— розробка плану дій у випадку непередбаченого
припинення надання послуг за проектом;
— структурування платежів таким чином, щоб
мінімізувати фінансові втрати навіть у випадку неналеж
ного рівня реалізації проекту;
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— страхування проекту в міру необхідності;
— аналіз кращих практик моніторингу, контролю та
управління;
— визнання того, що співвідношення ціни і якості
не обов'язково означає "низька вартість".
Здійснення досліджень до оголошення тендерів має
ряд компонентів, у тому числі:
— Визначення бажаних результатів проекту. Бажа
ним результатом є фактичні вигоди, які будуть забез
печені в рамках реалізації проекту. Головним ризиком
для державного сектора при цьому є те, що приватний
партнер не зможе досягти цих результатів у процесі
реалізації проекту. Здійснюваний урядовими структу
рами ризиканаліз, у даному випадку, має зосередити
ся, в першу чергу, на вивченні засобів досягнення ба
жаних результатів.
— Застосування тесту на суспільний інтерес. Тест
на суспільний інтерес повинен зосереджуватися на та
ких питаннях, як: ефективність проекту в досягненні
цілей державної політики; забезпечення прав осіб, які
потребують послуг, передбачених проектом; забезпе
чення відкритого та рівного доступу всіх членів сусп
ільства до інфраструктури; збереження здоров'я та без
пеки громадян; захист прав споживачів, а також
підтримка екологічної безпеки. Правильне застосуван
ня тесту на суспільний інтерес допомагає уряду в роз
робці і реалізації заходів зі зниження ризиків.
— Підтвердження правової можливості укласти
контракт із приватним партнером. Для уникнення по
дальших юридичних ускладнень, які можуть привести
до виникнення проблем і затримок, життєво важливо
перевірити, перед проведенням тендеру, правову
здатність уряду або урядового агентства укласти кон
тракт із приватним партнером на передбачених умовах,
і можливість сторін виконувати всі свої зобов'язання за
контрактом. У деяких випадках може виникнути не
обхідність внесення змін у відповідні законодавчі акти.
— Виявлення необхідних дозволів управлінських
структур і сприяння їх видачі. Ряд необхідних держав
них і відомчих погоджень та визначення можливостей
розв'язання потенційних проблем в їх отриманні, по
винні бути виявлені до початку тендеру. Такі погоджен
ня можуть включати в себе: необхідність затвердження
тих або інших аспектів проекту у планах місцевих рад;
погодження з агенством з охорони навколишнього се
редовища, організаціями благоустрою різних рівнів;
прийняття спеціальних законодавчих актів і постанов
уряду стосовно податкових механізмів або режиму іно
земних інвестицій тощо. Урядові структури повинні роз
глянути, які дії вони повинні здійснити для забезпечен
ня погодження інших органів управління.
— Прогнозування і виявлення відповідних проце
дур для вирішення питань землеволодіння. Потенційні
проблеми землекористування також повинні бути
досліджені заздалегідь. Якщо, наприклад, проект ви
магає закриття доріг загального користування, надан
ня сервітутів на землі спеціального призначення або
надання оренди землі за межами статутних норм, це
може викликати тривалі процедури, які повинні бути
враховані в проекті ДПП, також необхідно врахову
вати пов'язані з цими процедурами можливі ризики і
додаткові витрати. Проблеми землекористування є
галуззю, з якою приватний сектор найчастіше незнай
омий, не має належного досвіду і засобів впливу для
їх вирішення, що може привести до значних затримок
і створити непередбачені витрати в рамках проекту.
Урядові структури мають досвід у цій галузі, що може
мати вирішальне значення для мінімізації ризиків у
даній сфері. Крім того, якщо урядові структури вирі
шать надати земельні ресурси або регіони для реалі
зації проекту або запропонувати землі, найбільш при
датні для цього, це може спричинити початок гро
мадських слухань. Це може стосуватися розвитку пев
ного регіону та охорони навколишнього середовища
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тощо. Урядові агенти можуть забезпечити сприяння
мінімізації опозиції громадськості під час таких слу
хань і забезпечити розв'язання проблеми можливого
потоку погоджень з іншими управлінськими структу
рами.
Державний сектор має провести такі досліджен
ня на етапі попередньої оцінки проекту державно
приватного партнерства та на окремих бізнесетапах
його реалізації.
Аналіз кращих практик проведення та оцінки тен
дерів повинен здійснюватися для забезпечення вибору
кращого претендента. Процеси такого аналізу включа
ють вивчення досвіду розробки чітких критеріїв оцінки
претендентів та їх пропозицій, що створює основу для
забезпечення відкритості і чесності проведення відбо
ру, побудови чіткої та інформативної системи доку
ментів тендерної заявки на підставі уже існуючого в
країні або за кордоном досвіду. Важливо, щоб уряд роз
робив і підтримував чітку і структуровану систему
співпраці з учасниками торгів протягом усього тендер
ного процесу, враховуючи при цьому чітке розуміння і
бачення розподілу ризиків у цій сфері. Тендерні доку
менти повинні містити достатню, але не надмірну інфор
мацію. Надлишок інформації може привести до спот
ворення першочергових цілей урядових структур. Над
лишок інформації може обмежити кількість учасників
торгів конкретного варіанту проекту через невиправдані
обмеження їх здатності забезпечувати інновації. У той
же час, уряд повинен мати чітке уявлення про свої ви
моги і про будьякі обмеження, які вони накладають на
претендентів. Чим більше інформації (в розумних ме
жах) надано претендентам, щоб дозволити їм оцінити
можливі ризики, тим краще претенденти можуть
здійснити їх кількісну і якісну оцінку.
Уряд не повинен, як само собою зрозуміло, завж
ди приймати найнижчу ціну пропозиції, оскільки вона
не завжди є найкращим співвідношенням ціни і резуль
тату. Повинні бути вироблені відповідні процеси оцін
ки для забезпечення вибору кращого варіанту такого
співвідношення, особливо враховуючи довгострокові
перспективи.
Проект угоди повинен бути структурований і уп
равлятися таким чином, щоб зменшити можливості
для державної установи ненавмисно взяти на себе
окремі ризики або виплачувати премії за ризик при
ватному партнеру. Це може бути досягнуто, наприк
лад, засобами запобігання зайвої участі держави у
проектуванні та будівництві або реалізації допоміж
них процесів надання послуг. У рамках державнопри
ватного партнерства стимулом для приватного парт
нера, для того, щоб він отримав право будівництва, є
те, що він отримує оплату тільки тоді, коли інфра
структура та пов'язані з нею послуги надаються за
здалегідь обумовленою якістю і рівнем.
Під час фази підготовки договору проекту ДПП,
уряд має забезпечити, щоб державний моніторинг на
дання послуг та оцінки їх якості не враховував будьякі
припущення наявності операційних ризиків, які повинні
накладатися на приватного партнера.
Розробка плану дій у випадку непередбаченого
припинення надання послуг за проектом. Якщо у
приватного партнера виникає подія якогось суттє
вого ризику, який має життєво важливе значення для
кінцевої реалізації проекту ДПП і цей партнер не
може ефективно подолати або нейтралізувати такий
ризик, держава повинна мати можливість забезпе
чити безперервність надання послуг, передбачених
проектом. Як приклад можна навести випадок, коли
приватний учасник державноприватного партнер
ства стає неплатоспроможним. Тому має бути підго
товлений і готовий до реалізації резервний план на
випадок того, що проект стає нежиттєздатним. Та
кий план повинен бути розроблений у відповідності
до умов контракту і обов'язково передбачати всі кро
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ки стосовно припинення відносин з неспроможним
партнером і налагодження відносин з іншим.
У резервному плані повинні бути враховані всі ас
пекти, які можуть виходити за рамки умов договору кон
тракту ДПП, а також стратегії для боротьби з основ
ними форсмажорними обставинами, які приватний
партнер не в змозі компенсувати.
Резервний план повинен враховувати потенційний
тиск на уряд і забезпечити надалі надання основних і
будьяких допоміжних послуг.
Якщо служба порушується, причини, масштаби і
тривалість усього порушення буде визначати подальші
кроки. Наприклад, якщо приватна сторона не в змозі
надати передбачені контрактом послуги, а ці послуги
можуть ефективно надаватися в іншому місці або іншою
стороною, приватна сторона повинна оплатити уряду
всі додаткові витрати щодо застосування альтернатив
них механізмів.
Хоча багато з ризиків, які приймаються сторона
ми контракту державноприватного партнерства, не
є страховими, деякі з цих ризиків все ж таки можуть
бути застрахованими. Наприклад, ризик форсма
жорних обставин пошкодження державної електро
розподільчої мережі, яка має важливе значення для
функціонування приватної складової проекту, може
бути застрахованим.
Досить часто використовуваний і легко доступний
варіант зниження ризиків для приватних партнерів по
лягає в передаванні ризику іншим особам, які в змозі
подолати його за більш низькою премією за ризик. Цей
розподіл додаткових ризиків може привести до ство
рення ланцюга носіїв ризику, кожен з яких може най
кращим чином подолати окремі ризики, і кожен з яких
ізольований від впливу загальних ризиків, які інакше
довелося б нести приватному партнеру. У цій ситуації,
однак, важливо відзначити, що, незважаючи на ланцю
жок носіїв ризику, приватний партнер (як договірна
сторона) повністю зберігає основну відповідальність за
ризики за договором.
Як правило, приватна сторона може укласти договір з:
— будівельним супідрядником, який візьме на себе
ризики завершення будівництва;
— оператором, який нестиме операційні ризики;
— постачальником, який нестиме ризик того, що
якість поставлених матеріалів є достатньою для задо
волення потреб продукту або послуги, створюваного в
рамках проекту ДПП.
Інші ризики, в тому числі ринкові ризики, можуть
долатися спільно з фінансистами приватного партнера.
Ризик зменшується більше, якщо приватний сектор оби
рає найкращих і досвідчених партнерів для кожного ас
пекту реалізації проекту.
Страхування є спеціалізованою формою, яка змен
шує ризики використання послуг третіх осіб. Приват
ний партнер вдається до використання широкого спек
тру страхових продуктів, які охоплюють проектні ри
зики, такі як відповідальність власника, деякі форсма
жорні обставини, ризики власника і ризики припинен
ня діяльності. Страхування може бути також доступне
для деяких ризиків законодавчої та урядової політики,
пов'язаних з конвертованістю місцевої валюти й інших
обмежень, змін в законодавстві тощо.
Фінансові ризики, пов'язані з інфляцією, процен
тною ставкою та валютним курсом часто можуть бути
пом'якшені за допомогою фінансових інструментів
ринку.
Приватний партнер також може створити буфер
проти наслідків ризиків шляхом розробки диверсифі
кованих портфелів проектів. Відсутність прогнозова
ного загального економічного спаду в країні, де реал
ізується проект, накопичення премій від ризиків, що
не відбулися в одному проекті, може підтримувати при
ватного партнера за зобов'язаннями і накопичується
тоді, коли подія ризику настає в іншому випадку. Це
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можна розглядати як форму самострахування. Через
це багато міжнародних фірм, які беруть участь у про
ектах ДПП, прагнуть максимально збільшити свою
участь в них у різних регіонах.
Незалежно від того, чи буде нести небезпеку ризиків
приватний партнер або урядовий, в інтересах обох сторін
діяти так, щоб ризик не матеріалізувався, або прийняти
заходи стосовно зниження негативних його наслідків.
Наприклад, незважаючи на те, що ризики проектування
та будівництва, по суті лягають тільки на приватного
партнера, матеріалізація ризиків у даній сфері є потенц
іалом, що може впливати на кінцевий результат проекту,
в якому зацікавлений уряд, у вигляді затримок або пе
рерв в обслуговуванні, меншої ефективності послуг або,
у крайньому випадку, привести до катастрофічного про
валу проекту ДПП в цілому. Таким чином, існує сильний
стимул для кожної зі сторін активно управляти ризика
ми протягом всієї дії проекту. В той же час, урядові струк
тури повинні поводитись обережно, щоб не стати над
мірно залученими в управління ризиками, які переважно
лягають на приватного партнера.
ВИСНОВКИ
У світовій практиці виконання проектів державнопри
ватного партнерства перед укладанням угоди сторони вда
ються до прорахунку можливих ризиків, які можуть ви
никнути на тій чи іншій стадії виконання проекту.
Пом'якшити наслідки ризику можна, якщо врахо
вувати: а) тип ризику; б) суб'єкт відповідальності за
ризик; в) різновид проекту державноприватного
партнерства.
Державний партнер для пом'якшення та поперед
ження можливих ризиків виконання проектів повинен
до початку укладання угоди (тендеру) виконати попе
реднє дослідження предмету угоди, кращих практик
проведення та оцінки тендеру; розробити план дій у ви
падку непередбаченого припинення надання послуг за
проектом; структурувати платежі таким чином, щоб
мінімізувати фінансові втрати навіть у випадку неналеж
ного рівня реалізації проекту; застрахувати проект в
міру необхідності; проводити постійний аналіз кращих
практик моніторингу, контролю та управління.
Для приватного партнера досить часто використо
вуваний і легко доступний варіант зниження ризиків
полягає в передаванні ризику іншим особам, які в змозі
подолати його за більш низькою премією за ризик.
Спеціалізованою формою, яка зменшує ризики ви
користання послуг третіх осіб є також страхування.
Приватний партнер вдається до використання широко
го спектру страхових продуктів, які охоплюють про
ектні ризики, такі як відповідальність власника, деякі
форсмажорні обставини, ризики власника, ризики при
пинення діяльності тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Настання світової фінансовоекономічної кризи засвід
чило той факт, що існуючі підходи до регулювання в економіці
не виправдали сподівань, які на них покладалися як націо
нальними регуляторами, так і суспільством. Фінансовий ри
нок і банківська система виявилися не готовими до сприй
няття реалій функціонування в умовах невизначеності три
валої системної кризи, а загальноприйняті концепції регу
лювання і нагляду сформульовані в Базельських угодах було
цілком логічно поставлено під сумнів. На нашу думку, вирі
шення існуючих проблем регулювання варто починати не з
технічного аналізу і доопрацювання існуючих нормативних
положень, а з пошуку і дослідження внутрішніх суперечнос
тей, які обмежують ефективність функціонування системи
банківського регулювання і нагляду.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових джерел і публікацій показує, що досл
ідженню проблеми регулювання діяльності банків при
діляється значна увага як українських, так і іноземних нау
ковців і практиків. Так, у працях Братанович С., Грюнінга
Х., Вовчак О., Волошина І., Діамонда Д., Зінченка В., Івасіва
І., Кірєєва О., Ковальова О., Корнєєва В., Лаврушина О.,
Любуня О., Лютого І., Міщенка В. висвітлюються питання
пов'язанні з інтерпретацією існуючих міжнародних поло
жень з регулювання банківської діяльності. З іншого боку
Кемпбелл Т., Корларі Дж., Левайн Р., Маршавина Л., Пела
ез К.М., Поморіна М., Сантомеро А.,Тіроль Є., Фама Е. роб
лять акцент на можливості розробки і адаптації міжнарод
них положень з регулювання банківської діяльності до існу
ючих національних регулятивних стандартів з урахуванням
рівня розвитку локальних фінансових ринків. Проте у
більшості досліджень рекомендації Базельського комітету
сприймаються як даність.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є критичне дослідження причин і
мотивів, що спонукали до укладання Базельської угоди та
визначення природи суперечностей, які завадили ефек
тивній реалізації її положень.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Базельський комітет з банківського нагляду був ство
рений у 1974 році при Банку міжнародних розрахунків за
ініціативи центральних банків та органів нагляду держав
Групи 10 (G 10) одразу після банкрутства німецького банку
Bankhaus Herstatt. Його метою є розробка і впровадження
рекомендацій стосовно організації пруденційного регулю
вання для усіх банків, що мають значне міжнародне пред
ставництво. Упродовж 1980х окремі члени комітету (зок
рема, представники США і Великобританії) особливо перей
малися стосовно бурних темпів приросту сукупних активів
японських банків на той час відомих своєю недокапіталіза
цією і гарантіями від уряду Японії, що могли бути викорис
тані у випадку потреби. У 1988 році комітет сформулював
набір пруденційних правил, метою яких було підтримання
стабільності міжнародної банківської системи та згладжу
вання неузгоджень, що виникали між країнами у процесі
конкуренції. Вони відомі як Базельські угоди, або ж корот
ше — Базель І.
Перші базельські годи були об'єктом для широкого поля
дискусій як зі сторони банкірів, так і економістів і, як наслідок,
перманентно піддавалися реформуванню, особливо у період
на початку 1990х. На той час головою комітету був Уїльям
Макдоноу, президент Федерального резервного банку Нью
Йорку, член Федерального комітету по операціям на відкри
тому ринку ФРС США, керівник Комітету по нагляду за ауди
том публічних компаній при комісії по цінним паперам і біржам
США. Саме в цей період Комітет почав зазнавати значного
тиску зі сторони банкірів, зокрема через Робочу групу з дос
татності капіталу Інституту міжнародних фінансів, яка пред
ставляла собою асоціацію, сформовану з представників найб
ільших міжнародних банків. Основним наслідком такого лоб
іювання було сприйняття і прийняття Комітетом внутрішніх
моделей, що використовувалися цими великими банками.
Перша Угода — Базель І — офіційно мала на меті до
сягнення двох цілей: забезпечити стабільність ("безпека і
надійність") міжнародної банківської системи і прибрати
конкурентні неузгодженості, які виникають з того факту,
що окремі країни (а Японія була найбільш очевидним при
кладом) надавали приховані гарантії необмеженої підтрим
ки своїм банкам у випадку загрози банкротства. Це дозво
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ляло банкам збільшувати суми загальної заборгованості,
пропонуючи нижчі процентні ставки, які не співвідносили
ся з тими, яких зазвичай вимагав ринок. Таким чином, відбу
валося захоплення значної долі на кредитних ринках.
Принцип Базелю І є навдивовижу простим: від кожного
банку вимагається утримувати мінімум загального капіталу
еквівалентний 8 процентам від загальної величини активів,
які пізніше були зважені ще і на величину коефіцієнтів, що
мають відображати кредитний ризик цих активів. Припуска
лося, що зважені суми банківських активів — активи зважені
з урахуванням ризику — виступатимуть у ролі показника
загального кредитного ризику, який взяв на себе банк. Ва
гові коефіцієнти самі по собі були надзвичайно простими: 0
процентів, 25 процентів, 50 процентів або 100 процентів в за
лежності від характеру позичальника або емітента цінних
паперів (уряди країн, члени або не члени Організації еконо
мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), комерційні бан
ки, небанківські компанії, іпотечні кредити і так далі). Проте
варто зауважити, що згідно первинного задуму Комітету, ці
рекомендації мали статус виключно рекомендацій, що мали
використовуватися тільки по відношенню до банків зі знач
ним рівнем міжнародної активності. Власне з того часу вла
да окремих країн поширила ці правила на всі без винятку бан
ки, що підпадали під її регулювання.
Немає жодного сумніву, що негайним результатом Ба
зелю І було вражаюче зростання капіталізації у міжнарод
ному банківському секторі і згладжування конкурентної не
узгодженості між країнами у галузі регулювання фінансо
воінвестиційної діяльності. Проте так само швидко почали
з'являтися і критичні зауваження стосовно майже всіх поло
жень Угоди. Зокрема, Базель І було звинувачено у спонуканні
/ заохоченні до "стискання" кредитування фізичних осіб і
підприємств — ситуації, при якій банки віддають перевагу
купівлі довгострокових державних цінних паперів замість
того, щоб кредитувати домогосподарства і підприємства, де
ваговий коефіцієнт ризику становить 100 процентів і , відпо
відно, вимоги до капіталу становлять повні 8 процентів.
Проблема, на нашу думку, полягала в тому, що запро
поновані Базель І вагові коефіцієнти не кореспондувалися
з показниками ризику, що використовувалися самими інве
сторами і які не знаходили свого відображення у ризиковій
маржі (або процентних спредах), що спостерігалася на рин
ках. Повертаючись до нашого прикладу, можна зазначити,
що інколи виплати по довгостроковим державним облігац
іям були вищими ніж по короткостроковим кредитам фірм
з хорошим рейтингом. Така ситуація складається з огляду
на те, що ризик дефолту підприємства з хорошими рейтин
гом на короткому проміжку часу є дуже малим у той час, як
ризик процентної ставки пов'язаний з довгостроковими дер
жавними облігаціями є відносно вищим, навіть якщо ризик
дефолту є фактично нульовим.
Заміняючи у своєму інвестиційному портфелі коротко
строкові корпоративні кредити на довгострокові державні
облігації, банки, відповідно до положень Базель І, могли
зменшити вимоги за нормативами по капіталу, одночасно
збільшуючи дохідність своїх активів. Це тільки проста ілю
страція багатьох з тих можливостей регуляторного арбіт
ражу, які відкрилися перед банками з впровадженням Ба
зель І, і які витікають з факту, що величини вагових ко
ефіцієнтів обрані Комітетом відображали тільки частину
ризиків, що мають відношення до активів банку (кредитний
ризик, ринковий ризик і ризик процентної ставки ігнорува
лися), у той час як коефіцієнти, як такі, виглядали досить
неідеально. Вони розраховувалися, як уже зазначалося,
тільки з огляду на інституціональну природу позичальника
або емітента кредиту і не відображали правдиво ані ризик
дефолту цих інститутів, ані суттєві характеристики боргу.
Зіткнувшись з такою критикою, Комітет негайно роз
почав внесення поправок до Базель І (особливо зауважую
чи на ринковий ризик і ризик процентної ставки), а потім
дійшов до висновку стосовно потреби його радикального пе
регляду — процесу, кульмінацією якого стала друга Ба
зельська угода або, як її ще називають Базель ІІ.
Якщо безпосередню мотивацію Базель І визначити до
сить просто: дати можливість американським і англійським
банкам конкурувати на рівних з японськими банками, а у
більш загальному випадку — запобігти непрямому субси
дуванню урядом своїх банків шляхом надання неявних га
рантій у випадку дефолту, — то у випадку з Базель ІІ зро
бити це значно складніше. Для зовнішнього спостерігача по
слідовність реформ, запроваджених Базелем ІІ порівняно
з Базелем І, виглядає скоріше як серія прагматичних попра
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вок "за обставинами" і "на вимогу", за допомогою яких Ком
ітет намагався по можливості захистити себе від критики зі
сторони банківської спільноти, яка, на кінець, скінчилася
тим, що провідні міжнародні банки отримали дозвіл самим
визначатися яким чином за ними мають наглядати.
Точкою відліку у цьому процесі був перший консульта
тивний документ (Consultation paper 1), що був випущений
у вересні 1998 року, у якому Комітет описував яким чином
у майбутньому Базель ІІ має намір визначати величину кре
дитного ризику [1]. І знову так сталося, що пропозиції Ба
зельського Комітету потрапили під хвилю критики (в основ
ному зі сторони Робочої групи з достатності капіталу Інсти
туту міжнародних фінансів), яка, загалом, більшою части
ною повторювала більш ранні критичні заяви які ставили під
сумнів компетентність Базельського комітету. Наприклад,
поправка стосовно врахування ринкового ризику виклика
ла критичні зауваження в основному через те, яким чином
пропонувалося використовувати VaR у якості критерію оц
інки ризику і зазначалося, що такий спосіб використання,
як це не парадоксально, призводить до прийняття банком
на себе ще більших ризиків [2]. Втомившись відбиватися від
потоку звинувачень Комітет, фактично капітулював, прий
нявши концепцію безумовної прямої легітимації викорис
тання внутрішніх моделей кредитного ризику, що викорис
товувалися провідними банками у їх діяльності.
Варто зауважити, що регулятори завжди стоять перед
фундаментальною дилемою. З одного боку, якщо вони
відмовляються бути суб'єктом (підпадати під вплив) існую
чої практики, що превалює у сфері діяльності, яку вони ре
гулюють, вони наражаються на ризик не отримати достатній
рівень доступу до відповідної інформації або навіть бути
звинуваченими у некомпетентності. З іншого боку, якщо
вони надзвичайно зближаються з існуючою практикою, то
виникає ризик бути поглинутим галуззю, яку вони мали ре
гулювати. Питання захоплення регулятора досліджували
ся економістами Чикагської школи і зокрема Джорджем
Стіглером [3]. Захоплення регулятора розглядається ними
як використання підприємцями регулювання для створен
ня картелів і захисту себе від конкуренції зі сторони нових
потенційних учасників. У випадку з Базелем ІІ, немає жод
ного сумніву, що у січні 2001 року (коли було випущено дру
гий консультативний документ) шальки ваг рішуче схили
лися на користь регуляторного захоплення.
Точка зору банків, виражена більш або менш відкрито,
полягає в тому, що Базельському комітету не вистачало у ми
нулому і не вистачає зараз компетентності детально розроби
ти систему пруденційного регулювання для кредитного ризи
ку і, таким чином, він був змушений використати внутрішні
моделі, розроблені головними міжнародними банками.
В дійсності Базель ІІ є значно більш складним ніж Ба
зель І, особливо з огляду на впровадження "трьох опор".
Мінімальна достатність капіталу (перша опора) доповнена
міркуванням стосовно ще більш зростаючої ролі наглядових
органів (друга опора) і ще більш суворі вимоги до прозорості
(третя опора) сприяють підвищенню рівня ринкової дисцип
ліни на додачу до регуляторної. Проте саме перша опора
втілює у собі сутність змін запропонованих Базелем ІІ. Роз
рахунок потреби у капіталі з того часу здійснюється на ос
нові трьох показників, що мають відношення до кредитного,
ринкового і операційного ризиків. В основі цієї методології
лежать показники вартості з урахуванням ризику (VaR), який
прийнято оцінювати на основі фактичних даних за минулі
періоди. Іншими словами, регулятор намагається оцінити для
кожного ризику таку величину капіталу, яка дасть банку
можливість покрити усі його втрати упродовж наперед виз
наченого проміжку часу (для кредитного ризику — один рік)
з наперед визначеною ймовірністю (99,9 процентів для кре
дитного ризику) за припущення, що умови функціонування
у майбутньому будуть подібними до умов, у яких банк діяв у
минулому (припущення стосовно статичності економічного
середовища). Це, на нашу думку, дуже схоже на статичний
"інженерний" підхід до ризику дефолту банку, аналогічний
до того, як інженерибудівельники розраховують скільки
бетону має бути використано для будівництва мосту для того,
щоб ймовірність його руйнування стала майже нульовою.
Такий підхід, очевидно, не в змозі врахувати динаміку змін у
функціонуванні банківських інститутів, які постійно знахо
дяться у процесі пошуку нових інвестиційних можливостей
та планів рефінансування. До того ж він не здатний врахува
ти той факт, що фінансові ризики є не екзогенними за своєю
природою, а похідними від поведінки економічних агентів. А
отже, статистичний розподіл надходжень від банківської і
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фінансової діяльності не є стаціонарним, а знаходиться у кри
тичній залежності як від економічного і регуляторного сере
довища, так і від особистих мотивів та стимулів, що зіштов
хують різних економічних агентів на ринку з надання послуг
з фінансового посередництва [4].
Можна сказати, що основною принциповою інновацією
Базелю ІІ було затвердження використання для оцінки кре
дитного ризику підходу, що базується на внутрішній рей
тинговій оцінці (IRB), в основі якої лежить теоретична мо
дель асимптотичного єдиного фактору ризику (ASRF). У
якості альтернативи стандартному підходу, при якому ре
гулятор директивно встановлює вагові коефіцієнти для оц
інки кредитного ризику за різними групами активів банку,
Базельський комітет (у якості альтернативи коефіцієнтам
запропонованим у Базель І) запропонував усім зацікавле
ним банкам перспективу використання їх власних
внутрішніх моделей, звісно, за умови якщо вони отримали
підтвердження на їх використання зі сторони регулятора.
Регулятор розраховує вагові коефіцієнти на основі надзви
чайно складної математичної формули (1), не навести яку
ми не можемо:
⎡ G ( PD
⎤
R
K = LGD × N ⎢
+
× G (0,999)⎥ − PD × LGD
1− R
⎣ 1− R
⎦

(1).

У цій формулі К представляє собою ваговий коефіцієнт
який дає змогу розрахувати величину вимог до капіталу (2), а
2

1
exp − t dt
(2),
2
2π −∫∞
є кумулятивною функцією стандартного нормального роз
поділу, LGD — величина втрат у випадку дефолту, G(u) = N
1
(u) — функція квантилей нормального розподілу, R — ко
ефіцієнт кореляції між портфелем позик і макроекономіч
ними фактором ризику а PD — ймовірність дефолту.
Ця формула була взята з однієї дуже елегантної моделі
розробленої М. Горді [5]. Модель дозволяє оцінити VaR для
диверсифікованого кредитного портфеля, що корелюється з
єдиним макроекономічним фактором. Очевидно, що ціною, яка
була сплачена за елегантність цієї формули, є ряд абсолютно
нереалістичних, на нашу думку, припущень таких як те, що нор
мальний розподіл є надзвичайно недоречним по відношенню до
ризику дефолту і, звісно ж, існування єдиного унікального фак
тору для макроекономічного ризику. Багатофакторна модель
розподілу з товстими "хвостами", була б незрівнянно більш кон
структивною, але вона вимагала б такого надзвичайно склад
ного статистичного "обходження" яке просто не можливо було
б затвердити на регулятивному рівні. Використовувані банка
ми внутрішні моделі були доопрацьовані шляхом включення в
них цієї регуляторної формули для оцінки ймовірності дефол
ту у випадку використання підходу "IRBбазовий" (де регуля
тор оцінює інші параметри), або ж усього набору параметрів
PD, LGD і R у випадку з підходом "IRBудосконалений".
Усестороння переробка і уточнення цієї формули у про
цесі адаптації до різних категорій позичальників (національні
уряди, банки, підприємства) і адаптивне коригування інших
факторів (ефективний строк погашення, підприємства малого і
середнього бізнесу) [6] свідчать на користь нашого критичного
відношення. Наведена нами регуляторна формула є настільки
складною, що це не дає змоги нікому з тих, хто знаходиться поза
безпосередніми відносинами між банком і наглядовим органом,
зробити власну оцінку стосовно правильності дій самого регу
лятора. Це, фактично, комплексна функція з багатьма парамет
рами, оцінити які незалежно практично неможливо. А це, у свою
чергу, дає регулятору значний діапазон у свободі вибору більшо
го або меншого рівня жорсткості використання пруденційних
критеріїв. Отже, одна з основних цілей базельського процесу
— зняття конкурентних розбіжностей між банками у різних
країнах шляхом обмеження свободи дій національних органів
нагляду через введення уніфікованого підходу — стала, таким
чином, фактично нездійсненною.
У той самий час, будучи, як завжди надзвичайно ускладне
ним, регуляторний режим Базель ІІ є надзвичайно недопрацьо
ваним для того, щоб забезпечити точну і достовірну оцінку ри
зику дефолту для кожного окремо узятого банку, що створює
проблему ефективності вмотивованого судження [7]. Управлі
ння ризиками в таких великих фінансових інститутах як банки
в дійсності включає в себе надзвичайно складний комплекс ме
тодів, які є більшою або меншою мірою формалізованими (стрес
тестування, аналіз сценаріїв,складання карти ризиків) і це дає
змогу радам директорів цих інститутів використовувати розра
хункові дані по ризикам в інтересах їх акціонерів.
N (x ) =

x
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Сучасний ризикменеджмент — це більшою мірою мис
тецтво, ніж наука: надзвичайно складні і витончені матема
тичні моделі, які мають стосунок тільки до окремих ризиків,
завжди будуть менш корисними, ніж набір прагматичних
методів які дають змогу врахувати загальну схильність
інституту до сприйняття ризику. У випадку оцінки ризику
банкротства банку, очевидно, варто концентрувати увагу на
ризику ліквідності, ніж заглиблюватися у надточну оцінку
кредитного ризику змодельовану на основі моделі асимп
тотичного єдиного фактору ризику.
ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що фундаментальна
помилка допущена Базельським комітетом є похідною від
двох глибоко вкорінених невідповідностей в запропонованій
ним концепції регулювання і нагляду за банками.
Поперше, існує невідповідність між цілями пруденційного
регулювання і банківського нагляду. Головним обов'язком кер
івництва банків як, власне, і керівництва інших компаній є вико
ристання розрахункових значень ризиків з метою максимізації
багатства своїх акціонерів. Обов'язки органів банківського на
гляду тут суттєво відрізняються. Їх основним завданням є виз
начення (наскільки це можливо) "девіантних" інститутів, які
піддають небезпеці благополуччя своїх вкладників або ста
більність фінансової системи, і здійснення стосовно них відпо
відних заходів з корегування. Таким чином, немає причин для
втручань органів банківського нагляду у процес щоденного уп
равління фінансово стійких і платоспроможних інститутів. З
іншого боку, імперативом є і те, що ті самі органи нагляду
здійснюють примусові заходи як тільки побачать сумнівну по
ведінку інституту, що має економічні труднощі. Роль пруденц
ійних коефіцієнтів має, таким чином, бути суттєво перегляну
та: питання полягає не в розробці і впровадженні якихось окре
мих підходів до управління банківськими ризиками — це те, що
регулятор зробити не здатен. Замість цього, на нашу думку, за
дача регулятора полягає в забезпеченні простих показників (по
суті — системи раннього попередження), що обумовлюватимуть
обставини, за яких регулятор буде мати право на втручання в
управління економічним інститутом, що має проблеми.
Друга невідповідність у роботі Базельського комітету
пов'язана з статусом математичних моделей у фінансах і
економіці. На відміну від тих моделей, що використовують
ся у фізичних науках, моделі, використовувані у фінансах,
мають низькі прогнозні можливості і то тільки на коротко
му проміжку часу. Вони, власне, лише дають змогу визна
читися з нашим якісним розумінням надзвичайно складно
го феномену, що виникає під час припливу і відпливу на рин
ках. Зокрема, результати практичного використання цих
моделей однозначно свідчать не на користь їх життєздат
ності у довгостроковій перспективі. Ці моделі стають суб
'єктами впливу частих "змін режиму" кожного разу, коли
надходять повідомлення стосовно економічних або регуля
торних змін, що відбулися на ринку, або ж, коли очікування
або поведінка економічних агентів змінюються, інколи, та
ким чином, їх надзвичайно складно пояснити.
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У статті здійснено аналітичний огляд бюджетного фінансування соціальної сфери в Україні за ряд
останніх років, зокрема динаміки та структури видатків соціального спрямування у зведеному бюджеті,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Навіть в умовах сталого економічного зростання в
попередні роки в Україні не вдалося забезпечити ефек
тивне дотримання соціальних стандартів та гарантій.
Система формування державної соціальної підтримки
принципово недієздатна вирішити завдання перерозпо
ділу ресурсів на користь тих, хто найбільше цього по
требує. Очевидно, що сучасні реалії соціальноеконом
ічного розвитку України потребують значного соціаль
ного реформування, особливо в частині бюджетного
фінансування соціальної сфери, що беззаперечно вису
вається життям як один з найбільш актуальних націо
нальних пріоритетів сучасної бюджетної політики Ук
раїни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Узагальнення досвіду вченимифахівцями нашої
країни в останні роки свідчить, що у сфері управління
видатками, особливо у соціальній їх складовій, дійсно
існують серйозні труднощі, реальною ілюстрацією яких
є поступове згортання бюджетних соціальних програм
за умов постійного їх недофінансування. Ця проблема
тика є досить популярною, тому що актуальність її весь
час нарощується і розглядається багатьма авторами.
Так, Винниченко Н.В., Гордей О.Д., Корнієнко О.В.,
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Кочемировська О.О., Крамченко Р. А, Лібанова Е.М.,
Лютий І., Мярковський А., Овчарова Н.В., Огонь Ц.,
Пищуліна О.М., Полозенко Д., Попова Т.Л., Ривак О.,
Радкевич Х.В. Скоропад І.С., Савчук Н.В., Сенчагов В.,
Скулиш Ю.І., Тульчинський Р., Ткаченко Т., Чугунов І.,
Шевченко О. та інші висвітлюють основні тенденції і
напрями практичної реалізації соціальної функції бюд
жетної політики в Україні в тій чи іншій мірі та з точки
зору її різних аспектів.
МЕТА СТАТТІ
Для усвідомлення реалій української економіки та
прийняття рішень щодо здійснення реформ у соціальній
сфері є необхідністю проведення аналізу фактичного її ста
ну, особливо в частині бюджетного фінансування соціальної
сфери за ряд останніх років, що й є метою цієї статті.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Очевидним є те, що видатки на соціальну сферу нині
займають пріоритетні позиції в видатковій бюджетній
політиці (див. табл. 1). Як видно з табл. 1, частка видатків
на соціальну сферу в структурі всіх видатків зведеного
бюджету України збільшилася з 52,6 % в 2001 році до
60,3 % у 2011му. Втім, стійкого зростання частки таких
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Таблиця 1. Видатки соціального спрямування у зведеному бюджеті України (за функціональною класифікацією)

Рік

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Усього
видатків
бюджету,
млрд грн.
55,5
60,3
75,8
102,5
142,0
175,5
227,6
312,0
307,4
377,8
416,6

Освіта

млрд
грн.
9,9
12,3
15,0
18,3
26,8
33,8
44,3
61,0
66,8
79,8
86,3

%
17,8
20,3
19,8
17,9
18,9
19,3
19,5
19,6
21,7
21,1
20,7

Духовний і
фізичний
розвиток

Охорона
здоров'я
млрд
грн.
6,4
7,5
9,7
12,2
15,5
19,7
26,7
33,6
36,6
44,7
48,9

%
11,6
12,5
12,8
11,9
10,9
11,2
11,7
10,8
11,9
11,8
11,7

млрд
грн.
1,3
1,4
2,1
2,7
3,5
4,3
5,7
7,9
8,3
11,5
10,8

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

Соціальний
захист і
соціальне
забезпечення
млрд
грн.
11,6
12,6
13,0
19,5
40,1
41,5
48,6
74,1
78,8
104,5
105,4

%
20,9
20,9
17,2
19,0
28,2
23,6
21,4
23,8
25,6
27,6
25,3

Усього на
соціальний
захист і
соціальну
сферу
млрд
%
грн.
29,2
52,6
33,8
56,1
39,8
52,5
52,7
51,4
85,9
60,5
99,3
56,6
125,3
55,1
176,6
56,6
190,5
62,0
240,5
63,7
251,4
60,3

Джерело: складено на основі — Матеріали Міністерства фінансів України: Показники виконання Зведеного бюджету України
за 2001—2011 роки.
Таблиця 2. Динаміка фінансування основних соціальних виплат зі зведеного бюджету України
(за економічною класифікацією видатків бюджету)

Рік

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Всього
видатків
бюджету,
млрд грн.
55,5
60,3
75,8
102,5
142,0
175,5
227,6
312,0
307,4
347,2
416,6

Поточні
трансферти
населенню

Оплата праці з
нарахуваннями
млрд грн.
17,2
20,7
25,8
32,8
42,7
55,0
72,7
97,7
105,9
123,6
135,1

%
31,1
34,3
34,0
32,0
30,0
31,4
31,9
31,3
34,4
35,6
32,4

млрд грн.
10,1
11,3
11,3
17,3
38,9
39,3
44,8
71,4
75,9
100,1
100,6

%
18,2
18,7
14,9
16,9
27,4
22.4
19,7
22.9
24,7
28,8
24,1

Соціальні
виплати, разом
млрд
грн.
27,3
32,0
37,1
50,1
81,6
94.3
118,0
169,1
181,8
223,7
235,7

%
49,3
53,0
і 48,9
48,9
57,4
53,8
51,6
54,2
59,1
64,4
56,5

Капітальні
видатки
млрд
грн.
6,3
7,1
11,5
20,8
18,2
24,5
39,0
41,2
20,1
30,6
41,8

%
11,4
11,8
15,2
20,3
12,8
14,0
16,9
13,2
6,5
8,8
10,0

Джерело: складено на основі — Матеріали Міністерства фінансів України: Показники виконання Зведеного бюджету України
за 2001—2011 роки.

видатків протягом аналізованого періоду не спостері
гається: зниження цього показника порівняно з попе
реднім роком відбувалось у 2003, 2004, 2006, 2007 і 2011
роках. Найбільшу частку в загальній сумі видатків зве
деного бюджету України видатки на соціальну сферу
та соціальний захист населення становили у 2005му —
60,5%, 2009му — 62,0 % , 2010му — 63,7%.
Аналіз видатків зведеного бюджету України в
розрізі економічної класифікації (табл. 2) свідчить, що
найбільшу частку становлять соціальні виплати (оплата
праці з нарахуваннями на неї та поточні трансферти на
селенню), які у 2005, 2009 і 2010 роках сягали відповід
но 57,4 %, 59,1 % і 64,4% всіх видатків.

Рис. 1. Динаміка приросту видатків на соціальну сферу
порівняно з ВВП
Джерело: складено на основі — 1.Офіційний сайт Держав
ної служби статистики України: [Електронний ресурс] — http://
www.ukrstat.gov.ua/ 2. Матеріали Міністерства фінансів Украї
ни: Показники виконання Зведеного бюджету України за 2001—
2011 роки.

www.economy.in.ua

Порівняння динаміки зростання видатків соціально
го спрямування з динамікою ВВП виявляє цікаву зако
номірність. Так, у 2003, 2006, 2007, 2008 і 2009 роках ви
датки на соціальну сферу зростали більшменш синх
ронно з показниками ВВП (рис. 1).
Найбільше зростання зазначених видатків відбуло
ся у 2005 році. Приріст видатків зведеного бюджету Ук
раїни на соціальний захист і соціальне забезпечення на
селення того року становив 63 % проти 32 % у 2004му.
У той час приріст ВВП знизився з 29 % до 28 %. Пози
тивна динаміка бюджетного фінансування соціальної
сфери, а саме істотне збільшення видатків на освіту, охо
рону здоров'я, а також на духовний і фізичний розви
ток, не розв'язує всіх проблем, оскільки залишається до
волі великий розрив між обсягами бюджетних видатків
і потребами соціальної сфери.
Урядова позиція, що декларується нині КМУ, поля
гає в тому, що приведення динаміки зростання соціаль
них видатків у відповідність до можливостей економіки
держави є позитивною тенденцію (рис. 2): частка видатків
соціального спрямування у структурі видатків зведено
го бюджету зменшилася на 3,4 в. п. за рахунок зростання
частки капітальних видатків. При цьому, їх частка ско
ротилася не через стримування підвищення базових соц
іальних стандартів, а в значній мірі завдяки зменшенню
розміру трансферту до Пенсійного фонду України.
Однак, як стверджують фахівці, з цим можна дис
кутувати, тому що конституційною гарантією прав і сво
бод людини як громадянина є недопущення їх скасуван
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Рис. 2. Видатки соціального спрямування
Джерело: Інститут бюджету та соціальноекономічних досліджень: [Електронний ресурс] — http://www.ibser.org.ua/news/558/
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Рис.3. Частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у зведеному бюджеті України та у ВВП
впродовж 2001—2011 рр.
Джерело: Матеріали Міністерства фінансів України: Показники виконання Зведеного бюджету України за 2001—2011 роки.

ня або звуження їх змісту та обсягу при прийнятті но
вих законів або внесенні змін до чинних законів. Проте,
Конституційний Суд України 27 грудня 2011 року виз
начив, що Кабінет Міністрів має право всановлювати
розмір соціальних виплат у відповідності до фінансо
вих можливостей держави. Тому необхідно зазначити,
що Верховна Рада прийняла Державний бюджет2012,
а за тим і на 2013 рік, в яких було передбачено здійснен
ня окремих соціальних виплат в залежності від надход
жень до бюджету, тобто очевидним є наступне: зако
нодавчі норми, які можновладці підлаштовують під кон
кретну ситуацію, є інструментом ситуативного маніпу
лювання фінансовими ресурсами держави.
Як відомо, соціальний захист та соціальне забезпечен
ня — найбільша видаткова стаття зведеного бюджету Ук
раїни, яка за обсягом випереджає охорону здоров'я, ос
віту та видатки на економічну діяльність. Упродовж 2001—
2011 років, за даними аналізу, обсяг річних видатків на со
ціальний захист та соціальне забезпечення складав у се
редньому 23,7% від загальної суми видатків зведеного бюд
жету України. В окремі періоди видатки на соціальний за
хист та соціальне забезпечення становили навіть більшу
частку у зведеному бюджеті. У 2005 і 2010 роках соціаль
ний розвиток країни був визначений одним із політичних
пріоритетів, а відтак частка бюджетних видатків на со
ціальний захист та соціальне забезпечення зросла до 28%
загальної суми видатків зведеного бюджету (рис. 3).
Цікавим є показник обсягу певної категорії видатків
відносно ВВП. За цим показником обсяг видатків на со
ціальний захист та соціальне забезпечення у 2005 році був
найбільшим за весь період, який охоплює даний аналіз.
Так, 2005 року видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення склали 9% ВВП. У 2006 році нова урядова
політика, спрямована на економічний розвиток країни,
призвела до збільшення видатків на економічну діяльність,
а відтак, до скорочення видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення до 24% від усіх видатків зведено
го бюджету, що склало 8% ВВП у відповідному році. 2007
року уряд України визначив своїм пріоритетом іннова
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ційноінвестиційний розвиток — як наслідок, видатки на
соціальний захист скоротилися більше ніж на 1% у по
рівнянні з 2006 роком і склали 6,7% ВВП. Починаючи з 2008
року було відновлено пріоритет фінансування соціальної
сфери, і частка видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення знову почала зростати до 7,8% ВВП (2008
р.), 8,6% ВВП (2009 р.) та 9,7% ВВП (2010 р.).
Найбільша частка фінансування за видатковою стат
тею "Соціальний захист та соціальне забезпечення" впро
довж 2001—2011 років припадала на категорії громадян,
які мають право на різні види соціального захисту: пенс
іонери, сім'ї, діти та молодь, інші категорії населення, що
мають право на соціальний захист. Найбільшою за обся
гом видатків є категорія пенсіонерів — 2005 року обсяг
фінансування за статтею "Соціальний захист пенсіонерів"
складав 72% усіх видатків на соціальний захист та соц
іальне забезпечення, а у 2011 році зазначена категорія
бюджетних видатків склала 61,65 млрд грн. або 58% усіх
видатків за цією статтею. Значна частка цієї категорії у
структурі інших видатків на соціальний захист та соціаль
не забезпечення пояснюється, перш за все, зростанням
частки людей пенсійного віку в загальній структурі насе
лення України. Що стосується частки видатків зведено
го бюджету України на соціальний захист сім'ї, молоді
та спорту, то вони впродовж даного періоду зростали від
10,5 % в 2001 до 23,6 % в 2011р.
Показовим є той факт, що 2005 року видатки на со
ціальний захист пенсіонерів складали 6,5 % ВВП, у той
час як сумарні видатки на соціальний захист та соціаль
не забезпечення становили 9 % ВВП.
Розглядаючи видатки на освіту за 2011 р., переваж
на частка бюджетних коштів спрямовувалося на фінан
сування загальної середньої освіти (40,8 % бюджетних
асигнувань на освіту), вищої освіти (30,9%), дошкільної
освіти (13,7%) та професійної технічної освіти (6,2%).
Решта коштів (7,4%) було витрачено на фінансування
післядипломної освіти, позашкільної освіти та заходів
із позашкільної роботи з дітьми, програми матеріаль
ного забезпечення навчальних закладів, дослідження і
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Рис. 4. Динаміка бюджетних видатків на освіту в розрахунку на одну особу
Джерело: складено на основі — Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] — Режим досту
пу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Таблиця 3. Обсяги фінансування фізичної культури та спорту в країнах світу на 1 особу на рік
(станом на 01. 12. 2010 р.)
Найменування
показника
Обсяги
фінансування на
1 особу на рік, грн.

Фінляндія
2925,4

Канада
2318,4

Японія
1522,3

Назва країни
Австралія
Англія
1497,1
1260,80

Німеччина
1044,0

Росія
187,6

Україна
84,5

Джерело: [9, c.177].

розробки у сфері освіти та інші заклади та заходи у
сфері освіти.
За період 2002—2011 найбільше видатків виділялося на
вищу та середню освіту. У зведеному бюджеті частка ви
датків на освіту становила за період 2001—2011рр. від 17,2
до 20,7 %. При цьому динаміка бюджетних видатків на осв
іту не мала тенденції до рівномірного зростання (найбіль
ший темп приросту спостерігався в 2005 р. — 46,2%, хоча у
переважній більшості періодів видатки на освіту зростали
швидшими темпами, ніж видатки зведеного бюджету в ціло
му. Показовим є 2009 рік, коли після кризи 2008 року ви
датки зведеного бюджету України зменшилися на 0,6 %, а
бюджетні видатки на освіту зросли при цьому на 9,5 %. Не
зважаючи на посткризовий період, видатки зведеного бюд
жету на освіту зросли у 2009 році до 7,3 % ВВП (7,6 тис. грн.
на одну особу, що перебуває у навчальних закладах), а у
2010 році — до 7,4 % ВВП, що є доволі високим рівнем у
порівнянні із світовими показниками (4,9 % ВВП).
Закон України "Про освіту" чітко визначає відсоток
ВВП на освіту. Цей показник, відповідно, має бути не мен
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ше 10 % (стаття 61) [1]. Сьогодні досить складно назвати
точні цифри рівня фінансування освіти, однак всім зро
зуміло, що держава Україна не виконує цієї соціальної
гарантії. Так, у 2011 р. на освіту витрачено 6,6 % від ВВП.
У даному контексті слід зазначити, що у розрахун
ку на одну особу найбільше бюджетних коштів витра
чається на одного учня професійнотехнічних навчаль
них закладів, найменше — на одного школяра (рис. 4).
Щодо галузі охорони здоров'я, то її стан також за
лишається на незадовільному рівні, що у великій мірі є
результатом недостатнього фінансування галузі.
Всесвітня організація здоров'я рекомендує форму
вати бюджет галузі охорони здоров'я за такою струк
турою: з державного бюджету близько — 60% коштів; з
коштів медичного страхування, що виділяються робо
тодавцями — 30%, з особистих коштів громадян — 10%.
В Україні сукупний бюджет системи охорони здоров'я
формується таким чином: 75% — держаний бюджет, 8%
— позабюджетні надходження, 2% — лікарняні каси,
15% — приватна медицина [2].
Що стосується структури видатків зведеного бюд
жету України на охорону здоров'я, то впродовж 2001—
2011 рр. найбільша частка бюджетних коштів спрямо
млн грн.
вувалась на фінансування лікарень та санаторнокурор
тних закладів (в 2011р. — 71,3%), дещо менша — на ут
12000,0
римання поліклінік, амбулаторій, швидкої і невідклад
10000,0
ної допомоги (12,2—14,1%) та фінансування іншої
діяльності у сфері охорони здоров'я (в 2011 р. — 9,8%),
Видатки на
8000,0
найменша — на фінансування досліджень і розробок у
духовний та
6000,0
сфері охорони здоров'я (в 2011 р . — 0,6%).
фізичний
розвиток
З 2001 по 2011 рр. бюджетне фінансування охоро
4000,0
ни здоров'я збільшилось приблизно у сім разів. Якщо
в 2001 році загальний фонд зведеного бюджету на охо
2000,0
рону здоров'я становив лише 6,5 млрд грн., то в 2011
0,0
році витрати на охорону здоров'я вже перевищили 43,5
млрд грн. Та цього й досі не вистачає для надання
мінімального набору послуг українцям. За світовими
дослідженнями, необхідність у первинній допомозі є
найбільшою, дещо менша потреба — у спеціалізованій
Рис. 5. Динаміка видатків на духовний та фізичний розвиток
медичній допомозі й найменша — у високоспеціалізо
у зведеному бюджеті України за 2002—2011рр.
ваній. В європейських країнах на менш витратну пер
Джерело: Матеріали Міністерства фінансів України: Показни винну допомогу припадає 80—90% фінансових ре
ки виконання Зведеного бюджету України за 2001—2011 роки.
сурсів з бюджету. В Україні ж спостерігається зовсім
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інша ситуація: 80% коштів з бюджету припадає на стац
іонарну допомогу, 15% — на амбулаторнополіклінічну
допомогу, а на первинну залишається лише 5%.
За законодавством України про охорону здоров'я
(стаття 12) ця галузь, як і освіта, має забезпечуватися
бюджетними асигнуваннями в розмірі не менше 10%
ВВП [3]. Однак незважаючи на збільшення обсягів ви
датків бюджетів України на охорону здоров'я та у
відсотках до ВВП (до 4,13% у 2010 р.), є очевидним не
виконання й цієї соціальної гарантії. Цей показник за
лишається нижчим порівняно з країнамичленами Євро
пейського Союзу та не забезпечує на сто відсотків по
требу вітчизняної галузі охорони здоров'я у фінансо
вих ресурсах [4]. Внаслідок цього погіршується якість
медичних послуг та зменшується їх доступність у пер
шу чергу для малозабезпечених верств населення.
В Україні в 2011 році витрати на охорону здоров'я
одного жителя країни становили 920 грн., або трохи
більше 115 дол., в середньому по Європейському регіо
ну ВООЗ цей показник становить 1546 дол., а в середнь
ому по світу — 478 дол.
Незбалансованою та непрозорою є структура дже
рел фінансування національної системи охорони здоро
в'я. Державні видатки, хоча й з кожним роком зроста
ють, але залишаються невеликими (у межах 3—3,7 %
ВВП). Для порівняння у 2006 році в країнах ОЕСР се
редній приріст витрат на охорону здоров'я складав 6,2%
[5]. Натомість слід наголосити, що даний показник має
досить відносний характер, оскільки стосується суто дер
жавних видатків. Сукупні ж видатки, які складаються з
видатків лікарняних кас, фінансування Світового банку
й Глобального фонду, видатків населення на придбання
ліків та виробів медичного призначення (лише біля 5 %
витрат на лікарські засоби покривається за рахунок дер
жави, всі інші витрати — за рахунок пацієнтів, навіть при
стаціонарному лікуванні понад 86 % вартості ліків спла
чується пацієнтами) тощо становлять 5,5—6,5 % ВВП (як
і в деяких країнах Східної та Центральної Європи). Якщо
врахувати також неформальні платежі (хабарі) за надан
ня "безкоштовної" допомоги в державних/комунальних
закладах охорони здоров'я (які, за окремими даними,
становлять 3—3,5 % сукупних державних видатків на
охорону здоров'я), показник реальних обсягів фінансу
вання сфери охорони здоров'я, порівняно з суто держав
ними видатками, значно збільшиться до 8 % ВВП [6, c.97].
Проте, це не призводить ні до підвищення якості та
доступності медичної допомоги, ні до підвищення оп
лати висококваліфікованої праці медичних працівників.
Що стосується духовного та фізичного розвитку, то
на сьогодні для більшості закладів, організацій, і навіть
підприємств культури та спорту державної та комуналь
ної власності головним джерелом фінансових надход
жень залишаються бюджетні кошти. Це робить процес
функціонування духовного та фізичного розвитку в
Україні доволі вразливим до фінансових труднощів дер
жави. Заклади культури та спорту знаходяться в кри
тичному стані, витрати на них становлять: з державно
го бюджету — 1,4%, а з місцевого — 3,8% [7].
Ігнорування державою необхідності підтримки куль
турної сфери призводить до деморалізації суспільства та
зростання злочинності. На сьогодні в Україні з усіх дже
рел фінансування фізичної культури та спорту на одну
особу припадає 84,53 грн, а з державного бюджету —
лише 21,37 грн. Ці суми є мізерними, особливо якщо зва
жати на те, що основні фонди палаців спорту майже по
вністю замортизовані й підлягають капітальному ремон
ту, а державних стадіонів майже не залишилось [8].
За обсягами річних видатків з усіх джерел фінансу
вання з розрахунку на одну особу Україна майже у 30
разів поступається Фінляндії, у 15 разів Японії та Авст
ралії, у 10 разів — Німеччині (табл. 3).
За даними Міністерства фінансів України видатки на
духовний та фізичний розвиток у 2011 році становили
10 752,62 млрд грн. Як видно з рис. 5, обсяги бюджетно
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го фінансування духовного та фізичного розвитку зро
стають з року в рік, хоча й залишаються скромними за
європейськими мірками, їх частково нівелювала інфля
ція. До того ж зростання видатків на культуру було мен
шим, ніж зростання ВВП та доходної частини держав
ного бюджету, тож у відсотковому вираженні частка
витрат на культуру майже не зростала.
Аналіз структури видатків на духовний та фізичний
розвиток показує, що чільне місце займають видатки на
культуру та мистецтво (в 2002 р. — 56,8 %, а в 2011 —
61,5%), фізична культура та спорт (в 2002 р. — 24,8%, і
зросло до 37,2 % і 28,0 % у 2010 та 2011 р. відповідно).
На засоби масової інформації у зведеному бюджеті ви
діляється 17 % в 2002 р. і 10 % в 2011 р.
ВИСНОВКИ
Незважаючи на значну частку соціальних видатків
у структурі видатків зведеного бюджету України, реа
лізація державних соціальних пріоритетів здійснюєть
ся неналежним чином. Усе викладене свідчить про
відсутність цілісного й послідовного підходу до управ
ління бюджетними коштами з урахуванням сучасних
стратегічних викликів, що постають перед країною. Спо
стерігається ставлення до бюджету як до механізму
досягнення короткотермінових політичних цілей, які
нерідко не відповідають можливостям української еко
номіки. Бюджетний інструментарій, закріплений зако
нодавчими нормами, за допомогою якого держава вир
ішує складну проблему соціальних стандартів та га
рантій, як свідчать фахівці, виявляється недосконалим,
причому якість його є також незадовільною.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
У зв'язку з цим нагальною залишається потреба в
соціальному реформуванні, в тому числі у розробці
дієвих механізмів ефективного використання обмеже
них бюджетних ресурсів соціального спрямування, сти
мулювання пошуку альтернативних джерел фінансуван
ня закладів соціальної сфери та заходів, спрямованих
на забезпечення соціального захисту населення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні процеси в світовій економіці та
економіці України зумовлюють зміни у ставленні до
людського капіталу. Світовою наукою та практикою
доведено, що економічна свобода та зростання краї
ни залежать від якості та високої концентрації націо
нального людського капіталу. Відомо, що саме роз
виток науки, техніки і ефективне використання людсь
кого капіталу забезпечують ефект економічного
піднесення, як основи прогресивних зрушень в націо
нальній економіці, її інноваційного оновлення, підви
щення конкурентоспроможності регіонів. Особливої
актуальності це завдання набуває в умовах посилен
ня світової глобалізації та регіоналізації, коли вклю
чення національних економік до міжнародного поділу
і кооперації праці все більше визначається інновацій
ним характером розвитку країн.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Науковий напрям розвитку концепції "людського
капіталу", перебуває нині на стадії розвитку, пошуку,
який характеризується значним рівнем конкретних на
укових результатів. Проблемі "людського капіталу" та
інвестицій у нього багато уваги приділяли такі науковці
як: Артеменко В.Б., Беккер Г.С., Базилевич В.Д., Геєць
В.В., Добринін А.І., Дятлов С.А., Покотило Т.В., Роман
Я.Ю., Роман С.І., Смирнов В.Т., Сошников І.В., Роман
чин В.І., Скоблякова І.В., Циренова О.Д., Яковенко Р.В.
та інші вчені.
Разом з тим, не дивлячись на значний науковий
доробок, дослідженнями не охоплено в повній мірі
питання особливо стей розвитку національного
людського капіталу, основних проблем його викори
стання в сучасних умовах та перспектив подальшого

37

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
розвитку в Україні, що власне і стало предметом да
Отже, людський капітал є складною категорією,
ного дослідження.
яка і досі є предметом дискусій серед науковців че
рез багатогранність людської природи та можливо
МЕТА СТАТТІ
стей використання здібностей людини у процесі
Метою роботи є дослідження сучасного стану, праці.
виявлення проблем і визначення основних шляхів за
Можна виділити ряд факторів, які можуть спри
безпечення розвитку людського капіталу в Україні. яти або ж перешкоджати формування якісного
людського капіталу:
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— рівень економічного розвитку країни;
ДОСЛІДЖЕННЯ
— демографічна ситуація та тривалість життя;
На сьогоднішній день немає чітких меж та харак
— рівень доходів населення;
теристик людського капіталу, але зрозуміло одне —
— якість та доступність освіти та охорони здо
він є основою розвитку та прогресу людства, ство ров'я в країні;
рення високотехнологічних галузей та інформати
— рівень свободи та демократії у суспільстві;
зації суспільства, тощо. Дане поняття є настільки ши
— стан навколишнього середовища в країні;
роким та ємним, що йому можна дати безліч визна
— величина та тривалість інвестицій в людський
чень, що і було зроблено різними вченимиекономі капітал;
стами.
— рівень розвитку суспільних інститутів та гро
На нашу думку, людський капітал можна визна мадянського суспільства тощо.
чити як сукупність вроджених та набутих протягом
Саме ці фактори формування людського капіта
життя індивідуальних якостей, цінностей, способів лу є предметами вивчення науковців та створення на
поведінки, знань, мотивацій, вмінь, фізичних особ цій основі рейтингів країн за рівнем людського роз
ливостей, що залежать від можливості духовно та витку з метою визначення поточних показників ста
фізично розвиватись, отримувати якісну освіту, ну людського розвитку у країні та складання про
жити у демократичному та вільному суспільстві, гнозу зміни ситуації у майбутньому. Подібні заходи
мати доступ до якісних послуг у сфері охорони здо дають можливість оцінити недоліки у проведенні
ров'я та дають своєму власнику можливості накопи економічної, соціальної політики у країні та визна
чувати свій трудовий, суспільний, інтелектуальний чити пріоритетні напрями реформування економіч
потенціал та використовувати його для виробницт ної, політичної, соціальної сфер життя на наступні
ва матеріальних благ та послуг з метою свого матер роки.
іального забезпечення та морального задоволення у
За висновками експертів ООН, якщо декілька
процесі праці.
десятиліть тому потенційні переваги в конкурен
Людський капітал можна розглядати на трьох тоспроможності мали країни, багаті на природні
взаємопов'язаних рівнях, що зумовлено його склад ресурси чи фінансові капітали, то сьогодні еконо
ною природою та різноманіттям суспільних відно мічне зростання на 64% зумовлене людським і соц
син, які формувались упродовж тривалого часу [1, іальним потенціалом, тоді як природними ресур
с. 124].
сами — на 20%, а наявністю капіталу — лише на
Перший рівень охоплює індивідуальний людсь 16% [3, с. 20].
кий капітал, який включає до себе: капітал здоров'я,
Насамперед, проаналізуємо демографічні показ
культурний капітал, трудовий капітал, інтелектуаль ники в Україні за останні роки, бо характер відтво
ний капітал, організаційний капітал, підприємниць рення населення є важливим чинником формування
кий капітал. Другий рівень складає людський капі людського капіталу в країні. На жаль, за останні 20
тал фірми, до якого входять: визнані види індивіду років населення України помітно скоротилось,
ального людського капіталу (патенти, винаходи), смертність значно перевищувала народжуваність.
фірмові нематеріальні активи (товарні марки, ко Депопуляція є сталою тенденцією української де
мерційні таємниці тощо), організаційний капітал, мографічної ситуації. Найбільша чисельність насе
структурний капітал, брендкапітал і соціальний ка лення — 52,2 млн осіб — була зафіксована в 1993
пітал. Третій рівень включає національний людський році, після чого розпочався процес її невпинного
капітал, складовими якого є: соціальний капітал, скорочення. На 1.04.2012 року в Україні мешкає 45,6
політичний капітал, національні інтелектуальні пріо млн осіб (на 6,6 млн менше, ніж у 1993 році), а за про
ритети, національні конкурентні переваги, природ гнозами Інституту демографії та соціальних дослід
ний потенціал.
жень НАН України в 2050 році кількість населення
Говорячи про особливості національного людсь України, ймовірно, становитиме 39,1 млн осіб. Серед
кого капіталу, можна зазначити, що:
причин слід назвати, зокрема [4]:
— у сучасних умовах людський капітал є голов
— низьку тривалість життя. За даними служби
ною цінністю суспільства і визначальним чинником статистики середня тривалість життя в Україні ста
економічного зростання;
новить 70,4 років (для чоловіків — 65,2 років, для
— формування людського капіталу вимагає від жінок — 75,5 років), зростання відбувається дуже
самої людини і всього суспільства значних витрат;
повільно, а за останні два десятиліття очікувана три
— людський капітал у вигляді навичок і здібнос валість життя в Україні скоротилась;
тей є певним запасом, тобто може бути накопичува
— зменшення народжуваності та її збереження
ним;
на низькому рівні.
— людський капітал може фізично зношуватися,
За прогнозами демографів ООН у 2050році су
економічно змінювати свою вартість і амортизува марний коефіцієнт народжуваності становитиме в
тися;
Україні 1,85, а за прогнозами національних експертів
— людський капітал відрізняється від фізичного — 1,60 [5].
капіталу за ступенем ліквідності;
Загальна втрата населення за роки незалежності
— людський капітал невіддільний від його носія складає вражаючу цифру — 6,28 млн осіб. Для по
— живої людської особи;
рівняння, сумарні втрати населення внаслідок голо
— незалежно від джерел формування, які мо домору 30х років оцінюються фахівцями в 7—10 млн
жуть бути державними, сімейними, приватними та осіб.
Гострою соціальнодемографічною проблемою є
ін., використання людського капіталу і отримання
прямих доходів контролюється самою людиною [2, не стільки зменшення чисельності населення, скільки
трансформація його вікової структури, зокрема зро
с. 68].

38

Економiка та держава № 9/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
стання питомої ваги осіб старших вікових груп.
Відомо, що один із загальних законів населення
укладається в постійній питомій вазі чисельності
батьків у ньому, рівному 50%, а залежно від питомої
ваги дітей і прабатьків видіяють три типи вікової
структури: прогресивну, стаціонарну і регресивну.
Аналіз вікової структури населення України на 1
січня 2011 року свідчить, що для нашої країни є ха
рактерним регресивний тип вікової структури. Пи
тома вага населення віком до 14 років становила
14,2%, а людей старше 45 років — 27,3%. Загальне
демографічне навантаження у розрахунку на 1000
осіб населення працездатного віку зменшилося про
тягом 1989—2011 рр. з 791 до 527 непрацездатних
осіб. При цьому чисельність дітей різко скоротила
ся (з 412 до 226 осіб), а осіб пенсійного віку — по
мітно зросла (з 379 до 395) [6].
Не менш важливим чинником становлення людсь
кого капіталу, на нашу думку, виступає рівень до
ходів населення, що виражається безпосередньо у
заробітній платі, соціальних трансфертах та інших
джерелах доходів. Низький рівень заробітної плати
сьогодні не забезпечує умов, необхідних для повно
цінного існування робітника та його сім'ї, що обме
жує можливості доступу до якісної освіти, охорони
здоров'я та інших благ, що негативно впливає на
якість людського капіталу та перспективи його зро
стання.
Аналіз системи формування заробітної плати в
Україні свідчить, що саме кваліфікована праця у та
ких сферах як державне управління, освіта, охоро
на здоров'я, культура коштує в Україні найменше,
перспективи становлення середнього класу через на
лежну оплату кваліфікованої праці найманих праці
вників є в Україні сумнівними. Відповідно, спостері
гається значна диференціація у виплаті зарплати за
сферами діяльності.
Україна, прагнучи втримати конкуренцію на
світовому ринку за умов високої енерго та матеріа
лоємності виробництв, зберігає низьку вартість ро
бочої сили. І нині це є і чинником конкурентоспро
можності українських товарів, і — непереборним
бар'єром зростання продуктивності праці, розвитку
виробництва, науковотехнічного прогресу [7, с.
213].
Оплата праці в Україні характеризується висо
ким ступенем регіональної диференціації у доходах,
наприклад, між "найбіднішою" Тернопільською та
"найбагатшою" Донецькою областями. Хоча можна
говорити про певне зростання заробітної плати в
останні роки, але є значна різниця у зростанні номі
нальної та реальної заробітної плати [3, с. 28—29].
Особливої актуальності в цьому контексті набу
ває питання підвищення мінімальної заробітної пла
ти, яка є базою для розрахунку розмірів окладів, ча
сових тарифних ставок, тощо. На жаль, рівень
мінімальної заробітної плати в Україні, на початок
2011 року порівняно з європейськими країнами, є од
ним із найнижчих (85,37 євро) [8].
Таким чином, можна стверджувати, що в країні
не створене належне регуляторне середовище фор
мування оплати праці, що дає підстави для припу
щення, що державна політика не спрямовується на
формування потужного прошарку суб'єктів малого
та середнього підприємництва як соціальної основи
середнього класу. Це ж стосується оплати праці ква
ліфікованих працівників — педагогів, медиків, нау
ковців, які в розвинутих країнах так само належать
до середнього класу.
Третім визначальним чинником формування
людського капіталу, на нашу думку, сьогодні висту
пає якість освіти та її відповідність до сучасних ви
соких стандартів щодо розвитку дитини — майбут
нього працівника. Освіта сьогодні є важливим склад

www.economy.in.ua

ником якості та конкурентоспроможності робочої
сили на ринку праці, основою формування людсько
го капіталу, джерелом формування кваліфікованої
робочої сили та однією з важливих умов людського
розвитку.
Закони України про освіту і науковотехнічну
діяльність чітко визначають відсоток ВВП, який має ви
ділятись на освіту і науку. Ці показники, відповідно,
дорівнюють 10 та 1,7 %. Сьогодні досить складно на
звати цифри рівня фінансування освіти оптимальними:
2009 рік — 65,831 млрд грн. або 6,29%; 2010 рік — 77,323
млрд грн. або 6,56%; 2011 рік — 79 млрд грн. або 6%;
2012 рік — 92,1 млрд грн або 6,99%, хоча за кількістю
ВНЗ Україна посідає чи не перше місце у Європі: на
початок минулого навчального року в Україні діяли 846
вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації [9].
Згідно з опитуванням керівників бізнесу Фонду
"Ефективне управління", українська система освіти
не забезпечує зростання конкурентоспроможності
регіонів країни, незважаючи на її відносно високі
кількісні характеристики. Україна входить до пер
шої двадцятки рейтингу глобальної конкурентосп
роможності Всесвітнього економічного Форуму
(ВЕФ) за індексом охоплення вищою та середньою
освітою [10, с. 28].
За відносною кількістю осіб, які навчаються у ви
щих навчальних закладах (79,4%), країна посідає 8
е місце зпоміж 142 країн. Проте за загальним ба
лом складової "Вища освіта і професійна підготов
ка" Україна перебуває на нижчій, 51й позиції. При
чина — низька якість освіти й навчання на робочому
місці. Зазначені фактори щороку впливають на зни
ження загальної оцінки країни.
Якість освіти також не відповідає очікуванням
роботодавців. Рівень випускників українських ВНЗ і
очікуваний рівень кваліфікації молодих спеціалістів
суттєво відрізняються. Згідно з результатами Опи
тування керівників, що проводилось фондом "Ефек
тивне управління" у 2011 році, кожен п'ятий робо
тодавець вважає низький рівень кваліфікації робо
чої сили проблемним фактором для власного бізне
су; 6% респондентів — найбільш проблемним.
Занепад професійнотехнічної освіти та заниже
на заробітна плата спричинили значні диспропорції
на ринку праці України. Частка учнів професійно
технічних навчальних закладів у загальній кількості
студентів значно знизилася [10, с. 29].
Останніми роками з державного та місцевих бюд
жетів на освіту виділялося близько 7% ВВП Украї
ни. У країнах Організації економічного співробіт
ництва та розвитку (ОЕСР) на освіту витрачають у
середньому 4,6% ВВП, у ЄС15 — 4,97%. В Україні
переважна частина коштів, що виділяються з бюдже
ту на освіту, витрачається на оплату праці й кому
нальні платежі (за оцінками експертів, частка цих
витрат становить понад 70%). Інвестування у пол
іпшення матеріальнотехнічної бази й інновації
відбувається за залишковим принципом [10, с. 29].
Частину відповідальності за низьку кваліфікацію
робочої сили несуть також і працедавці. Як вияви
лося, компанії не інвестують у підвищення кваліфі
кації та збереження персоналу. Середня оцінка
підвищення кваліфікації персоналу є достатньо низь
кою — 3,15 бала порівняно із середньосвітовою —
3,96 [11, с. 25]. З одного боку, гнучке регулювання
ринку праці в Україні не накладає на підприємства
додаткових зобов'язань щодо навчання персоналу.
З іншого, добровільно працедавці не інвестують у
персонал, зокрема, тому, що не вважають людський
капітал своїм стратегічним ресурсом або конкурен
тною перевагою, а також тому, що планування час
тіше відбувається на короткотермінову, а не на дов
готривалу перспективу (наприклад, через високий
рівень ризиків у країні).
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Низькі оцінки цього показника певною мірою
можна пояснити відносно невисоким рівнем досту
пу до якісних спеціалізованих послуг у сфері підви
щення кваліфікації. У середньому доступність таких
по слуг у рег і о нах о ці ню ється кері вниками
підприємств у 4,48 бала із 7, що відповідає 60му
місцю у світовому рейтингу.
У різних регіонах країни працедавці стикаються
зі складнощами під час добору та адаптації праців
ників через низький рівень кваліфікації робочої сили,
адже такі працівники не мають практичних умінь та
відповідного досвіду роботи [10, с. 31].
Отже, сьогодні Україна потерпає від поєднаної
дії економічної, освітньої та демографічної криз, які
підсилюють одна одну й перешкоджають виходу на
шлях підвищення якості життя та соціальноеконо
мічного розвитку. Конкурентоспроможність зали
шається на низькому рівні. Як наслідок, низький
рівень доходів і заробітної плати стає не лише на
слідком, а однією з найголовніших причин низького
соціальноекономічного розвитку країни, тривало
го перебування економіки у кризовому стані. Вод
ночас, спостерігаються тенденції до погіршення
якості трудових ресурсів: зниження показників ста
ну здоров'я; зменшення попиту на якісну освіту; по
силюються негативні демографічні процеси та, відпо
відно, якість людського капіталу.
Для підвищення якості людського капіталу в Ук
раїні необхідно вирішити, насамперед, три основні
проблеми: демографічну, економічну, освітню. Без
перечно, можна назвати ще ряд інших, не менш гос
трих та актуальних заходів підвищення якості людсь
кого капіталу в Україні, але, на наш погляд, саме
розв'язання проблем у зазначених сферах допомо
же вирішити такі проблемні питання як фінансуван
ня охорони здоров'я, покращення матеріально ста
новища населення, зростання ефективності ринку
праці та модернізація економіки у майбутньому,
тощо.
Головними напрямами національної демографі
чної політики є:
— забезпечення належного поєднання зайня
тості у суспільному виробництві та виконання сімей
них обов'язків;
— сприяння забезпеченню життєвого рівня
членів сім'ї не нижчого, ніж прожитковий мінімум;
— захист інтересів працівників із сімей, що по
требують соціальної підтримки, створення для них
робочих місць, надання пільг підприємствам, які за
лучають їхню працю, забезпечують професійну
підготовку і перепідготовку;
— зміцнення та розширення фонду житла та ін.
Реалізація ефективної демографічної політики
вимагає від держави комплексної стратегії, яка по
єднує в собі напрями матеріального стимулювання
народжуваності (в т.ч., шляхом заохочення робото
давців заходами податкової політики), житлового
будівництва, відновлення соціальної інфраструкту
ри підтримки сімей з дітьми, передусім у сільській
місцевості. Недоцільно обмежувати сімейнодемог
рафічну політику виключно впливом на народжу
ваність, оскільки забезпечення гідного утримання та
виховання дітей незалежно від їх кількості є не менш
важливою метою з точки зору соціальної безпеки
держави та відтворення її людського капіталу.
Належний процес формування заробітної плати
є важливою умовою як економічного зростання та
конкурентоспроможності національної економіки,
так і забезпечення добробуту та високих стандартів
життя суспільства.
Відповідно до цього можна виділити основні
принципи, на засадах яких має, на наш погляд, фор
муватись заробітна плата в Україні, враховуючи сьо
годнішні економічні реалії:
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— принцип суспільної відповідальності (розмір
заробітної плати повинен залежати від: кваліфікації
працівника та його трудових (виробничих) показ
ників; ринкових умов, у тому числі економічного ста
ну галузі та попиту на працівників відповідної квал
іфікації, і відповідати суспільно прийнятному рівню
життя (як мінімум — вартості життя у країні, регі
оні тощо) та потребі розширеного відтворення якіс
них трудових ресурсів (людського капіталу);
— принцип диференціації (заробітна плата по
винна відповідати: на національному рівні — потребі
уникнення міжрегіональних диспропорцій (тобто,
повинна співвідноситися із середньою зарплатою по
країні); на галузевому рівні — потребі стимулюван
ня найбільш конкурентоспроможних підприємств та
уникнення перехресного субсидіювання, а на рівні
підприємства — внеску працівника у збільшення при
бутку компанії);
— принцип соціального партнерства (формуван
ня заробітної плати має здійснюватися за участю
соціальних партнерів на основі пошуку спільних по
зицій і рівної зацікавленості в розвитку компанії і
національної економіки в цілому, а також — у за
безпеченні високих стандартів суспільного добробу
ту);
— принцип економічної відповідальності (випла
та заробітної плати повинна бути захищена не мен
шою мірою, ніж право власності. Підприємство, яке
не в змозі сплачувати працівникам мінімальну заро
бітну плату, має бути оголошено банкрутом). Отже,
дотримання вищезазначених принципів, на нашу дум
ку, сприятиме ефективному використанню трудово
го потенціалу, підвищенню продуктивності праці та
відповідний оплаті праці.
Названі вище принципи повинні бути реально
втілені у практиці національної економіки України
на основі чіткого механізму їх виконання та відпов
ідальності сторін соціального діалогу.
Насамперед, цей механізм може бути забезпече
но системою наступних заходів:
— розробити законодавчу базу для створення
ефективного соціального діалогу, розширивши при
цьому права роботодавців та працівників щодо участі
у процесі формування заробітної плати;
— переглянути ставки податків на фонд оплати
праці підприємств; стимулювати зростання зайня
тості; надати певні преференції високотехнологічно
му виробництву; підтримувати національного вироб
ника;
— послідовно боротися з корупцією, насамперед
в органах влади;
— провести реформи, щодо подолання старіння
населення, скорочення тривалості життя, екологіч
них проблем, адже ці фактори також певною мірою
негативно позначаються на формуванні заробітної
плати;
— стимулювати розвиток громадянського сусп
ільства, яке складатиметься з високоосвічених ініціа
тивних людей, здатних проводити зміни та рефор
мувати країну, ефективно відстоювати свої права, у
тому числі і право на гідну оплату праці.
Усі ці заходи можуть сприяти розвитку економі
ки країни, підвищенню продуктивності праці, прито
ку іноземного капіталу і зростанню заробітної пла
ти відповідно.
Щодо освітньої політики, то, на наш погляд, її
основними пріоритетами мають стати наступні на
прями розвитку:
— підвищення якості і конкурентоспроможності
освіти (створення нових державних стандартів осві
ти; розроблення національної системи оцінювання
якості освіти; створення незалежних кваліфікацій
них центрів, широке запровадження інформаційно
комунікаційних технологій, тощо);
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— забезпечення доступності освіти (посилення
державної підтримки розвитку мережі дошкільних і
позашкільних закладів; розробка й запровадження
системи освіти протягом життя, тощо);
— підвищення ефективності фінансування осві
ти (розробка й перехід до єдиного стандарту вартості
навчання одного учня/студента; розширення прав
закладів різних рівнів акредитації самостійно розпо
ряджатись матеріальними, фінансовими та кадрови
ми ресурсами; зміна підходів до формування держав
ного замовлення на підготовку фахівців на основі
впровадження прогнозу потреб економіки (регіону);
— формування доступної протягом усього жит
тя і для всіх громадян гнучкої, ефективної і достат
ньо фінансованої системи освіти як передумови
зміцнення потенціалу людини та підвищення рівня
добробуту громадян;
— забезпечення вільного доступу громадян до
правдивої інформації щодо різних аспектів суспіль
ного життя, необхідної для прийняття рішень;
— ство рення о світньої , пропагандистсько ї,
інформаційної системи, яка забезпечувала б грома
дян необхідними професійними навичками, кваліфі
кацією та знаннями, які б давали їм можливість при
стосовуватись до мінливих економічних умов та ро
зуміння взаємозалежності між економічним про
цвітанням, захистом навколишнього середовища та
соціальною справедливістю.
Також необхідно покращувати якість системи охо
рони здоров'я. Основним пріоритетом влади у сфері
охорони здоров'я має стати створення у населення еко
номічної та соціальної мотивації бути здоровим та за
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думку, рівня людського розвитку, коли економіка існує
для людини, а не людина для економіки. В такому ви
падку, буде сформовано дійсно якісний людський капі
тал, з високою конкурентоспроможністю та рівнем роз
витку економіки і громадянського суспільства.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, людський капітал став сьогодні
важливим фактором розвитку суспільства. В цих
умовах необхідні комплексні дії з боку державних
органів влади, які спираючись на наявний людський
капітал, забезпечили б умови для сталого економіч
ного розвитку в країні та для побудови нової, соц
іальноорієнтованої, інноваційної економічної мо
делі в Україні, яка б була спрямована на формуван
ня та розвиток якісно нового інформаційного та
інтелектуального суспільства в межах європейських
та загальносвітових традицій і норм, з урахуванням
позитивного світового досвіду людського розвитку.
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TERMS AND FACTORS OF BANKING REGULATION

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальними є питання пов'я]
зані з державним регулюванням банківської діяльності. В даній статті досліджуються питання пов'язані
з аналізом умов та чинників державного регулювання банківської діяльності в Україні. Здійснено, зокре]
ма, аналіз таких елементів регулювання банківської діяльності, як державне регулювання банківської
діяльності, банківський нагляд, банківський контроль.
At the present stage of development of the domestic banking system is highly relevant issues related to
government regulation of banking. This paper investigates issues related to the analysis of conditions and factors
of state regulation of banking activities in Ukraine. Done, in particular, the analysis of these elements banking
regulation as state banking regulation and banking supervision, banking supervision.
Ключові слова: банк, банківська діяльність, банківське регулювання, державне регулювання банківської
діяльності, банківський нагляд, банківський контроль, інструменти регулювання банківської діяльності.
Key words: bank, banking, banking regulation, government regulation of banking, banking supervision, banking
supervision, banking regulation tools.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регулювання банківської діяльності — це застосу
вання системи заходів та інструментів впливу на банкі
вську сферу для досягнення важливих суспільних цілей.
Регулювання банківської діяльності складається із
трьох елементів: державне регулювання банківської
діяльності, ринкове регулювання банківської діяльності,
саморегулювання банківської діяльності.
Державне регулювання банківської діяльності — це
система, яка виконує функції формування банківсько
го законодавства і здійснення банківського нагляду.
Банківський нагляд включає контроль за діяльністю
банків — моніторинг і заходи впливу (виконавча функ
ція) і нормотворчу діяльність органу банківського на
гляду (частково нормотворча функція).
У сучасних умовах для нашої країни важливе те
оретичне та практичне значення має пошук шляхів
вдосконалення державного регулювання банківсь
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кої діяльності. Зокрема, на нашу думку, поглибле
ного дослідження потребує аналіз умов та чинників
подальшого розвитку державного регулювання бан
ківської діяльності в Україні з метою забезпечення
стабі льно сті банкі всько ї системи і зро стання
вітчизняної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теорії регулювання бан
ківської діяльності зробили О.Д. Вовчак [2], В.І. Груш
ко [3], О.С. Любунь [5], В.І. Міщенко [7], О.П. Орлюк
[8], С.К. Реверчук [11] та інші.
Однак окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не по
вністю, в тому числі, більш детального дослідження по
требують питання пов'язані з аналізом умов та чинників
сучасного розвитку державного регулювання банківсь
кої діяльності в Україні. Це і зумовило вибір та підтвер
джує актуальність теми даної статті.

Економiка та держава № 9/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає у розгляді питань, які
стосуються аналізу умов та чинників державного
регулювання банківської діяльності в Україні, а та
кож у необхідності привернення уваги науковців та
практиків до необхідності поглиблення теоретично
го обгрунтування і розробки практичних рекомен
дацій з даної тематики, в т.ч. шляхом підготовки
пропозицій щодо своєчасного внесення змін до бан
ківського законодавства і принципів здійснення
банківського нагляду.
Об'єктом дослідження є банківська діяльність в Ук
раїні.
Предметом дослідження є теоретикометодо
логічні та прикладні засади щодо аналізу умов та чин
ників державного регулювання банківської діяльності
в Україні в умовах ринкової трансформації економіки
нашої держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Сучасна система регулювання банківської діяль
ності включає державні та ринкові інструменти впливу,
взаємодія яких забезпечує ефективність та соціальну
відповідальність банківського бізнесу.
Банківське регулювання — це дуже важливий еле
мент сучасного банківництва. Не секрет, що у багатьох
країнах банківське регулювання і відповідно банківсь
ка регулятивна політика є далеко не ідеальними. Недо
статній рівень банківського регулювання може привес
ти до системної кризи, а також спричинити їх активне
обговорення на міжнародному рівні. У 1975 р. заснова
но Базельський комітет з питань банківського нагляду,
рекомендації якого становлять основу сучасної систе
ми банківського регулювання.
Необхідність і особливості режиму державного ре
гулювання банківської діяльності визначають такі умо
ви та чинники:
— банки є агентом реалізації грошовокредитної по
літики і формування пропозиції грошей, тобто викону
ють важливі економічні функції;
— наявність асиметричної інформації на банківсь
ких ринках, що збільшує ризики ухвалення помилкових
рішень;
— нездатність вкладників проконтролювати банки;
— вагома соціальна ціна банкрутства банків;
— ризиковість діяльності і потенційна не
стабільність банківського бізнесу;
— банківський бізнес особливо приваблює шахраїв
і шукачів легкої наживи;
— тенденція до монополізації банківської сфери;
— перехід банків на міжнародну систему фінансо
вої звітності;
— міжнародний характер і глобалізація банківської
діяльності.
У економічній теорії регулювання банківської
діяльності можна виділити дві складові: позитивну і
нормативну. Теорія позитивного регулювання пояс
нює причини застосування регуляторів та формулює
наукові гіпотези і відповідає на питання "що" і "чим"
регулювати.
Теорія нормативного регулювання розробляє реко
мендації державним органам і відповідає на питання "чи"
і "як" потрібно регулювати [11, с. 90].
До головних органів, які беруть участь у держав
ному регулюванні банківської діяльності, належать:
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності; Національний банк Украї
ни; Міністерство доходів і зборів України; Антимо
нопольний комітет України; Міністерство фінансів
України.
Державне регулювання банківської діяльності — це
розробка та застосування державними органами заходів
та інструментів впливу на банківську діяльність з метою
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забезпечення стабільності банківської системи і зрос
тання вітчизняної економіки.
Умови та чинники банківської діяльності можна дос
лідити за допомогою теорії "п'яти сил" М. Портера. М.
Портер розглядає стан економічної галузі через при
зму впливу таких чинників ("сил"): постачальники, по
пит, нові конкуренти, продуктисубститути і конкурен
ція [9, с. 22—23].
До речі, в іншій книзі "Стратегія конкуренції" М.
Портер виділяє "п'ять важливих зовнішніх причин", які
впливають на темпи зростання галузі у довгостроково
му періоді: демографічні зміни, тенденції перехідних
періодів, зміни становища супутніх товарів, проникнен
ня до групи покупців [10, с. 175—179].
З'ясуємо коротко сутність кожної з "п'яти сил" виз
наченихМ. Портером.
1. Постачальники — це вкладники, які надають бан
кам свої вільні кошти для розміщення на ринку за певну
плату. Банк не може залежати від одного вкладника. Але
велика кількість вкладників породжує нездатність
вкладників проконтролювати банк щодо правомірного
використання їх депозитних коштів.
2. Попит на банківські продукти породжують
клієнти банку. Монополізація тут є шкідливою.
3. Нові конкуренти — це поява на ринку банківсь
ких продуктів нових банків. Вхідними бар'єрами тут є
мінімальний розмір статутного капіталу, економічні
нормативи тощо.
4. Продуктисубститути є важливими для галузі
банківництва, адже небанківські фінансові установи (на
приклад, інвестиційні компанії і фонди) здатні розроб
ляти і продавати майже ідентичні інвестиційні продук
ти і підсилювати інтенсивність конкуренції в даному сег
менті банківського сектору.
5. Рівень конкуренції у банківській галузі — це дви
гун сучасного банківництва. На її інтенсивність можуть
впливати: вихідні бар'єри галузі, диференціація банкі
вських послуг, профіль банку, постійні витрати у бан
ківському виробництві, макроекономічні параметри,
банківське законодавство, соціальнополітичне сере
довище тощо.
Зрозуміло, що на всі ці вищеперелічені умови
може впливати держава і регулювати банківську
діяльність.
Понятійнокатегоріальний апарат даної проблеми
включає: державне регулювання банківської діяльності,
банківське регулювання, регулювання діяльності комер
ційних банків, банківський нагляд, банківський контроль
тощо.
Поняття "державне регулювання банківської діяль
ності" має різні дефініції. Так, О.П. Орлюк розглядає
державне регулювання банківської діяльності як одну
із "форм державного управління, що становить собою
систему заходів, за допомогою яких держава через цен
тральний банк (або інший уповноважений орган) забез
печує стабільне та безпечне функціонування банків, а
також попереджає дестабілізуючі процеси у банківсь
кому секторі" [8, с. 151—152]. Подібне визначення дає
Любунь О.С. [5, с. 208—209].
В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г.
Корнєва твердять, що під державним регулюванням бан
ківської діяльності розуміється "відповідна правова
база, тобто закони, що регламентують діяльність банків,
а також ухвалення відповідними установами, уповнова
женими державою, що регламентують функціонування
банків у вигляді нормативних актів, інструкцій, дирек
тив. Положення базуються на чинному законодавсті,
конкретизують та роз'яснюють основні пункти законів
та визначають межі поведінки банків, які сприяють над
ійному та ефективному функціонуванню банківської
системи" [7, с. 47—48].
Як бачимо, наведене визначення обмежує держав
не регулювання розробкою нормативних актів,
інструкцій та директив. Окрім того, автори зводять
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регулювання до правової бази, а не до системи заходів
та інструментів впливу.
На нашу думку, потрібно також мати на увазі, що:
поперше, учасниками процесу регулювання банківсь
кої діяльності можуть бути не тільки державні орга
ни, але й громадські організації, міжнародні інститу
ти, материнські банки щодо дочірніх структур тощо;
подруге, зведення державного регулювання до вико
ристання правових інструментів впливу, що є амери
канською традицією, не вичерпує всього змісту цієї
категорії, оскільки не враховує економічні та інсти
туційні інструменти впливу.
Закон України "Про Національний банк України"
зводить державне регулювання банківської діяльності
до функцій НБУ, які полягають у "створенні норм, що
регулюють діяльність банків та визначають загальні
принципи банківської діяльності, порядок здійснення
банківського нагляду і відповідальність за порушення
банківського законодавства" [1]. Законодавець у цій
дефініції акцентує увагу на нормотворчій та конт
рольній функціях державного регулятора.
Банківський нагляд, на нашу думку, це функція
уповноважених органів, які коригують роботу банкі
вських установ відповідно до законодавчонорматив
них норм і правил, а також у певній мірі займаються
нормотворчістю. В.І. Міщенко та його співавтори під
банківським наглядом розуміють "моніторинг процесів,
що мають місце у банківській сфері на різних стадіях
функціонування банків, а саме: створення нових банків
та їх установ, діяльності банків, реорганізації та
ліквідації банків" [7, с. 48].
У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі
до розуміння співвідношення понять "державне регу
лювання банківської діяльності" і "державний нагляд
за банківською діяльністю" є три різні підходи [11, с.
98].
За першим підходом ці терміни є синонімами. Так, у
зарубіжній банківській науці ці поняття, зазвичай, не
розмежовують, а об'єднують терміном "банківський на
гляд". Підтвердженням цього є назва відомої міжнарод
ної організації "Базельський комітет з питань банківсь
кого нагляду". Інколи вживається термін "регулювання
банківської діяльності" або "банківське регулювання",
але під ним розуміється "державне втручання" у банкі
вський сектор економіки [11, с. 98].
За другим підходом ці поняття є самостійними і
різними. Так, Е.І. Василишен вважає, що державне
регулювання розробляє і упроваджує конкретні пра
вила і приписи, а банківський нагляд здійснює все
охоплюючий контроль за їх виконанням або дотри
манням [11, с. 98]. Американський економіст Е. Шенг
вважає, що регулювання і нагляд стосуються різних
обов'язків ФРС — формування спеціальних правил,
з одного боку, і контроль за їх дотриманнями, з дру
гого боку [11, с. 98]. У такий спосіб цей вчений зву
жує поняття "державне регулювання банківської
діяльності" до функцій ФРС, залишаючи без уваги
роль інших державних регуляторів (фінансовопо
даткових, антимонопольних тощо).
За третім підходом регулювання і нагляд є взаємо
доповнювальними, взаємопереплетеними видами регу
лятивної діяльності. Цей підхід поділяють О.П. Орлюк
[8, с. 148—152]; В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.С. Лю
бунь, К.Є. Раєвський [3, с. 11]. До цієї групи економістів
можна віднести Н. Роговую, яка вважає, що "держав
не регулювання банківської діяльності містить такий
компонент, як нагляд, оскільки воно неможливе без
контролю" [12, с. 37].
На нашу думку, третій підхід є найпродуктивніший
і тому: державне регулювання банківської діяльності
— це застосування державою системи заходів та
інструментів впливу на банківську сферу для досягнен
ня важливих суспільних цілей. У межах цього визна
чення банківський нагляд як інструмент впливу посідає
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своє важливе місце, його можна виявити і описати,
якщо розглянути регулювання банківської діяльності
з позицій процесу та організації.
З позиції процесу у державному регулюванні банк
івської діяльності можна виділити стадії: розробка кон
цепції, застосування концепції, контроль за виконанням
концепції банківської регулятивної політики.
Стадія розробки концепції за своїм змістом і сут
ністю є законодавчою діяльністю. Тут ведеться ро
бота над розробкою та удосконаленням норматив
нозаконодавчої бази з питань банківської регуля
тивної політики. Нормативноправові акти розроб
ляють суб'єкти, які мають право на законодавчу,
нормотворчу ініціативу.
Стадія застосування концепції передбачає засто
сування нормативноправових актів у реалізації банк
івської регулятивної політики. Застосування здійсню
ють державні органи, які мають виконавчі повноважен
ня і функції.
Стадія контролю застосування законодавства пе
редбачає проведення системного аналізу та експер
тизи реалізації регулятивної політики і розробка вис
новків, рекомендацій для її оптимізації. У кінцевому
підсумку стадія контролю переростає у стадію кон
цепції, адже тут реалізує свої функції банківський
нагляд. Здійснюють контроль як нормотворчі, так і
виконавчі органи. Краще для справи, якщо цю роботу
вони проводять спільно.
З позиції організації державного регулювання бан
ківської діяльності можна виділити державні органи,
які мають нормотворчі функції, та органи, які мають
виконавчі функції. До перших, наприклад, в Україні на
лежать: Президент України, Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, НБУ. До других — Кабінет
Міністрів України та його підрозділи, НБУ та його
підрозділи.
У рамках чинної Конституції держави банківське за
конодавство можна поділити на тактичне і оперативне.
Тактичне — це закони держави, які приймаються пар
ламентом. Оперативне — підзаконні нормативнопра
вові акти, які приймаються органами виконавчої влади
та центрального банку. Нормативні акти окремих ко
мерційних банків до уваги не беруться, оскільки вони
не належать до актів, виданих державою.
Президент, Парламент, Уряд, Центральний банк
формують законодавчу базу для дієвого впливу на ро
боту банківської системи і конкретних банків відпов
ідно до суспільних інтересів та цілей, контролюють
його застосування, займаються вдосконаленням бан
ківського законодавства. Президент і Парламент
формують конкретний виконавчий орган, в Україні —
НБУ, який діє згідно Закону України "Про Національ
ний банк України".
У структурі Центрального банку формується
орган банківського нагляду, який займається контро
лем за банківською діяльністю. Цей орган у рамках
чинного законодавства здійснює безвиїздний нагляд
та інспекційні перевірки. При цьому він уповноваже
ний застосувати заходи впливу у випадку порушення
банківського законодавства. Беремо до уваги те, що
у практиці існує постійна потреба у зміні законодав
ства відповідно до змін у банківській системі і банків
ництві. Однак Парламент не завжди реагує на зміни
вчасно, що у банківництві як стратегічно важливій
галузі, що потребує своєчасної, розумної та обачли
вої політики, не припустимо. Все це означає, що пар
ламент і уряд мусять частково передати свої нормот
ворчі функції органам банківського нагляду.
Таким чином, робимо висновок, що банківський
нагляд включає контроль за діяльністю банків — мо
ніторинг і заходи впливу (виконавча функція) і нор
мотворчу діяльність органу банківського нагляду (ча
стково нормотворча функція). Зрозуміло, що орган
банківського нагляду не може приймати закони — це
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прерогатива парламенту, проте може оперативно ре
агувати на зміни у банківській системі ухваленням
підзаконних нормативноправових актів (постанови,
розпорядження, листи тощо).
Отже, державне регулювання банківської діяльності
— це система, яка виконує функції формування тактич
ного банківського законодавства і здійснення банківсь
кого нагляду.
У вітчизняній літературі інколи ототожнюють
поняття "державне регулювання банківської діяль
ності" і "державне регулювання діяльності комерц
ійних банків" [11, с.101]. Однак тут йдеться про різні,
а не однакові об'єкти регулювання: перший — загаль
ний, другий — конкретний. Між тим в останній час
деякі банківські послуги (операції) почали викону
вати і надавати небанківські фінансові (і нефінансові,
наприклад, пошта) установи. За цих умов поняття
"банківська діяльність" є ширшим, ніж поняття
"діяльність комерційних банків".
Поняття "банківське регулювання" при всій
його популярності і широкі застосування у публ
іцистиці та есеїстиці видається дещо некоректним
[11, с. 102].
Поперше, можна зробити висновок, що суб'єктом
регулювання є банк, але що тоді буде об'єктом регулю
вання.
Подруге, якщо ж об'єктом регулювання є банк, то
правильно було б визначити термін "регулювання бан
ку". І відповідно якщо об'єктом регулювання є банкі
вська діяльність, то говоримо "регулювання банківсь
кої діяльності".
Потретє, це поняття можна зрозуміти дуже ши
роко як втручання зовнішніх чинників у банківниц
тво.
З погляду змісту заходів та інструментів регулю
вання банківської діяльності можна виділити: обме
ження, стимулювання, покарання (санкції), вмовлян
ня і втручання.
Н. Роговая, наприклад, вважає, що головним у дер
жавному регулюванні є встановлення обмежень: "дер
жавне регулювання банківської діяльності — це вста
новлення державних обмежень для забезпечення стаб
ільного і безпечного функціонування банків та створен
ня умов для досягнення банківською системою макро
економічної ефективності" [12, с. 38].
Ми поділяємо такий підхід і хочемо зробити такі
уточнення [11, с. 102].
Обмеження може бути адміністративним або ж
економічним (індикативним). Адміністративне — це
запровадження у банківській діяльності заборон, ви
мог та обов'язків. Наприклад, вимоги до реєстрації та
ліцензування банків. Адміністративне регулювання, як
правило, є прямим, хоча непряма дія не виключена.
Економічні обмеження — це запровадження обов'яз
кових економічних нормативів та норм, різних пере
шкод, які впливають на обсяги доходів банку. До та
ких обмежень можна зачислити, наприклад, встанов
лення норм відрахувань до резервів на покриття ри
зиків від активних банківських операцій.
Економічні обмеження мають зазвичай стимулю
вальний характер. За допомогою стимулювання до
ходів і витрат держава прагне спрямувати банк у по
трібному напрямку розвитку. Йдеться про застосу
вання податкових пільг, дотацій, пільгових цін на певні
продукти тощо.
Економічне регулювання за своїм характером є
непрямим втручанням у банківську діяльність. За
такого виду регулювання державний регулятор не
втручається у процес прийняття менеджментом кон
кретного банку рішення, однак за невиконання при
писів буде карати.
Покарання або санкції за порушення вимог регуля
тора можуть бути як адміністративними, так і економі
чними, прямими і непрямими.
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ВИСНОВКИ
Державне регулювання банківської діяльності —
це засто сування державо ю системи заходів та
інструментів впливу на банківську сферу для досяг
нення важливих суспільних цілей. На сучасному
етапі розбудови вітчизняної банківської системи
України вкрай актуальним є питання використання
нових підходів до вдосконалення державного регу
лювання банківської діяльності.
В умовах поглиблення міжнародної банківської
конкуренції та помітного впливу на вітчизняні банки
наслідків світової фінансової кризи, державне регулю
вання банківської діяльності вимагає нових підходів до
розробки та застосування державними органами за
ходів та інструментів впливу на банківську діяльність з
метою забезпечення стабільності банківської системи і
зростання вітчизняної економіки.
На даному етапі розвитку вітчизняного банківниц
тва особливої уваги науковців і практиків потребує дос
лідження умов та чинників державного регулювання
банківської діяльності — системи, яка виконує функції
формування банківського законодавства і здійснення
банківського нагляду.
Актуальними та перспективними, в сучасних умовах
розвитку вітчизняного банківництва, також залишають
ся дослідження питань пов'язаних із вдосконаленням
банківського нагляду, який включає контроль за діяль
ністю банків — моніторинг, заходи впливу (виконавча
функція) і нормотворчу діяльність органу банківського
нагляду (частково нормотворча функція).
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— До пенсійного віку в Україні не доживають 50% чоловіків та 40% жінок.
— 15% території України належить до категорії особливо забруднених регіонів з по
силенням ризику для здоров'я людей та регіонів екологічної катастрофи.
— 75% населенння України вживає питну воду, що не відповідає стандартам якості,
прийнятим ще в 1982 році, й далеким від європейських стандартів.
— Частина еродованих земель вже склала біля 60% площі країни.
— Кількість гумусу в грунтах порівняно з кінцем XIX століття знизилася в 6 разів та
щорічно зменшується ще на 18 млн тонн.
— На одного жителя доводиться близько 500 тонн накопичених твердих побутових
відходів.
— За останні 15 років смертність в Україні збільшилася на 32%.
— Загрозливо наростають кількість випадків онкологічних захворювань та
смертність.
— Вперше за 100 років показник приросту населення став негативним — мінус 7 на
тисячу людей. Такого не було навіть під час воєн.

ВСТУП
Світ вступив у третє тисячоліття з масою про
блем, що накопичилися та проявилися у деградуючій
екологічній та соціальноекономічній планетарній
системі. Світова спільнота усвідомила необхідність
адекватних дій з активізації захисту довкілля. У їх
здійсненні пріоритетна роль відводиться Україні, яка
опинилася в епіцентрі екологічної та соціальноеко
номічної планетарної кризи. Її причини: успадкуван
ня розірваної при розділенні Радянського Союзу
еконо міки; стереотип мислення, що збері гся у
більшості та полягає в безініціативності та пасивно
му виконанні чужої волі, в ім'я інтересів певних
кланів з простою метою фізичного виживання; без
межна корумпованість усіх органів влади та право
порядку; щонайповніша відсутність яскравих, авто
ритетних, морально чистих, етично привабливих,
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цілеспрямованих, політичних, економічних, соціаль
них лідерів в країні на світовому, державному та ре
гіональних рівнях; природні катаклізми та техно
генні катастрофи; генетичні аномалії (звиродніння)
та несприятлива для розвитку демографічна ситуа
ція; виснаження та засмічення внаслідок безгоспо
дарності та варварського, безвідповідального вико
ристання раніше виснажених та наявних природних
ресурсів; інформаційний хаос, оскаженіла, неконт
рольована державою та громадськістю пропаганда
"легких" наркотиків й тому подібне, що можна пе
рераховувати годинами — все те, що було й багато
років тому, тільки з великим присмаком цинізму.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Попередити людство про його відповідальність
за наслідки безрозсудного впливу на планетарно
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космічний простір, передусім, на геологічну та біо
логічну оболонки планети, навчитися передбачати
можливість екологічних катастроф, змін клімату,
уникнути дефіциту природних ресурсів та можливої
загрози ядерної катастрофи.
РЕЗУЛЬТАТИ
Значним внеском у розвиток світової науки ста
ло вчення геніального науковця В.І. Вернадського
(1863—1945 рр.) про вплив людської діяльності на
довкілля. Народившись в українській сім'ї, ідентиф
ікуючи себе українцем, він від неусвідомленого ар
хитипового особистісного прояву в геоісторичному
та соціокультурному просторі Всеросійської імперії
та Радянського Союзу виріс у вченого світового мас
штабу. Розпочавши з класичної мінералогії, В.І. Вер
надський зробив величезний внесок у розвиток ге
нетичної мінералогії та геохімії, а також радіогео
логії. Особливо відчутний вклад його у становленні
геобіохімії та у вченні про біосферу, як окрему гео
логічну оболонку Землі, в якій процеси обміну
енергії та речовин є істотно прискореними в по
рівнянні з іншими оболонками нашої планети (літос
ферою, гідросферою, атмосферою та стратосферою,
в просторовочасовому аспекті усі ці оболонки пе
рекриваються біосферою). Вчення В.І. Вернадсько
го про біосферу уперше з усією послідовністю роз
повсюдило на геологію історикологічний принцип,
розкрило становлення нашої планети, як процес,
який складається з історично успадкованих якісно
різних етапів. Воно довело, що в геологічний час не
лише обличчя Землі, але й характер процесів, які
відбувалися на ній, змінювались взаємозалежно.
Визначивши роль живої речовини (сукупність усіх
живих природних тіл біосфери) в розвитку нашої
планети, В.І. Вернадський зумів побачити, що на її
долю, поряд з новою речовиною, починає впливати
принципово новий чинник — практична діяльність
людського суспільства. Вчений акцентував свою ува
гу на тому, що практична діяльність людини набуває
глобального характеру і за загальною потужністю
прирівнюється до геологічної сили. Відкриття В.І.
Вернадського зробило приголомшуючий вплив на
широкі верстви наукової громадськості багатьох
країн Європи, особливо вчених Сорбонни, де він в
цей час читав лекції. Пізніше вони разом з самим
ініциатором спонтанно назвали цей феномен "ноос
ферою".
На екологічній карті ООН Україна забарвлена в
чорний колір — це колір країни, де мешкає вимираю
ча нація. Екологи стверджують, що Україна — "найб
рудніша" країна в Європі: "в ній на одного жителя до
водиться близько 500 тонн накопичених твердих по
бутових відходів". Українці в переважній більшості
(75%) п'ють забруднену воду, дихають забрудненим
повітрям (на кожного доводиться 85 кг шкідливих
викидів на рік), живуть на грунтах, що виснажують
ся, — частка еродованих земель вже склала 57,4% те
риторії країни. В результаті такої складної екологіч
ної ситуації безупинно скорочується населення Ук
раїни: за 10 років — на 4,1 млн чоловік. Тривалість
життя чоловіків в Україні на 8—12, а жінок — на 4—7
років менше, ніж в розвинених країнах. Українці все
більше хворіють — число умовно здорових знизило
ся з 62,2% у 1990 році до 39,6% у 2012 році. Зростає
смертність дітей у віці до одного року.
Сьогодні для більшості жителів України досить
проблематичним є забезпечення природних прав: ди
хати чистим повітрям, пити чисту воду, споживати
якісну їжу, мати здорових дітей.
Україна — одна з найбільших за територією,
кількістю населення та ресурсним потенціалом країн
Європи, член Організації Об'єднаних Націй, член ба
гатьох інших міжнародних організацій. Після отри
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мання статусу незалежної держави наша країна
зіткнулася з цілим комплексом складних екологіч
них та соціальноекономічних проблем.
Крім того, складні екологічні проблеми, типові
для розвинених індустріальних та урбанізованих ре
гіонів планети, повною мірою характерні й для Ук
раїни. У 1991 році Верховна Рада України офіційно
оголосила територію всієї держави зоною екологіч
ного лиха. Проте в наступні роки екологічні пробле
ми в усіх районах країни продовжували загострюва
тися. Рішення цих проблем в Україні повинне стати
одним з найголовніших, найактуальніших практич
них завдань.
Причини розвитку екологічної кризи. Об'єктив
ний аналіз сучасної екологічної ситуації, джерел не
безпеки, причин погіршення стану природного сере
довища України та здоров'я людей, виникнення де
мографічної кризи став можливим завдяки розсек
реченню багатьох архівних матеріалів (соціально
історичних, політичних, партійних, соціальноеконо
мічних тощо). Цей аналіз дав можливість визначити
причини, джерела, динаміку та напрям розвитку еко
логічної ситуації в межах нашої країни:
— екстенсивне використання всіх видів природ
них ресурсів, яке тривало десятиліттями без ураху
вання здатності екосистеми до самовідновлення та
самоочищення;
— концентрація на невеликих площах величезної
кількості надпотужних хімічних, металургійних, нафто
переробних, військовопромислових підприємств та
інших "гігантів соціалістичної індустрії", а також при
скорена реалізація грандіозних планів "підпорядкуван
ня" природи за умов адміністративнокомандної систе
ми господарювання;
— інтенсивна хімізація та помилкові форми
організації сільськогосподарського виробництва
(наприклад, створення величезних колгоспів та рад
госпів);
— велетенські масштаби меліораційних робіт без
відповідних наукових обгрунтувань та технологій;
— використання на переважній більшості вироб
ництв застарілих технологій та устаткування; низькі
темпи модернізації підприємств;
— відсутність дієвого державного контролю за
виконанням законів про охорону природи та систе
ми покарань за шкоду, заподіяну довкіллю;
— відсутність постійної об'єктивної інформації
для широких мас населення про екологічний стан
природного середовища, причини його погіршення,
винуватців забруднень та про прийняті заходи для
поліпшення ситуацій;
— дуже низький рівень екологічної освіти не
лише у пересічних громадян, але й у керівників
підприємств, державних організацій, уряду, низька
екологічна свідомість та культура;
— різке прискорення негативних економічних,
соціальних, політичних та екологічних процесів в Ук
раїні у зв'язку з найбільшою техногенною катастро
фою XX століття — аварією на Чорнобильській АЕС;
— відсутність дієвих економічних стимулів для
ресурсо та енергозбереження.
Промисловість. До основних антропогенних чин
ників розвитку екологічної кризи в Україні нале
жать, передусім, великі промислові комплекси — не
нажерливі споживачі сировини, енергії, води, по
вітря, земельних просторів та в той же час найпо
тужніші джерела практично усіх видів забруднень
(механічних, хімічних, фізичних, біохімічних). Серед
цих об'єктів найнебезпечнішими забрудниками дов
кілля є металургійні, хімічні, нафтопереробні та ма
шинобудівні заводи, кар'єри та збагачувальні фаб
рики, деякі військові підприємства. За останні роки
в Україні в атмосферу викинуті більш ніж 100 млн
тонн шкідливих речовин.
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Підприємства металургії та енергетики — головні
забрудники повітря — щорічно дають відповідно до
35% та 32% всіх забруднень від стаціонарних джерел.
Металургійні підприємства оснащені очисним устатку
ванням лише на 30—50%. За рідкісним виключенням,
це устаткування застаріле або взагалі не діє. Основні
забрудники довкілля важкими металами, особливо ар
сеном та свинцем, а також сірчаною та азотною кис
лотами — підприємства кольорової металургії.
До основних забрудників довкілля належить
хімічна промисловість, об'єкти якої викидають в по
вітря сірчаний ангідрид, оксиди азоту, вуглеводи та
інші шкідливі речовини: фосген, вінілхлорид, хлори
стий водень, фенол, аміак. Величезної шкоди природі
завдають також хімічні підприємства, які виробля
ють отрутохімікати, синтетичні продукти. Сумний
факт: майже усі підприємства хімічної промисло
вості використовують застаріле устаткування, пору
шують межі санітарнозахисних зон, не мають очис
них споруд або мають, але зовсім не ефективні. У
промисловості України найбільшим є машинобудів
ний комплекс, який скидає в Дніпро забруднені сто
ки, а в атмосферу — канцерогенні речовини першо
го класу безпеки. До екологічно шкідливих належить
й цементна промисловість. Саме на підприємствах
цієї галузі найгірше здійснюються природоохоронні
заходи. Із забрудненими стічними водами в річки
щорічно скидають тисячі тонн органічних речовин,
суспензій, солей, інших шкідливих з'єднань. Велику
шкоду рельєфу, земельним ресурсам, грунтовим во
дам спричиняє гірничодобувна промисловість. Силь
но забруднюють довкілля об'єкти енергетики, пере
дусім ТЕЦ. Поглинаючи величезну кількість нафтоп
родуктів, газу та вугілля, вони викидають в атмос
феру мільйони кубометрів шкідливих газів, аерозолів
та сажі, захаращують сотні гектарів землі шлаками
та золою. Загальна кількість викидів підприємств
енергетики досягає 2,3—2,5 млн тонн на рік.
Іншим джерелом енергії ГРЕС та АЕС. Найбільші
гідроелектростанції зосереджені на Дніпрі. ГРЕС
вважаються екологічно найбезпечнішими. Але через
будівництво ГРЕС та створення водосховищ підтоп
лені 100 тис. га прибережних земель, у багато разів
знизилася інтенсивність процесів самоочищення
Дніпра, регулярно відбувається "цвітіння" води,
зменшується продуктивність рибних господарств.
Екологічно необгрунтованим можна назвати роз
міщення на території України 5 АЕС (19 енергоблоків)
Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Півден
ноукраїнської та Запорізької. Не лише зберігається
загроза нових аварій на АЕС, але й додається дуже
складна проблема поховання ядерних відходів та в не
далекому майбутньому (після вироблення встановле
ного ресурсу) ліквідації та поховання самих АЕС. Це
складний, небезпечний та дорогий процес.
Військова діяльність була й залишається джере
лом небезпеки для природи. Військовопромисловий
комплекс (ВПК) споживає величезну кількість міне
ральної сировини та енергії, потрібних для вироб
ництва військової техніки. Армія та флот спалюють
в двигунах літаків, танків, автомобілів, кораблів, в
котельних військових містечок та частин колосальні
о б'єми палива. Площа земель пі д полі г онами,
стрільбищами, мисливськими господарствами для
вищих чинів, навчальними центрами перевищує 100
тис. га. На утримання армії, флоту підприємств ВПК
витрачається досить велика частина коштів націо
нального бюджету України. Величезної шкоди зав
дають природі випробування різних видів озброєнь,
а також проведення маневрів та навчань.
Транспорт. Автомобільний, залізничний, водний
та повітряний транспорт — ще одне джерело забруд
нення природи України. Викиди забруднюючих ре
човин автомобільним транспортом у середньому за
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рік складають приблизно 5,5 млн тонн (39% загаль
ного об'єму викидів в Україні). У великих містах заб
руднення повітря вихлопними газами іноді досягає
70—90% загального рівня забруднень, з яких особ
ливо небезпечними є канцерогенний бензопирен,
оксиди азоту, свинцю, ртуті, альдегідів, оксиди вуг
ілля та сірки, сажа, вуглеводні сполучення.
Сільське господарство. Для наших сільськогоспо
дарських районів найхарактернішими є забруднення
природних вод та грунтів пестицидами й мінеральни
ми добавками. Щорічні надходження їх на поля Ук
раїни досягають 90 тис. тонн та 45 млн тонн відповід
но. Площа земель, забруднених стійкими хлорорган
ічними препаратами, сягає близько 8 млн га, на дек
ількох сотнях тисяч гектарів їх вміст набагато пере
вищує ГДК. З 170 найменувань пестицидів, які вико
ристовуються в Україні, 49 є особливо небезпечними.
Екологічний стан окремих районів. Уся територія
нашої держави, за винятком окремих невеликих рай
онів в межах Карпат, Центрального Поділля, Полтав
щини, східної Вінничини, характеризується як забруд
нена та дуже забруднена, а 15% цієї території віднесе
но до категорії "надзвичайно забруднені регіони з по
силеним ризиком для здоров'я людей та регіони еко
логічної катастрофи". У ці 15% входять тридцятикіло
метрова зона Чорнобильської АЕС, південь Херсонсь
кої області, зона, обмежена лінією Дніпропетровськ —
Кіровоград — Кривой Ріг — Нікополь — Запоріжжя
— Дніпропетровськ, а також район Донбасу.
Екологічні проблеми найбільших річок (Дніпро,
Дністер), Чорного та Азовського морів. Дніпро —
одна з найбільших річок Європи був чистим, із стаб
ільною екосистемою. Сьогодні ж через грубі пору
шення людиною упродовж останніх десятиліть всіх
правил та принципів раціонального природокорис
тування екосистема Дніпра цілком деградує, пору
шені усі вертикальні та горизонтальні зв'язки між
біотичними та абіотичними елементами.
Річковий режим Дніпра був штучно трансформова
ний в озерний, водообмін різко сповільнився, створили
ся зони застою. Водосховища значно погіршили довкіл
ля: піднявся рівень грунтових вод далеко від берегів, по
силилося засолення грунтів, майже в 10 разів збільшився
обсяг підземного стоку, а разом з ним значно збільшив
ся рівень забруднення підземних вод, особливо в нижній
частині басейну. Змінився водносольовий режим грунтів
в зонах іригації, посилилася ерозія берегової зони. У дон
них відкладеннях Дніпра постійно збільшується концен
трація радіонуклідів, особливо в Київському водосхо
вищі. Збитки від затоплених дніпровських затонів, за
підрахунками, складають близько 18 млрд доларів щорі
чно, тоді як прибуток від усіх ГЕС Дніпровського каска
ду — лише 25—28 млн доларів на рік. Не лише загинув
продуктивний заплавний біоценоз — Дніпро значною
мірою втратив здатність до самоочищення. Екологічний
стан Дністра також викликає занепокоєння.
Гостра екологічна криза охопила Азовське море.
Без перебільшення — це зона екологічної катастро
фи. Якихось 40—50 років тому в Азовському морі ви
ловлювали риби в 35 разів більше, ніж в Чорному та
в 12 разів більше, ніж у Балтійському. У Азовському
морі раніше водилися 114 видів риб й загальний ви
лов іноді перевищував 300 тис. тонн на рік. З них ве
лика частина — цінні осетрові породи. Сьогодні ж
вилови риби впали в шість разів, а виловлювана риба
отруєна отрутохімікатами настільки, що вживати її
небезпечно для здоров'я.
Донецькопридніпровський регіон. Цей регіон займає
біля 19% території України. Тут мешкає 28% населення
України, розміщені близько 5 тис. підприємств, серед
яких — потужні гіганти металургії, хімії, енергетики, ма
шинобудування, гірничодобувної, вугільної та інших га
лузей промисловості. Це район інтенсивного ведення
сільського господарства. Частка розораних земель скла
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дає 70,4%, з них 3/4 земель деградує. Грунти перенаси
чені не лише пестицидами та мінеральними добривами,
але й важкими металами, особливо навколо міст, у раді
усі 20—25 км.
Українське Полісся. Ситуація у регіоні Полісся
найбільш загрозлива в Україні та Європі. Інтенсив
не вирубування лісів, необгрунтовані обсяги осушен
ня боліт та видобування торфу, забруднення хімічни
ми препаратами сільгоспугідь, промислові забруд
нення, негативні наслідки розро бки гранітних
кар'єрів та жорстокий ядерний удар чорнобильської
аварії призвели до критичного екологічного стану.
Українські Карпати. Карпати — не лише один з
наймальовничіших куточків України. Це також один
з найзначніших східноєвропейських оздоровчорек
реаційних об'єктів, зона цінних лісових масивів, які
очищають повітряний басейн над величезною части
ною Східної Європи, — її легені. Але впродовж ос
танніх десятиліть Карпати найбільше потерпають
внаслідок діяльності людини. Карпатські ліси опи
нилися перед загрозою зникнення не лише через
лі со ро зро б ки та надмі рний випас худо б и на
більшості лугів, але й від хімічного забруднення, кис
лотних дощів, які йдуть зі сходу та заходу.
Антропогенні екологічні катастрофи. Розвиток еко
логічної кризи прискорюють антропогенні катастрофи,
передусім техногенні аварії. Вони відбуваються в усіх
галузях економіки, та кількість їх з року в рік зростає.
За останні 3—4 десятиліття, окрім аварії на ЧАЕС, най
більшими та найважчими за своїми наслідками були такі
катастрофи: сель в м. Києві (1961 р.), пожежі на газових
родовищах (70і роки), переповнювання каналізаційної
місткості в Криму (1992 р.), розливи ГСМ тощо.
Екологічна політика України. Через невизна
ченість у соціальнополітичному житті та економіці
України найближчим часом не слід сподіватися на
позитивні зміни в екологічному стані держави. Навпа
ки, навіть якщо в короткий термін вдасться стабілі
зувати об сяги заб руднень до вкілля, збі льшити
кількість та поліпшити якість роботи очисних споруд,
пристроїв та устаткування, частково перейти на нові,
не такі шкідливі для довкілля та здоров'я людей тех
нології виробництва, економічніше використовувати
природні ресурси, все одно впродовж певного періо
ду стан екосистем та біоти погіршуватиметься. На
екологічний стан України найближчим часом негатив
но впливатимуть також зміни структури палива, при
ватизація землі та підприємств. Очікуються труднощі
під час упровадження ефективних ресурсозберігаю
чих та природоохоронних технологій. Вірогідними за
лишаються як різке погіршення екологічного стану
країни в цілому, так і незворотня деградація окремих
природних об'єктів та районів.
ВИСНОВКИ
За умов особливо небезпечного загострення в 90
х роках ХХ століття екологічної кризи нинішня орі
єнтація України на природоохоронну та ресурсоз
берігаючу політику, на входження в загальноєвро
пейську та світову системи екологічної безпеки, на
ефективне рішення численних екологічних проблем
має не лише національне, а й міжнародне значення.
Є надія, що уряд України, усвідомивши пріори
тетність вирішення екологічних проблем, розробить
згідно з "Планом дій XXI століття" ефективну про
граму комплексної політики держави у галузі при
родокористування та охорони природи, знайде мож
ливість її здійснити. Адже реалізація цієї програми
означає збереження України та нашої нації.
До невідкладних та найнеобхідніших заходів з
оздоровлення екологічної ситуації в Україні на
лежать:
— активізація екологічної освіти в загально
освітніх та вищих навчальних закладах, екологічне
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виховання населення за допомогою телебачення,
преси, радіо, природоо хоронних та інших сус
пільств;
— проведення незалежних комплексних екологіч
них експертиз для складання екологічного прогнозу та
розробка рекомендацій регіонального масштабу (у всіх
регіонах та силами всіх експертівекологів на місцях);
— вишукування додаткових коштів на охорону
природи та прискорення будівництва природоохо
ронних об'єктів, пристроїв, устаткування;
— стимулювання комплексного використання си
ровини та вторинної сировини, відходів, введення ма
ловідходних та безвідходних технологій.
У сучасних умовах жорстокої екологічної та соц
іальноекономічної кризи в усіх сферах життєдіяль
ності України саме теорія розвитку "свідомого став
лення" допоможе суспільству уникнути катастрофи,
що нестримно насувається. Але для цього всім нам
необхідно гідно й продуктивно потрудитися.
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USING OF ANTI]CRISIS PERSONNEL MANAGEMENT TOOLS AT UKRAINIAN ENTERPRISES

В статье обосновано необходимость использования инструментария антикризисного менеджмента пер]
сонала на предприятиях в современных условиях хозяйствования. Определено место активной кадровой
политики в рамках антикризисной деятельности предприятия в условиях экономики знаний, проанализи]
ровано поведение предприятий в условиях кризиса. Представлены практические рекомендации по исполь]
зованию антикризисного инструментария менеджмента персонала, который включает информационно]
коммуникационную политику, HR]брендинг, аутсорсинг и лизинг персонала, мониторинг предложений
на рынке труда, организационную культуру, бюджетирование, разработку синтезированной системы сти]
мулирования персонала, формирование проактивного персонала, анализ деятельности конкурентов. Обо]
снована важность комплексного подхода к реализации антикризисного менеджмента персонала.
In the article a necessity of using tools of crisis management in enterprises in the contemporary economy is
justified, the area of active personnel policy in anti]crisis activities in the knowledge economy is identify, behavior
peculiarities of companies in crisis are analyzed, practical advice of anti]crisis tools using, which includes information
and communication policies, HR]branding, outsourcing and staff leasing, monitoring of the labor supply,
organizational culture, budgeting, development of synthesized systems of staff motivation, formation of proactive
staff, analysis of competitor are given. The importance of a comprehensive approach in anti]crisis personnel
management is substantiates.
Ключевые слова: антикризисный менеджмент персонала, активная кадровая политика, экономика знаний,
информационно!коммуникационная политика предприятия, бюджетирование, HR!брендинг, аутсорсинг, ли!
зинг персонала, организационная культура, синтезированная система мотивации, мониторинг рынка труда,
проактивный персонал.
Key words: anti!crisis personnel management, active personnel policy, knowledge economy, information and
communication policy of a company, budgeting, HR!branding, outsourcing, staff leasing, organizational culture,
synthesized motivation system, monitoring of labor market, proactive staff.
ВВЕДЕНИЕ
Социальноэкономические реалии большинства оте
чественных предприятий свидетельствуют о целесооб
разности применения инструментария антикризисного
менеджмента, который в условиях выхода страны из
кризиса актуализируется постфактум. Такая ситуация
в области менеджмента характеризуется реактивной
кадровой политикой, которая направлена на: устране
ние негативных последствий неэффективного управле
ния и необдуманных действий руководства, нивелиро
вание влияния факторов внешней среды, невозможность
оперативного реагирования на проявление индикаторов
кризиса.
Кардинально противоположной является активная
кадровая политика, при которой нововведения являют
ся превентивными мерами возможных угроз бизнесу,
всячески внедряются новейшие формы и методы рабо
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ты с персоналом, что позволяет говорить о конкурент
ных преимуществах в трудовой сфере отдельного хо
зяйствующего субъекта. Определяя преимущества пос
ледней кадровой политики и серьезные недостатки пер
вой, следует отметить целесообразность активизации
проактивных мероприятий в рамках реализации анти
кризисного менеджмента, направленного на устранение
негативных последствий влияния макро и микроэконо
мических факторов.
Научнотеоретические аспекты антикризисного ме
неджмента, его виды, последствия, предпосылки воз
никновения кризиса и кризисных ситуаций, меры их пре
одоления являются предметом исследований зарубеж
ных и отечественных ученых, среди которых важное
место в науке занимают: И. Ансофф, В. Баринов, В. Би
вер, И. Бланк, В. Василенко, А. Грязнова, П. Друкер, Т.
Клебанова, Л. Лигоненко, В. Пономаренко, А. Пушкарь,
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онные программы), тотальной минимиза
ции всех видов операционных и других
расходов; продажи непрофильных (а в оп
ределенных случаях и профильных акти
вов) введения системы жесткого контро
ля. В большинстве случаев именно такие
Создание и развитие прочного HR-бренда
предприятия со временем разоряются, т.
к. ориентируются на реализацию измене
Использование возможностей аутсорсинга персонала
ний в отношении наиболее уязвимого фак
тора производства. Повышением цен, как
Применение практики лизинга персонала
инструментом антикризисного регулиро
вания, пользуется 32% предприятий, а 16%
и вовсе не имеют и никогда не разрабаты
Системный мониторинг предложения рабочей силы на рынке труда
вали антикризисных программ и планов. И
только 10% предприятий формируют ан
Создание сильной организационной культуры
тикризисную команду, которая может ре
шать ситуационные проблемы (состоит из
Бюджетирование внедрения изменений, направленных на реализацию
топменеджеров предприятия, при том
антикризисных мер
директор является руководителем анти
кризисной команды и берет на себя ответ
Разработка синтезированной системы материального и морального
ственность по выходу из кризиса) [3].
поощрения
Аккумулируя опыт передовых зару
бежных и отечественных предприятий,
Формирование проактивного персонала
можно сформулировать ряд мероприятий
антикризисного менеджмента персонала.
Ниже представим обоснование сущности
Создание и поддержка карьерных сайтов предприятия
и содержания каждого из них, возможно
сти реализации в отечественных условиях
Изучение сотрудниками предприятия опыта конкурентов
хозяйствования, а также опыта зарубеж
ных предприятий.
Рис. 1. Мероприятия антикризисного менеджмента персонала
1. Реализация эффективной информа
Л. Сытник, И. Титов, А. Тридед, А. Томпсон.
ционнокоммуникативной политики в вопросах внедре
Актуальные вопросы управления персоналом с уче ния нововведений, создание условий для устранения со
том современных тенденций освещали в своих трудах противления изменениям. Этого можно достичь с по
такие отечественные ученые, как О. Амосов, Н. Гавка мощью создания внутренней локальной сети, внутри
лова, В. Гринева, А. Крушельницкая, Н. Лукьянченко, корпоративного радио, газеты, чата, которые могут ос
М. Семыкина, И. Швец и др.
вещать основные события в деятельности предприятия.
Как отмечает Баринов В. А. [1], антикризисный ме Такие локальные информационные ресурсы могут стать
неджмент — это формирование такой системы управ не просто каналами распространения информации, но
ления предприятием, которая обеспечивает его эффек и быть эффективным инструментом при реализации ме
тивную работу на определенном уровне риска. В этом неджментом управленческих функций (так, корпора
проявляется профессионализм менеджеров — не толь тивный чат ускоряет движение управленческих реше
ко в использовании общепринятых инструментов менед ний к исполнителю и обеспечивает неформальную об
жмента, но и в умении предвидеть развитие событий во ратную связь). Например, незаменимой может стать
внутренней для предприятия среде. Учитывая затяжные функция "чатконференция", когда в сохраненной ис
кризисы, характерные большинству отечественных тории сообщений есть зафиксированная информация,
предприятий, становится понятным, вопервых, об и на нее при необходимости можно сослаться. Это яв
уровне профессионализма руководителей государ ное преимущество над устным обсуждением в случаи
ственного уровня, вовторых, о сплоченности и резуль возникновения спорных вопросов или отсутствия кого
тативность их командной работы, втретьих, о недоста либо во время совещания (рис. 1).
точности использования инструментов менеджмента, в
Разработку такой сети, чата можно заказать спе
том числе персоналом.
циализированной фирме, а модерацию лучше поручить
работнику собственного предприятия. В большинстве
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
случаев персонал готов выполнять работу такого рода
Определяя основательность исследований, прове бесплатно или за административные бонусы, чувствуя
денных в области антикризисного менеджмента, мето свою нужность и причастность к общему делу. Следу
дологический инструментарий реализации мероприятий ет не забывать, что более продвинутые пользователи
в кризисных условиях деятельности предприятия, сле могут установить локальную сеть или чат самостоя
дует отметить, что вопросы, касающиеся выбора при тельно, тем самым сэкономив денежные ресурсы
оритетных сфер внедрения необходимых антикризис предприятия. Кроме того, в свободном доступе суще
ных мер в отечественных условиях хозяйствования, тре ствуют такие бесплатные программы как Vipress Chat,
буют дальнейшего изучения. Поэтому выбор предмета LANcet CHAT, Lantalk.NET, CommFort и др.
исследования — инструментарий антикризисного ме
2. Создание и развитие прочного HRбренда, трак
неджмента — обусловлен пробелами практического ха туемого как комплекс целенаправленных мероприятий
рактера в работе с персоналом и реализацией неэффек по формированию позитивного имиджа работодателя
с целью постоянного привлечения и удержания лучших
тивного кадрового менеджмента.
специалистов в этой области. Выполнение этого мероп
РЕЗУЛЬТАТЫ
риятия тесно связано с реализацией маркетинговой и, в
Исследование специфики антикризисной деятель частности, PRполитики предприятия и предусматрива
ности отечественных предприятий [3] показали, что ет следующее:
большинство из них (42% предприятий) решают эту про
— использование возможностей СМИ путем созда
блему путем сокращения объемов деятельности, уволь ния репортажей о предприятии, активное воздействие
нения персонала, сворачиванием всех программ разви на зрителей путем ротации рекламы продукции (това
тия персонала (обучение, социальный пакет, мотиваци ров, услуг), которые производит предприятие;
Мероприятия антикризисного менеджмента персонала

Реализация эффективной информационно-коммуникативной политики
в вопросах внедрения нововведений, создание условий для устранения
сопротивления изменениям
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— проведение благотворительных акций;
использование возможностей аутплейсмента как
средства смягчения негативного отношения к бывшему
работодателю и сохранение положительного имиджа в
глазах сотрудников;
— присутствие и активное участие в соцсетях;
— выполнение обязательств перед наемными работ
никами путем соблюдения положений коллективного
договора, кадровой политики, философии предприятия.
Например, участие в благотворительных акциях или
кураторство социальных заведений на постоянной осно
ве значительно повышает уровень социальной ответ
ственности предприятия в глазах работников, органов го
сударственной власти и общественности в целом. Со вре
менем, если такая деятельность становится системной,
затраты на ее проведение могут значительно снизится за
счет активной вовлеченности самого персонала.
Конкретным примером успешной благотворитель
ной акции можно назвать акцию, которая походит в го
роде Харькове (Украина) под лозунгом "Меняем теплые
окна на теплые вещи". Фирма, проводимая акцию, вза
мен на три теплые вещи дарит энергосберегающие по
крытые для окон, а вещи передает в детские дома и дома
престарелых. Благодаря отличной идее и качественной
информационной поддержке фирме удалось не только
повысить продажи, а и зарекомендовать себя как соци
ально ответственное предприятие. Секрет успеха тако
го рода акций в том, чтобы в них могло поучаствовать
максимальное количество людей, и была задействована
продукция, выпускаемая предприятием. Разработкой
таких акций чаще всего занимается маркетинговый от
дел, а при отсутствии такового — заместитель или по
мощник директора.
Таким образом, HRбрендинг работает в обе сторо
ны — помогает быть предприятию привлекательным для
сотрудников и объясняет в чем ценность именно этого
предприятия для работы на нем. Он также создает эф
фективный персонал, который работает на результат, а
не 8 часов в день.
Несмотря на увеличение количества публикаций по
данной тематике, в основном зарубежных авторов, на
отечественных предприятиях под HRбрендингом по
нимают систему работы с персоналом или ее отдельные
элементы: социальный пакет, системы оплаты труда,
тимбилдинг, корпоративы, тренинги, реализуемые от
дельно от бренда.
Ошибочным явлением является понимание автома
тически успешного внедрения в практику разработан
ного положения, инструкций, правил брендинга, не за
висящего от персонала предприятия. В реальности не
обходима практически направленная система адаптации
персонала к новому бренду, включающая семинары для
топменеджеров — собственника, управленца, директо
ра по маркетингу, директора по персоналу и директора
по продажам — именно они донесут всю информацию
до сотрудников. Однако основными критериями тако
го обучение должны быть: качественность подачи ин
формации; актуальность мероприятий, реализуемых в
рамках брендинга; небольшие группы (до 5 человек);
высокий уровень преподавания; наличие обратной свя
зи между преподавателем и слушателями.
HRбрендинг, как и брендинг, невозможно сделать
за месяц, конечно если под ним понимается работа со
всеми видами коммуникации предприятия, а не просто
распечатка правил поведения для сотрудников на рабо
чем месте. Как правило, результат от HRбрендинга
будет виден через поведение потребителей через 12—
24 месяца, а положительные сдвиги в поведении персо
нала будут заметны через 3—4 месяца.
3. Использование возможностей аутсорсинга пер
сонала — стратегия управления предприятием, направ
ленной на передачу ведения функционально необходи
мых, но не основных направлений в деятельности ком
паний, специализирующимся в данном конкретном роде
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деятельности. Целью аутсорсинга, как инструмента уп
равления, является повышение рыночной стоимости
предприятия благодаря улучшению результатов его де
ятельности, снижению затрат и рисков, повышению
конкурентоспособности продукции путем привлечения
внешних для предприятия, производственнохозяй
ственных функций. Узкая специализация внешних про
изводителей или поставщиков обеспечивает им возмож
ность приобрести значительный опыт в выполнении биз
неспроцессов, внедрении инновационных технологий,
новейших методов организации и выполнения работ.
Разновидностью аутсорсинга персонала выступает ли
зинг персонала.
4. Применение практики лизинга персонала, как
процедуры, предусматривающей временное привлече
ние работников для выполнения функций, количество
которых возрастает в определенные периоды времени
(сезонные работы, заключение крупных нехарактерных
для основной деятельности предприятия контрактов,
время летних отпусков) и отличается следующими пре
имуществами: возможность сохранить льготы в нало
гообложении при условии сохранения статуса малого
предприятия, использование местного персонала при
расширении бизнеса в других регионах (странах). Очень
удобно выполнять работу на основе лизинга проектным
группам инженеров или архитекторов, специалистам
ITсферы, работникам маркетинговых или рекламных
компаний. При этом недостатками лизинга персонала
являются:
— высокая стоимость услуг лизинговой компании
(кадровые агентства требую от 12 до 30% от оклада ра
ботника);
— психологическая несовместимость временно при
влеченных работников и основного кадрового состава;
— отсутствие нормативного регулирования лизин
говых договорных отношений, касающихся персонала,
между заказчиком и лизингодателем в украинском КЗо
Те, что приводит к необходимости регулировать трех
сторонние отношения двумя видами договоров: трудо
вым (между работодателем и работником) и лизинго
вым (между работодателем и лизингополучателем);
— отсутствие механизма регулирования послед
ствий несчастных случаев и травм, полученных персо
налом, взятым в лизинг, а также процесса использова
ния ими материальных ценностей и заключения дого
вора о материальной ответственности.
Практика лизинга персонала малоизвестна как ук
раинскому, так и российскому работнику, и если пред
приятие все же решает использовать этот инструмент,
перед HRспециалистами стоит задача разработки и
реализация адаптационных программ, направленных на
персонал, привлеченный на основании договора лизин
га. Если же предприятие само готово передать персо
нал по договору лизинга, то стоит выбирать сотрудни
ков, которые обладают высокой адаптивностью.
5. Системный мониторинг предложения рабочей
силы на рынке труда. В кризисные периоды менеджеры
по найму персонала практически не заняты работой, так
как предприятие не нуждается в дополнительных кад
рах. В этом случае полезным будет воспользоваться
опытом китайских работодателей, которые предложи
ли работу известным финансистам с УоллСтрит, уво
ленным в НьюЙорке во время кризиса, и получили вы
сококачественные кадры с минимальными затратами на
набор персонала. Менеджер по найму персонала оте
чественного предприятия может отслеживать резюме
высококвалифицированных специалистов, которые
были уволены изза кризиса и готовы работать на вы
годных для предприятия условиях. Этот стратегически
важный шаг обеспечит предприятие новыми кадрами,
что с одной стороны будет отличным вливанием энер
гии в существующий бизнес, как в открытую систему а
с другой — сэкономит средства на найм и развитие пер
сонала в будущем.
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6. Создание такой организационной культуры, ко
торая способна объединить ядро коллектива и удержать
предприятие на рынке в условиях временного спада его
деятельности. Нормы, ценности, принципы деятельно
сти, установки, которые аккумулируются в сильной и
высокой организационной культуре, отличающейся ши
роким кругом охвата сторонников руководства, этич
ного отношения к ним со стороны руководителей биз
неса, становятся кодексом поведения при реализации
антикризисных действий.
Нормы организационной культуры могут быть зак
реплены в "Кодексе поведения сотрудников предприя
тия", "Этическом кодексе", "Принципах работы пред
приятия" или "Философии организации", с которыми в
обязательном порядке следует ознакомить всех сотруд
ников. Важно учитывать тот факт, что чем более специ
фичны требования к поведению персонала (например,
запрет курения, запрет на разглашение информации,
требование носить исключительно деловой костюм оп
ределенного цвета), тем тщательнее нужно следить за
внедрением организационной культуры, усилить конт
роль за соблюдением правил и организовать обратную
связь с системой штрафов и поощрений.
В соответствии с исследованиями в сфере акмео
логии, изменение ценностей и привычек для взрослых
людей гораздо сложнее, чем детей. С этой целью ре
комендуется проводить не стихийные, а системные
тренинги, разработанные с учетом особенностей кон
кретного предприятия и конкретных сотрудников.
НRменеджеры — одни из главных разработчиков
положений оргкультуры, реализующие видение топ
менеджеров в отношении предприятия и персонала.
Поэтому вопросы, касающиеся не только качествен
ного обоснования определенных тезисов, но и их
практической реализации зависят от того, насколько
они способны быстро и результативно работать, за
интересованы в изменениях, соответствия знаний,
умений, навыков требованиям действительности. В
связи с этим акцентирование внимания необходимо
направить на повышение экспертности HRменедже
ров, что лежит в плоскости профессиональноквали
фикационных и личностных качеств. Относительно
первых, то вопрос состоит в уровне компетентности
работников службы, их опыте, коммуникативных дан
ных, вторая группа качеств доминирует в работе с
людьми, т. к. определяет эффективность поиска под
ходов к каждому работнику — внутреннему клиенту
— и позиционирования как важного подразделения в
организационной структуре управления.
Именно во время кризиса организационная культу
ра (особенно ценностный аспект) проверяется на проч
ность, и руководителю нужно в первую очередь следить
за тем, чтобы он сам и топменеджмент придерживался
норм организационного поведения.
7. Бюджетирование внедрения изменений, направ
ленных на реализацию антикризисных мер для того,
чтобы рассчитать необходимые для этого издержки,
определить наиболее затратные статьи. Создание бюд
жета должно осуществляться в условиях жесткой эко
номии, акцентируя внимание только на основных аспек
тах работы. Сегодня бюджетирование становится эф
фективной управленческой технологией. Если предпри
ятие имеет так называемый бюджетный кодекс, кото
рый регулирует распределение финансовых ресурсов
(например, механизм перехода недофинансированных
статей во внутренний долг перед функциональным под
разделением, модель определения дохода работника в
период кризиса, и т. д.), то антикризисное управление
становится более понятным и подкрепленным докумен
тально в бухгалтерском и управленческом учете.
Крайне важно прописать в "Положении о бюдже
тировании" систему контроля выполнения бюджета
предприятия. Она обязательно должна содержать ана
лиз причин невыполнения или перевыполнения бюдже

www.economy.in.ua

та, механизм его корректировки в зависимости от уров
ня отклонения от плана (на 1%, 5% или 10%) и предус
матривать процедуру мотивации менеджеров в каждом
из случаев. В кризисный период необходимо моделиро
вать возможные сценарии выполнения бюджета и со
гласно с ними оперативно его корректировать.
Разработка специального программного обеспечения
для бюджетирования (как стратегического, так и опера
тивного), обеспечивает доступ к единой базе данных и
позволяет интегрировать бюджетный процесс в общую
систему планирования и учета. Если программа бюдже
тирования грамотно написана в соответствие с бюджет
ным кодексом предприятия, то управление бюджетным
процессом становится практически автоматическим, что
не требует затрат на привлечение дополнительного пер
сонала. К таким программам относится "1С: Бюджети
рование", "1С: финансовое планирование", КИС: Бюдже
тирование", "Navision", "Контур Корпорация. Бюджет
холдинга", "ПАРУС", "Oracle Financial Analyzer" (OFA),
"Bplan". В результате бюджетирования предприятие мо
жет получить комплекс разноуровневых финансовых
планов: бюджет дохода и расхода (БДР), бюджет движе
ния денежных средств (БДДС), бюджет по балансовому
листу (ББЛ), оборотные бюджеты для функциональных
подразделений или отдельных видов деятельности пред
приятия, прогнозные балансы.
8. Разработка синтезированной системы материаль
ного и морального поощрения, направленная на уста
новление устойчивой взаимосвязи между результатами
деятельности каждого работника и размером вознаг
раждения за труд. В условиях реализации антикризис
ных мер, актуальным является акцентирование внима
ния на моральной стороне стимулирования к трудовой
деятельности персонала. Естественно, оно не может
быть бесплатным для предприятия, ведь мероприятия
этой формы также имеют стоимость наряду с денеж
ными поощрением, но на несколько порядков ниже. Не
следует также забывать, что в предкризисный и кризис
ный период, мотиваторы, действующие на персонал по
ложительно в стабильное время, могут резко изменить
ся. В связи с этим в предкризисные периоды рекомен
дуется осуществлять оценку уровня мотивации персо
нала и при необходимости корректировать набор мо
тивационных инструментов.
Основываясь на теоретикометодических аспектах
мотивационного потенциала персонала и практических
вопросах системы стимулирования, представим обосно
ванные рекомендации по составлению системы поощ
рений сотрудников в кризисный период. Вопервых, ин
формирование персонала относительно финансово
экономического состояния и поведения персонала в
условиях кризиса. Вовторых, вознаграждение тех со
трудников, которые причастны к выходу предприятия
из кризиса. Втретьих, гарантированное поощрение
ключевых сотрудников, даже с возможным увеличени
ем заработной платы или повышением по карьерной
лестнице. Вчетвертых, представителям творческих и
креативных профессий (художникам, вебмастерам,
редакторам, переводчикам, фотографам и др.) на пери
од кризиса имеет смысл посодействовать в создании на
базе предприятия творческих школ, курсов для населе
ния, предложить дополнительный выходной, помочь в
получении независимых грантов на обучение. Впятых,
учет индивидуальных особенностей ключевых сотруд
ников в использовании мер поощрения, от чего зависит
правильность выбранного мотивационного инструмен
та и его эффективность. Именно в кризисный период
индивидуальный подход оправдывает себя полностью,
главная задача — правильно организовать работу ли
нейных менеджеров и кадровой службы.
9. Формирование проактивного персонала, резуль
татом чего выступит инновационное развитие предпри
ятия. Проактивность определяет опережающее по
сравнению с другими сотрудниками развитие личнос
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тных, профессиональноквалификационных качеств,
которые проявляются в креативности мышления, про
ектах, построении взаимоотношений с коллективом.
Предприятие, имеющее проактивный персонал, стано
вится более гибким и жизнеспособным. Но желание
привлечь персонал с подобными характеристиками
должно быть подкреплено готовностью топменедж
мента выходить на качественно новый управленческий
уровень — научиться принимать поведение такого пер
сонала, грамотно его направлять, уметь извлекать из
продукта его работы нужные активы, а также подго
товить надежный фундамент, которой сможет удер
жать проактивный персонал в кризисные периоды. На
предприятиях, имеющих проактивный персонал, уп
равленческий аппарат постоянно подыскивает новые
методы управления, что обеспечивает его более высо
кую инновационную активность и, соответственно,
жизнеспособность.
С целью определения относительных позиций каж
дой страны в ЕС в области инновационного развития,
экспертами Комиссии ЕС рассчитывается общий инно
вационный индекс (ОИИ) — Summary Innovation Index
(SII), который непосредственно связан с показателями
научнотехнического и инновационного развития. Так,
Украина, как и Россия, со значением индекса 0,23 вхо
дит в число стран, идущих вдогонку инновационному
развитию. В первую пятерку странлидеров вошли Шве
ция (0,68), Финляндия (0,64), Швейцария (0,641), Япо
ния (0,61), США (0,59) [2]. Трактовать этот индикатор
стоит как показатель того, насколько экономический
рост страны базируется на инновациях, и отражает раз
личные аспекты нововведений, исследования и разра
ботки, а также показатели их диффузии, включая по
казатели распространения новых знаний и степень ис
пользования информационных технологий.
10. Создание и поддержка карьерных сайтов пред
приятия как презентации активной и открытой кадро
вой политики online для внутреннего и внешнего рын
ка рабочей силы. По мнению специалистов по HRме
неджменту, карьерные сайты должны отвечать следу
ющим требованиям: простая и удобная навигация сай
та; видео; полученные отзывы кандидатов; ссылки на
социальные сети; интерактивный блог, где кандидаты и
работники могут комментировать действия руковод
ства, наличие на сайте только релевантной информации.
Важным моментом является своевременная модерация
таких сайтов. Исходя из отечественной практики, имен
но свободные информационные ресурсы (форумы, чаты,
блоги, комментарии, отзывы), становятся объектом ата
ки со стороны недобросовестных конкурентов.
11. Изучение сотрудниками предприятия опыта кон
курентов. Если предприятие продает товары и предос
тавляет услуги, а в период кризиса вынуждена сокра
тить штат изза снижения продаж, гибкое реагирова
ние и переквалификация сотрудников помогу сохранить
ключевых сотрудников. Так, продавцы, менеджеры мо
гут изучать опыт конкурентов эмпирическим путем,
отрабатывать на территории конкурентов рабочие си
туации, изучать предложение и ценовую политику на их
сайтах. Важно, чтобы этот процесс не был стихийным,
сотрудникам нужно предоставить рабочий график,
разъяснить необходимость составления отчетов по про
деланной работе. Этот инструмент не только поможет
перенять наработки конкурентов и собрать информа
цию для маркетингового исследования, но и даст воз
можность сотрудникам предоставить виденье дальней
шего развития предприятия в официальной форме.
ВЫВОДЫ
Исходя из содержания и сущности указанных ме
роприятий антикризисного менеджмента, подчеркнем
необходимость регулирования процессов, создающих
информационное пространство функционирования
персонала, ведь именно информация в XXI веке явля
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ется одним из весомых факторов производства. Мето
дически и практически неверным является осуществле
ние антикризисного менеджмента персонала отдельно
от других аспектов деятельности предприятия: финан
совых, организационных, экономических, маркетинго
вых и т. д., ведь только комплексное изучение особен
ностей функционирования даст возможность для при
нятия эффективных управленческих решений. Причем
менеджмент персонала является наиболее трудным с
точки зрения управляемости и возможности предска
зания поведения субъектов в будущем.
Специфика управления с кадрами в период кризиса
предусматривает применение того же инструментария,
как и в период спада деятельности в контексте жизненно
го цикла предприятия. Поэтому инструментарий антикри
зисного управления предприятием можно использовать
и применительно к персоналу, причем процедура услож
няется человеческим фактором при принятии решений.
Наряду с этим, экономика знаний требует создавать
опыт, профессионализм и высокую квалификацию пер
сонала как индикатор работы на опережение в меняю
щейся конкурентной среде и результат человеческого
развития отдельного хозяйствующего субъекта, регио
на, страны в целом. Синтезируя психологические аспек
ты в работе с персоналом с эффективностью управле
ния, следует достигать синергизма в этом направлении,
создавая такую систему, которая, вопервых, была бы
понятна его субъектам, вовторых, соответствовала ус
ловиям внутренней и внешней среды, втретьих, моби
лизовала усилия на рост причастности к предприятию
и его целям. Основным требованием формирования при
частности персонала является его вовлеченность в дела
предприятия, что создается путем реализацией систе
мы стимулирования, построенной на взаимосвязи ре
зультатов труда и уровня вознаграждения, делегирова
ния полномочий, действенной системы социальной за
щиты и льгот работникам и т. п.
В связи с тем, что Украина в качестве приоритета
экономического развития выбрала путь к формирова
нию экономики знаний, принципами ее функциониро
вания необходимо руководствоваться и в рамках мик
роекономики. Экономика знаний базируется на приори
тетном развитии образования, инновационных техно
логиях, коммуникативных способностях субъектов хо
зяйствования, что в контексте данного исследования
должно быть отправным пунктом инструментария ан
тикризисного менеджмента персонала. В рамках дан
ной позиции антикризисные мероприятия, реализуемые
в практической плоскости, должны иметь теоретичес
кое обоснование и соответствовать условиям внешней
среды, быть нацелены на результат и учитывать тенден
ции в использовании интеллектуалоемких технологий
менеджмента. Этот тезис, в свою очередь, подразуме
вает необходимость привлечения высококлассных спе
циалистов в реализации предложенных мероприятий,
список которых не является исчерпывающим, а лишь
указывает на неограниченные возможности в работе с
людьми и развитии их потенциала. Выбор консультан
тов обосновывается с позиции "затратывыгоды" для
предприятия, т. е. наймом в штат предприятия либо зак
лючения контракта на выполнение консалтинговых ус
луг в одной из указанных сфер деятельности.
Литература:
1. Баринов В.А. Антикризисное управление: учебное
пособие. 2е изд., перераб. и доп. / А.В. Баринов. — М.:
ФБК ПРЕСС, 2005. — 488 с.
2. Россия и Украина в свете индикаторов Европейс
кого инновационного табло / Под ред. Ивановой Н.И. и
Егорова И. Ю. — М.: Госкомстат Украины, 2008. — 93 с.
3. Сердак О.В. Кадрові аспекти антикризового управ
ління підприємствами / О.В. Сердак // Механізм регулю
вання економіки. — 2010. — № 3. — Т. 1. — С. 141—148.
Стаття надійшла до редакції 11.04.2013 р.

Економiка та держава № 9/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.242

О. О. Шапуров,
к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економікоGгуманітарний
факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА
ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ЛАТЕНТНИХ
УМОВАХ РОЗВИТКУ
A. Shapurov,
PhD, Zaporizhzhya National University

CATEGORICAL BASIS CRISES AND PROCESSES OF ENTERPRISES IN TERMS OF LATENT

У статті розглянуто категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умо]
вах розвитку.
The main purpose of this article is to research the categorical basis of crisis and business processes in terms
of latent.
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ВСТУП
В умовах економічної реформи машинобудівним
підприємствам необхідно змінювати умови та принци
пи функціонування. Велика конкурентність, з одного
боку, та нестабільність зовнішнього та внутрішнього се
редовища з другого, призвели до виникнення й поглиб
лення кризових явищ на вітчизняних підприємствах.
Саме тому гостро постала проблема кризи машино
будівних підприємств, виникла необхідність у розроб
ленні системи діагностики й запобігання банкрутству,
а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих
підприємствах. Але категорія "криза" та "криза на
підприємстві" не є цілком визначеними через багатог
ранність та системну складність явища. Тому доцільно
зосередити увагу на визначенні поняття "криза на
підприємстві", що стає підгрунтям для подальшого уп
равління підприємством, тобто є невід'ємною частиною
антикризового менеджменту.
Глибокі кризові потрясіння наприкінці ХХ ст. дали
поштовх до розробки нових підходів у теорії криз. Ос
новні положення цих підходів такі: кризи неминучі в
розвитку будьякої системи, зокрема економічної. Вони
є неодмінною фазою життєвого циклу системи. Кризи
виконують три функції в динаміці систем — підривають
засади застарілих елементів, відкривають шлях до ста
новлення нових, зберігають і збагачують спадкове ядро
системи. Завершуються кризи або переходом системи в
новий якісний стан, або її розпадом, заміною іншою
системою.
Для більш детального обгрунтування кризових явищ
необхідно сформувати категоріальний базис кризових
явищ та процесів в латентних умовах розвитку.

Категоріальний базис включає в себе такі складові:
— сучасні характерні властивості кризи;
— фази кризи та їх симптоми, які враховують ла
тентну фазу кризових процесів та явищ;
— фактори впливу на кризовий стан підприємства
відповідно до сфер господарювання;
— системну класифікацію кризових явищ та про
цесів з розширенням класифікаційних ознак.

РЕЗУЛЬТАТИ
Криза (від грец. krіsіs — рішення, поворотний пункт,
результат):
1) різкий крутий перелом у чомунебудь, важкий пе
рехідний стан;
2) гостре утруднення з чимнебудь; важке положен
ня.
Теорія економічної кризи почала розвиватися у
другій половині ХІХ ст. Кризові фази довгострокових
економічних циклів досліджував М.Д. Кондратьєв, який
розробив теорію економічних циклів, що дає можливість
з високим ступенем ймовірності передбачити періо
дичність спадів та підйомів виробництва. Цінність цієї
теорії полягає в тому, що вона є методологією прогно
зування циклічності та характеру розвитку економіки
[17].
Вагомий внесок у розвиток теорії криз зробив М.І.
ТуганБарановський у праці "Промислові кризи у су
часній Англії, їх причини і вплив на народне життя", в
якій він дав визначення кризи як точки перелому підви
щувальної та понижувальної хвилі суспільного госпо
дарювання [1].
А.А. Богданов формує свій підхід, виходячи теж з
теорії циклів. Автор вважає, що криза порушує стан
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
рівноваги і в той же час зумовлює перехід до нового
Метою статті є формування категоріального бази рівноважного стану [2]. Наведене визначення, насампе
су кризових явищ та процесів підприємств в латентних ред, характеризує кризу як поштовх еволюційного роз
умовах розвитку
витку економіки держави. Проте, якщо на мікрорівні
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криза, з одного боку, об'єктивно порушує стан рівно
ваги конкретного суб'єкта господарювання, то з іншо
го — далеко не завжди стає передумовою його подаль
шого розвитку.
Схожі визначення дають науковці Л.О. Лігоненко та
А.М. Єсакова.
Характеризуючи кризу підприємства, Л.О. Лігонен
ко, справедливо зазначає, що кризовий стан системи є,
поперше, значним та тривалим порушенням рівноваги,
а, подруге, проявом нездатності системи використову
вати механізми внутрішньої саморегуляції [3].
У свою чергу, А.М. Єсакова розглядає кризу як
"будьяке відхилення від стану рівноваги, будьяке обу
рення зовнішнього і внутрішнього середовища фірми"
[4].
Відповідно Г.П. Іванов пропонує підхід до визначен
ня кризи виходячи з життєвого циклу підприємства [5].
Схоже визначення дають такі вчені, як Є.С. Мінаєв і
В.П. Панагушин. Вони відзначають, що "кризові ситуації
виникають на всіх стадіях життєвого циклу підприємства
і виражаються в коливаннях обсягу виробництва про
дукції, виникненні труднощів зі збутом продукції, над
мірному зростанні заборгованості за податковими пла
тежами та ін." [6].
На особливу увагу заслуговує розглянута Е.М. Ко
ротковим проблема виникнення криз у підприємствах,
заснована на системному підході [7]. Автор описує
підприємство як складну соціальноекономічну систе
му, яка, згідно з положеннями теорії системології, зав
жди знаходиться в квазі — стабільному стані.
А. Чернявський пояснює кризу як "ситуативну ха
рактеристику функціонування будьякого суб'єкта, що
є наслідком невизначеності в його зовнішньому та внут
рішньому середовищах" [8, с. 100—101].
Роботи, присвячені теорії криз на рівні підприєм
ства, доречно поділити на дві групи:
1) теорії, що акцентують увагу на руйнівній
функції кризи. Вони пропонують сприймати кризу як
ситуацію, що гостро загрожує існуванню підприєм
ства. Кризова ситуація в такому випадку вимагає не
гайного її подолання, локалізації наслідків методами
антикризового управління, щоб зберегти насамперед
матеріальну основу для продовження господарсько
економічної діяльності при гострому дефіциті обо
ротних коштів;
2) теорії, що розглядають кризу як явище, орієнто
ване на ламання старого і розвиток нового. Вони сприй
мають її позитивно, тому в їх основу закладена не бо
ротьба з кризою, а реструктуризація системи, що відпо
відає новим умовам.
Характеристика кризи, яка відбиває позитивні мож
ливості відновлення, у визначеннях деяких учених і фа
хівців виступає як "антисипативний (випереджаючий)
антикризовий менеджмент". Поряд із програмою захи
сту від кризового саморуйнування він включає проф
ілактику і "терапію" банкрутства, тобто стадію діагнос
тики і превентивної санації в процесі антикризового
управління.
Кошкін В.І. розглядає кризу підприємства як незап
ланований процес обмеженого продовження і обмеже
ною можливості впливу менеджменту на діяльність
підприємства з важко прогнозованими наслідками, які
ставлять під загрозу весь подальший розвиток підприє
мства [9].
Базарів Ц.З., Бєляєв Ц.Р., і Білих Л.П. визначають
криза як надзвичайну ситуацію, в результаті якої вини
кають значні збої в основних підсистемах підприємства
[10].
У перекладі з грецького 'сrisis' означає перелом. Тоб
то, будьяка якісна зміна процесу, перехід від існуючо
го стану до іншого, істотно відрізняється за основними
параметрами.
У цьому сенсі перехід від стабільності до погіршен
ня — це кризова ситуація в розвитку системи [11].
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Група авторів у складі Короткова Е.М., Кірсанова
К.А., Кисліцина І.П. та ін. розглядають кризову ситуа
цію на підприємстві як ознаку або слабкої стратегії, або
її поганої реалізації, або того й іншого разом [12].
З точки зору французького вченого К. РуДюфора,
криза є нагромадження в організації або її частині по
тенційних факторів, здатних перервати поточні та май
бутні операції підприємства [13]. Іншими словами, К. Ру
Дюфор, розглядаючи вплив криз на діяльність
підприємств, акцентує увагу на тому, що кризи мають
не лише негативний і руйнівний характер, але і несуть у
собі потенціал змін, що є досить корисним для
підприємств.
У даному контексті Т.К. Пошан і Е.М. Морен відзна
чають, що функція кризи, яка "проявляється", носить по
зитивний характер, адже дає змогу підприємствам навча
тись та мобілізувати зусилля, спрямовані на зміни [14].
Г.Д. Фостер (Foster H.D.) називає "чотири визначені
ознаки, притаманні критичним ситуаціям: потреба швид
кого прийняття рішень, гостра нестача кваліфікованої
робочої сили, засобів та часу на опанування ситуацією"
[15, с. 217]. Такі центральні визначення, "як необхідність
швидкого прийняття рішення", "гостра нестача кваліф
ікованої робочої сили", "гостра нестача часу", "гостра
нестача засобів", є фундаментальними категоріями кри
зової ситуації.
Дослідник Л. Бартон вважає кризу "широкомасш
табною, непередбаченою подією, яка веде до потенцій
но негативних результатів. Ця подія та її наслідки мо
жуть завдати серйозної шкоди всій організації: праців
никам, продукції, зв'язкам, фінансам та репутації" [30].
На наш погляд, можна зробити таке визначення
кризи на підприємстві — це широкомасштабне непе
редбачене явище, яке виникає в результаті дії системи
факторів або одиничних точкових катастрофічних
подій, які породжують латентні тенденції, розбалан
сованість виробничогосподарської діяльності, нега
тивний фінансовий результат, плинність у сфері пер
соналу та інші негативні тенденції сфер господарюван
ня суб'єктів ринкової економіки.
Виходячи з аналізу літературних джерел можна ви
окремити такі властиві характеристики кризи на
підприємстві:
1. Криза є постійно можливим явищем в діяльності
підприємства, в зв'язку із циклічним характером його
розвитку та протиріч, які постійно виникають між про
цесами поточного функціонування та перспективного
розвитку.
2. Багатомірність. Кризи мають ланцюгової харак
тер, часто, виникаючи в одній зоні господарської діяль
ності підприємства, вони поширюються на інші, і можуть
охопити всі підприємство в цілому. Це виникає в резуль
таті того, що підприємство, як система, характеризуєть
ся органічним взаємодією всіх елементів, і проблеми, що
виникають при своєму рішенні в одному з її елементів
зачіпає всі підрозділи підприємства.
3. Передбачуваність і непередбачуваність криз. Кри
зи можна передбачити, чекати і викликати. Передбачу
вані кризи настають як етап розвитку, вони можуть вик
ликатися об'єктивними причинами накопичення фак
торів виникнення криз — потреби реструктуризації ви
робництва, зміни структури інтересів під впливом нау
ковотехнічного прогресу і т.п. Несподівані кризи час
то бувають результатом якихабо природних явищ, або
грубих помилок в управлінні.
4. Криза може бути керованою. У визначеному сту
пені розвиток кризи можна прискорювати, випереджа
ти, згладжувати, відсувати, тобто керувати ним. При
цьому успіх управління залежить від своєчасного розп
ізнавання кризи та причин її появи.
5. Межа керованості. Криза — явище циклічне, що
проходить у своєму розвитку певні стадії і виникає на
різних етапах життєвого циклу підприємства. В процесі
будьякої кризи існує момент часу, після настання яко
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го будьякі антикризові заходи виявляють
Миттєвість та динамічність – при виникненні криза миттєво та динамічно
ся неефективними. Іншими словами, для
розвивається
подолання кризової ситуації застосуван
ня антикризових заходів доцільно і еконо
Керованість, межа керованості – ступінь розвитку кризи можна прискорювати,
мічно виправдане тільки до настання цьо
випереджати, згладжувати, відсувати
го моменту часу — межі керованості.
На наш погляд, необхідно розширити
Передбачуваність кризи – етап розвитку, вони можуть викликатися
характеристики кризи. Одна з особливос
об'єктивними причинами накопичення факторів виникнення криз
тей кризи латентність. Більшість криз має
прихований (невидимий) характер.
Криза має миттєвий характер та ди
Багатомірність. Кризи мають ланцюгової характер, часто, виникаючи в одній
намічність розвитку. Якщо виникає кризо
зоні господарської діяльності підприємства, вони поширюються на інші, і
ва ситуація то вона розростається за гео
можуть охопити все підприємство в цілому
метричною прогресією.
Властивості кризи наведено на рис. 1.
Нормальний розвиток підприємства
може мати різні відхилення, що швидко
Латентність – більшість криз має прихований (невидимий) характер
можуть призвести до помилкового небажа
ного розвитку і поставити під загрозу
Рис. 1. Характерні властивості кризи
підприємство або навіть саме його існуван
На наш погляд існує фаза латентної кризи, фаза роз
ня. Якщо помилковий розвиток було вчасно виявлено, то
можна прийняти адекватну корекцію курсу на нормаль балансованості стану підприємства, фаза стійкої кри
ний розвиток. Для того, щоб можна було розробити пра зи.
Підприємство не усвідомлює, що виникла фаза ла
вильну корекцію курсу, необхідно мати знання про про
тентної кризи. Основні її симптоми:
цес кризи і про етапи розвитку кризового процесу.
— зменшення маси прибутку підприємства;
Процес кризи є загальним розвитком, що змінює,
— зменшення обсягу оборотних коштів;
руйнує наявну структуру зв'язків / відносин або заново
— поява дебіторської заборгованості підприємства;
формує її.
— поява кредиторської заборгованості;
Криза підприємства у широкому значенні є обмеже
— зростання поточних зобов'язань;
ним за часом процесом.
— зменшення преміального фонду працівників;
Він може бути керованим або хоча б повинен утри
— згортання соціальних програм.
муватися у визначених межах, або знаходитися під
Фази та симптоми кризи наведені на рис. 2.
внутрішнім чи зовнішнім впливом.
На фазі розбалансованості виникають такі симпто
Кризові процеси залежно від підприємства, його
структури, інноваційного потенціалу тощо можуть бути ми:
різної тривалості, інтенсивності і мати як наслідок
— коливання динаміки прибутку підприємства — от
різний ступінь значущості.
римання або прибутку або збитку;
— нестача власних оборотних коштів, нестача
В економічній літературі пропонуються різні гра
ліквідних активів, брак коштів на розрахунковому ра
дації рівнів кризових станів підприємств.
Автори П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Минде хунку;
ли виділяють шість фаз кризи: стратегічна криза, так
— скорочення фонду оплати праці;
тична криза, криза забезпеченості оборотними кошта
— зменшення обсягів збуту продукції, втрата кон
ми, неплатоспроможність, реструктуризація і ліквіда кретних позицій товарами підприємства;
— неможливість погашення кредиторської заборго
ція [17, с. 404—405]. Таке трактування рівнів кризового
ваності власними коштами.
стану має ряд недоліків.
Фаза стійкої кризи на підприємстві має такі симп
Поперше, останні дві фази є не стільки фазами роз
витку кризового стану, скільки заходами щодо виходу томи:
з нього, тобто уже відносяться до антикризового уп
— зменшення обсягу власного капіталу;
равління.
— збитковість підприємства;
— зростання вартості дебіторської та кредиторсь
Подруге, виділення фаз кризи (окремих стадій у
ході його розвитку і зміни) має на увазі послідовне їх кої заборгованості;
— низька платоспроможність підприємства;
проходження від стратегічної кризи до ліквідації
підприємства, що можливо тільки при повній відсутності
— скорочення штату працівників;
реакції керівництва на кризовий стан.
— зростання собівартості та стабільне зниження
Потретє, невдала реструктуризація підприємства вартості реалізованої продукції;
— збільшення запасів на складах та незавершеного
не завжди приводить до його ліквідації, тому що нарівні
з нею можуть бути використані реорганізація, зовніш виробництва.
Ситуацію кризи породжують відповідні фактори
ня санація та інші заходи.
Коротков Є.М. виділяє три рівні кризового стану: ка зовнішнього та внутрішнього середовища.
тастрофа, важка криза, легка криза [12].
Значущість впливу окремих внутрішніх та зовнішніх
Бланк І.О. виділяє схожі рівні кризового стану: ка факторів розвитку кризи у часі не є постійною, вона сут
тєво змінюється залежно від етапу життєвого циклу
тастрофа, глибока і легка фінансова криза [18].
Терещенко О.О. характеризує кризовий стан трьо фірми. Спроби визначити перелік та ранговість факторів
ма параметрами: факторами виникнення (зовнішніми і на окремих етапах були здійснені багатьма дослідника
внутрішніми), видом кризи (криза стратегії, криза при ми.
бутковості, криза ліквідності) і фазою (кризовий стан,
Загальновизнаним є розподіл факторів, що вплива
що загрожує чи не загрожує існуванню підприємства). ють на підприємство, за такими групами: макросередо
Далі автор зазначає, що важливою передумовою вико вище (екзогенні), внутрішнє середовище (ендогенні) та
ристання ефективних антикризових заходів є ідентиф найближче оточення, але в подальшій класифікації ви
ікація глибини кризового стану і при цьому виділяє три користовуються два підходи.
його фази: кризовий стан, що не загрожує функціону
Прихильники першого підходу розглядають середо
ванню підприємства; кризовий стан, який загрожує існу вище як таке, що умовно складається із мікросередови
ванню; кризовий стан несумісний з подальшим існуван ща (внутрішнього середовища фірми та сил її найближ
ням підприємства [19, с. 17].
чого оточення) і макросередовища, яке об'єднує більш
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Такий підхід, на думку Лігонен
ко Л.О. [25], виявляє залежність
кризових факторів від діяльності
фахівців відповідного профілю
(функціональної служби апарату
управління).
Залежно від джерела форму
вання грошового потоку Бланк І.А.
виділяє кризові фактори, які пов'я
зані з операційною, інвестиційною
та фінансовою діяльністю. Ця кла
сифікація враховує взаємозв'язок
між розвитком кризи і джерелами
формування грошових потоків, яка
дає можливість визначати "зони
уваги" — окремі напрями діяльності
підприємства, неефективність яких
призводить до неплатоспромож
ності.
На нашу думку, в ході аналізу
впливу факторів на підприємство
доцільно використовувати обидва
підходи в комплексі та класифікува
ти розподіл криз, виходячи зі сфер
господарювання внутрішнього сере
довища та механізмів господарюван
ня зовнішнього середовища.
Сфера господарювання — це
окрема частина виробничогоспо
дарської діяльності (зокрема, ма
шинобудівного підприємства), яка
Рис. 2. Фази та симптоми кризи підприємства
має свої властивості, методи,
інструменти функціонування.
віддалені сили, зовнішні по відношенню до фірми [20;
Різні вітчизняні та зарубіжні вчені розглядали різні
21].
сфери господарювання: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Емер
Прихильники другого підходу (з точки зору мож сон, Ф. Котлер, А. Семенов, Г. Семенов більш глибоко
ливості фірми впливати на середовище) ділять загальне вивчали сферу виробництва та сферу збуту й маркетин
оточення на зовнішнє або таке, що не піддається конт гу; Г. Мюнстерберг та М. Фоллет, Є. Мейо — сферу роз
ролю зі сторони підприємства (макросередовище та се витку колективів; І. Бланк, Л.Лігоненко, Л. Лахтіонова,
редовище завдань); і внутрішнє середовище, що О. Терещенко — фінансову сферу; С. Салига, В. Фатю
піддається контролю [22; 23; 24; 25].
ха, В. Хобта, О. Солодова, С. Кравченко, О. Фищенко —
Деякі автори пропонують проводити розподіл криз сферу інформаційного забезпечення.
у залежності від функціонального спрямування менед
Узагальнюючи погляди вчених на виробничогос
жменту.
подарську діяльність, можна дати характеристику

Рис. 3. Фактори кризового стану внутрішнього середовища підприємства
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Кризовий стан підприємства

Адміністративноправові фактори
- недосконале митне та валютне
регулювання;
- огріхи у ліцензуванні;
- непотрібне квотування;
- встановлення жорстких
державних економічних
нормативів;
- тотальний контроль за
системою виробничих відносин;
- застосування непотрібних
санкцій;
- недосконала система
розрахунків;
- помилкове формування
кадрового та правового
забезпечення народного
господарства

Бюджетно –
податкові
фактори
- скорочення фінансування
соціальних пільг та
гарантій;
- відміна дотації, субсидії,
субвенції;
- відсутність
стимулювання розвитку
окремих сфер народного
господарства;
- відсутність програм
розвитку та концепцій
інноваційного розвитку;
- значний податковий
тягар

Фактори
грошово –
кредитної
системи
- тотальне регулювання
грошової маси в обігу;
- дефіцит кредитних
коштів в обігу;
- неефективна політика
встановлення відсоткових
ставок;
- відсутність інвестиційної
активності та
інвестиційної
привабливості на
макрорівні;
- значний рівень
безробіття та інфляційні
процеси

фактори державного механізму регулювання

- недосконалі механізми ціноутворення на
ринку;
- значна монополізація ринку;
- неконкурентноспроможність продукції;
- недосконала кон′юктура ринку.

Фактори ринкового механізму

Рис. 4. Фактори кризового стану зовнішнього середовища підприємства

усіх сфер у такому порядку: складова внутрішньої та
зовнішньої інформації, сфера виробництва, сфера
збуту, сфера розвитку і формування стабільного ко
лективу, фінансова сфера, сфера постачання. Кризові
аспекти сфер господарювання наведені на рис. 3.
До макроекономічних факторів доцільно віднес
ти фактори державного механізму регулювання та
фактори ринкового механізму. Макроекономічні
фактори наведені на рис. 4.

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверд
жувати, що криза підприємства є переломним момен
том у послідовності господарських процесів, подій і дій.
Типовою для розвитку кризової ситуації є або ліквіда
ція підприємства, як екстремальна форма, або успішне
подолання кризи. Саме напрямок розвитку кризових
процесів багато в чому залежить від якості управління
підприємством. Висока компетентність антикризового
менеджменту дає змогу, з одного боку, визначити кон
кретні об'єкти управлінської дії,
з іншого, своєчасно надавати
Класифікація кризових явищ та процесів
ефективну дію на локалізацію
кризових процесів. Тому дослід
ження наведених вище чинників
види
криз
ознаки
кризи дасть змогу поглибити ро
зуміння кризи як процесу, його
закномірностей та тенденцій роз
- глобальні;
Процес
гортання і дасть змогу більш де
міжнародні;
глобалізації та
тально аналізувати кризові ситу
- інтернаціональні;
інтернаціоналізації
ації, що виникають в діяльності
- територіальні;
різних суб'єктів господарювання.
- у межах країни
Усі кризові явища та процеси
Ступінь
- керовані;
мають своє походження.
керованості
- некеровані
За словами Ансоффа І. кри
- постійні;
Частота
зові явища на підприємствах мож
- сезонні;
виникнення
на класифікувати у такий спосіб:
- систематичні;
— локальна криза;
- циклічні
Тривалість
— стратегічна криза;
- протягом тривалого часу;
кризи
— криза, як банкрутство [26].
- періодична;
Інші російські вчені пропонують
- постійна та невизначена
Характер
аналогічну класифікацію кризових
походження
- гострі;
явищ в економіці доповнюючи її ще
- поточні;
за одною ознакою, а саме класифі
Ступінь
- загасаючі
кація криз за рівнями економіки:
прояву
мікро, мезо, макро, світовий [27; 28].
- потенційна;
- латентна;
На підставі систематизації
Фактори впливу
- гостра
існуючих поглядів можна дати
розширену класифікацію кризо
- зовнішня;
Сфери
вих явищ:
- внутрішня
господарювання
— в залежності від процесу
- криза постачання;
глобалізації та інтернаціоналі
- криза збуту;
зації (глобальні, міжнародні, ін
- операційна (виробнича) криза;
тернаціональні, територіальні, у
- криза фінансової сфери;
межах країни);
- криза сфери розвитку колективу
— за ступенем керованості
Рис. 5. Класифікація кризових явищ та процесів
(керовані, некеровані);
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— в залежності від частоти виникнен
Категоріальний базис кризових процесів та явищ
ня (постійні, сезонні, систематичні,
циклічні);
— за тривалістю кризи (протягом три
валого часу, періодична, постійна та не
Поняття «кризи» та його значення
визначена (в умоваах невизначеності);
— за характером походження (гострі,
Характерні властивості кризи відповідно до сучасних умов функціонування
поточні, загасаючі);
— за ступенем прояву (потенційна,
латентна, гостра);
Фази кризи з урахуванням латентності
— відповідно до сфер господарюван
ня (криза постачання, криза збуту, опе
раційна (виробнича) криза, криза фінан
Фактори впливу на кризовий стан підприємства відповідно до сфер
сової сфери, криза сфери розвитку колек
господарювання
тиву;
— за факторами впливу (криза, яка
Систематизація класифікацій кризових явищ та процесів
виникає в результаті впливу факторів зов
нішнього середовища та факторів внутрі
Рис. 6. Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств
шнього середовища
11. Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент: Пре
— за стадіями життєвого циклу підприємства (кри
за на стадії зародження, на стадії становлення, на стадії вентивные методы управления / А.Б. Крутик, А.И. Му
розвитку, на стадії зрілості, спаду та ліквідації підприє равьев. — СПб: Питер, 2001. — 430 с.
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ВСТУП
Істотними особливостями економічних про
цесів в економіці України є неповнота вихідної
інформації, обмеженість даних (короткі вибірки),
невідомий характер взаємозв'язків між вхідними й
вихідними змінними та відсутність нормального
розподілу серед статистичних даних. Ці особли
вості обмежують застосування класичних методів
статистичного аналізу, зокрема моделі ARIMA та
інших однофакторних екстраполяційних регресій
них моделей, та вимагають розробки нових нетра
диційних підходів і методів на основі штучного
інтелекту. До їх числа належать системи з не
чіткою логікою, головними рисами яких є:
— можливість роботи з апріорною невизначеністю
вхідної інформації;
— облік кількісних та якісних змінних і критеріїв;
— можливість введення знань експерта у вигляді
відповідних правил висновку безпосередньо в систе
му;
— можливість навчання системи нечіткої логіки й
поповнення бази правил (БП) і параметрів БП нечітких
правил висновку безпосередньо в процесі експлуатації
системи.
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Незважаючи на широке розповсюдження систем з
НЛ, їх застосування у задачах прогнозування економ
ічних процесів має епізодичний характер. Так, не дос
ліджено, які з алгоритмів нечіткого висновку є
найбільш ефективними для задач прогнозування еко
номічних процесів, не виявлено вплив кількості правил
і числа значень лінгвістичних змінних на ефективність
моделювання (прогнозування).
Нечітка логіка (fuzzy logic) — це математична на
ука, яка є розширенням класичної (булевої) логіки і
заснована на концепції часткової правди — правди, що
знаходиться десь посередині між "і" і "немає". Творець
теоретичних основ нечіткої логіки L. Zaden неоднора
зово підкреслював, що теорія нечітких висловлень не
повинна трактуватися як самостійна, відособлена об
ласть знань. У деякому роді вона служить методологі
чним розширенням будьякої іншої специфічної теорії,
отриманої шляхом розмивання (fuzzification) її базис
них об'єктів (наприклад, чисел), їхнім перекладом із
дискретного стана в безупинне.
У наші дні дослідження проводяться, зокрема, в
області нечітких обчислень (fuzzy calculations), не
чітких диференціальних рівнянь (fuzzy differential
equations) та інше.
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Основні етапи формування теорії нечітких мно
жин:
1. Етап формування основних теоретичних посту
латів (1965 — початок 80х рр..);
— Zadeh L.A. (1965, 1973);
— Dubois D., Prade H. (1979, 1980) — операції над
нечіткими числами.
2. Етап практичних розробок у різних сферах жит
тя, заснованих на нечіткій логіці; народження нового на
укового напрямку в рамках нечіткої логіки "Fuzzy
Economics" (1973 — початок 90х рр.);
— Buckley, J. (1987,1992) — "Рішення нечітких
рівнянь в економіці і фінансах" і "Нечітка математика в
фінансах" [10];
— Kosko, Bart. (1993) — доведена основоположна
FATтеорема (Fuzzy Approximation Theorem), яка
підтвердила повноту нечіткої логіки.
3. етап масового використання продукції, в основі
роботи яких лежить нечітка логіка (1995 — наш час).
— 48 японських компаній утворили спільну лабора
торію LIFE (Laboratory for International Fuzzy
Engineering — Міжнародна лабораторія розробок, зас
нованих на нечіткій логіці).
Основна відмінність методу введення лінгвістичних
змінних (суб'єктивних категорій).
Лінгвістичні змінні — змінні, які не можна описати
за допомогою математичного мови, тобто їм складно
надати точну (об'єктивну) кількісну оцінку. Наприк
лад, поняття "малий" і "середній" (говорячи про бізнес),
"висока" або "низька" (про процентну ставку) не ма
ють чіткої межі і не можуть бути представлені точним
математичним описом.
Згідно Л. Заде, лінгвістичної змінної називається
така змінна, значеннями якої є слова або пропозиції
природної мови.
У літературі нечітких множин лінгвістичні змінні та
кож називають терммножинами (від англ. Term — на
зивати) [14].
Безпосереднє використання алгоритмів нечіткої ло
гіки в прикладних програмах річ поки досить рідкісна.
Втім, очевидною областю впровадження є всілякі ек
спертні системи, у тому числі:
— нелінійний контроль за процесами (виробницт
во);
— системи, що самонавчаються, названі також
класифікаторами (classifiers), дослідження ризикових
і критичних ситуацій. У цій області особливо цінуєть
ся спроможність системи з нечіткою логікою одно
часно вдосконалювати декілька каналів узагальнен
ня правил, що помітно відрізняє цей підхід від систем
штучного інтелекту, по черзі охоплюючих одну зако
номірність за іншою;
— розпізнавання образів;
— фінансовий аналіз (ринки цінних паперів);
— дослідження даних (корпоративні сховища);
— вдосконалювання стратегій керування і коорди
нації дій, наприклад складне промислове виробництво.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є всебічний детальний аналіз та вив
чення основних закономірностей методу нечітких
множин.
Методи нечітких множин особливо корисні за
відсутності точної математичної моделі функціонуван
ня системи. Теорія нечітких множин дає можливість
застосувати для прийняття рішень неточні та суб'єктивні
експертні знання про предметну область без формалі
зації їх у вигляді традиційних математичних моделей.
РЕЗУЛЬТАТИ
З використанням теорії нечітких множин вирі
шуються питання узгодження суперечливих критеріїв
прийняття рішень, створення логічних регуляторів си
стем. Нечіткі множини дають змогу застосовувати

62

лінгвістичний опис складних процесів, встановлюва
ти нечіткі відношення між поняттями, прогнозувати
поведінку системи, формувати множину альтернатив
них дій, виконувати формальний опис нечітких пра
вил прийняття рішень.
Методи теорії нечітких множин є зручним засобом
проектування інтерфейсів у людиномашинних систе
мах. На основі нечіткого логічного виведення будують
ся системи керування, подання знань, підтримки прий
няття рішень, апроксимації, структурної та параметрич
ної ідентифікації, розпізнавання образів, оптимізації.
Нечітка логіка знаходить застосування у побутовій
електроніці, діагностиці, різноманітних експертних си
стемах. Нечіткі експертні системи для підтримки прий
няття рішень знаходять широке застосування у
військовій справі, медицині та економіці. З їх допомо
гою здійснюють бізнеспрогнозування, оцінювання ри
зиків та прибутковості інвестиційних проектів. На ос
нові нечіткої логіки досліджують глобальні політичні
рішення та моделюють кризові ситуації [1, 5].
Важливим застосуванням теорії нечітких множин
є контролери нечіткої логіки, які використовуються
у різноманітних системах керування. Замість матема
тичної моделі для опису системи такі контролери ви
користовують інтегровані знання експертів, які за
структурою подання наближаються до розмовної
мови і описуються за допомогою лінгвістичних
змінних та нечітких множин.
Загальна структура fuzziконтролера містить у своє
му складі такі складові: блок фазифікації; база знань;
блок рішень; блок дефазифікації.
Блок фазифікації перетворює чіткі величини, вимі
ряні на виході об'єкта керування, на нечіткі величини,
описані лінгвістичними змінними у базі знань.
Блок рішень використовує нечіткі умовні (if — then)
правила, закладені у базі знань, для перетворення не
чітких вхідних даних на необхідні керуючі впливи, що
мають також нечіткий характер.
Блок дефазифікації перетворює нечіткі дані з вихо
ду блоку рішень на чітку величину, яка подається на ви
конавчий пристрій для керування об'єктом.
З огляду на широке поширення систем штучного
інтелекту з інтегрованою нечіткою логікою, розроблен
ня ефективних систем прийняття рішень на їх основі є
актуальною науковопрактичною проблемою.
Перспектива застосування нечіткої логіки поля
гає у розробленні гібридних методів штучного інте
лекту, до яких можна віднести нечіткі штучні нейронні
мережі, адаптивне поповнення баз нечітких правил,
підтримка нечітких запитів до баз даних, побудова
нечітких когнітивних карт, нечіткі графи, нечіткі ме
режі Петрі, нечіткі дерева прийняття рішень, нечітка
кластеризація та ін. [4].
Для побудови впливу часткових потенціалів на
рівень розвитку сукупного економічного потенціалу
можна використовувати нечіткий множинний підхід.
Реалізацію системи збалансованих показників для
рівня розвитку сукупного економічного потенціалу
було здійснено з використанням нечіткомножинного
підходу в середовищі пакету Fuzzy Logic Toolbox, що є
розширенням пакету MATLAB.
Набір показників BSC було подано у вигляді лінг
вістичних змінних (табл. 1).
Кожному показнику поставлено у відповідність
терммножину з діапазонами значень, що для якісних
показників виражені в балах, а для кількісних — у відпо
відних одиницях виміру. Через неточність оцінок діапа
зони значень елементів терммножини для деяких по
казників перетинаються. Для логічного виведення було
застосовано алгоритм Мамдані [6].
У складі Matlab є п'ять основних засобів графічно
го інтерфейсу користувача (ГІК), які забезпечують до
ступ до ІНЛ: редактори системи нечіткого виводу (СНВ),
функції приналежності, правил виводу, а також засоби
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Рис. 1. Поточний стан вікна редактора СНВ

перегляду правил і поверхні виводу. Ці засоби пов'язані
між собою динамічно і вироблені зміни в одному з них
спричиняють зміни в інших [5].
Редактор СНВ надає можливість формування про
ектованої системи на високому рівні абстракції:
кількість вхідних і вихідних змінних, найменування
змінних.
Редактор функцій приналежності (ФП) використо
вується для визначення форми ФП, асоційованих з кож
ної змінної.
Редактор правил виводу застосовується для реда
гування списку правил, які визначають поведінку про
ектованої системи.
Засіб перегляду правил виводу використовується з
метою діагностики і може показувати, наприклад, ак
тивність правил або форму впливу окремих ФП на ре
зультат нечіткого виводу.
Засіб перегляду поверхні виведення використо
вується для відображення залежності виходу системи
від одного або двох входів. Іншими словами, воно гене
рує і виводить карту поверхні виведення розробленої
СНВ.
Розглянемо редактор системи нечіткого виводу (ре
дактор СНВ) та побудову нечітких систем за методом Ма
манді.
Для побудови створюваної системи у командному
рядку основного вікна Matlab необхідно набрати коман
ду fuzzy. Вікно редактора нової СНВ містить вхідну, по
значену input1 і вихідну — output1 змінні. За замовчу
ванням ІНВ пропонує створювати СНВ типу Мамдані.
Для того щоб додати нову змінну, необхідно вибрати в
меню Edit відповідний пункт (для вхідної змінної —
Addinput, для вихідний — Addoutput). Зміна наймену
вання змінної відбувається по кроках.
Крок 1. Відзначається змінна, яку необхідно перей
менувати.
Крок 2. У поле редагування змінюється найменуван
ня змінної за замовчуванням на ім'я, запропоноване ко
ристувачем.
Збереження проектованої системи в робочий
простір середовища MATLAB (в змінну) проводиться за
допомогою пункту меню FileSavetoworkspaceas У цьо
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му випадку дані зберігаються до закінчення сеансу ро
боти з Matlab.
Для збереження даних на диску після закінчення се
ансу роботи застосовується відповідний пункт того ж
меню — Savetodiskas.
Редактор ФП. Наступним кроком у побудові не
чіткої моделі засобами ІНЛ є асоціювання набору ФП з
кожної вхідний і вихідний змінної. Дана операція про
водиться в редакторі ФП трьома способами, активізу
вати який можна:
— вибором в меню View пункту Edit Membership
Functions подвійним клацанням миші на зображенні
відповідної змінної (вхідний або вихідний);
— набором в командному рядку оператора mfedit.
За допомогою редактора ФП можна відображати і
редагувати будьякі ФП, асоційовані (пов'язані) з усіма
вхідними та вихідними змінними розробляється СНВ.
Зв'язування ФП з ім'ям змінної відбувається так: виби
рається змінна по імені з набору графічних об'єктів вікна
редактора ФП;
— вказується діапазон зміни значень для базової і
видимий діапазон для поточної змінних;
— в меню Edit вибирається пункт AddMFs . У вікні
вибирають вид ФП та їх кількість.
Редагують ФП поточної змінної двома способами:
використовуючи графічне вікно ФП або змінюючи ха
рактеристики ФП (найменування, тип та числові пара
метри). При виборі необхідної ФП в графічному вікні
допускається плавну зміну кривої за допомогою миші.
Таким чином, при побудові СНВ необхідно за допо
могою редактора ФП визначити відповідні функції для
кожної з вхідних і вихідних змінних.
Редактор правил виводу.
Після того як зазначено кількість вхідних і вихід
них змінних, визначено їх найменування і побудовані
відповідні ФП, в СНВ необхідно включити правила ви
воду. Для цього в меню View вибирається пункт EditRules
або в командному рядку Matlab набирается команда
ruleedit.
Грунтуючись на описах вхідних і вихідних змінних,
визначених у редакторі ФП, редактор правил виводу
формує структуру правила автоматично.
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Рис. 2. Редактор функцій приналежності

Від користувача потрібно лише зв'язати значення
вхідних і вихідних змінних, вибираючи зі списку зада
них раніше ФП та визначити логічні зв'язки між ними.
Також допускається використання логічного запе
речення (НЕ) і зміна ваг правил в діапазоні від 0 до 1.
Правила виведення можуть відображатися у вікні в
різних форматах, які визначаються шляхом вибору
відповідного пункту підменю Format меню Options.
За замовчуванням використовується розширений
формат відображення правил виводу (verbose form):
If (input_1 is[not] mf_1j1) <and, or>...(input_i is[not] mf_iji)...<and,or>
(input_n is[not] mf__njn) then
(output_1 is[not] mf_n + 1jn+1)<and, or>...
(output_k is[not] mf_k + njk+n) <and, or>...(output_m is[not] mf_m + njm+n) (w),

де i — номер вхідної змінної;
ji — номер ФП iй змінної;
k — номер вихідної змінної;
n — кількість вхідних змінних;
ткількість вихідних змінних;
w — вага правила.
(Круглі дужки містять у собі обов'язкові парамет
ри, квадратні — необов'язкові, а кутові — альтернативні
параметри (один на вибір)).
Крім формату за замовчуванням, існують ще два
види форматів відображення правил: символьний
(symbolic form) і індексний (indexed form). Символьний
формат має наступний вигляд:
(input_1<~=,==>mf_1j1)<&, | >...
(input_i<~=,==>mf_iji)…<&, | >
(input_n<~=,==>mf_njn)=>
(output_1<~=,==>mf_n + 1jn+1)...<&, | >
(output_k<~=,==>mf_k + njk+n) <&, | >...
(output_m<~=,==>mf_m + njm не равно n) (W)
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Відмінність символьного формату від розширено
го полягає в тому, що замість словесної інтерпретації
зв'язок використовується символьна (символи "&" і "|"
— відповідно визначають логічне І і логічне АБО, сим
вол "~" — логічне заперечення, а символ "=>" є розд
ільником умовної та заключної частин правила (анте
цендент і консеквента).
Загальний опис правила виведення в індексному
форматі може бути представлено в наступному вигляді:
[-]1j1…[-]iji…[-]njn[-]n+1jn+1…[-]k+ njk+1…[-]m+njm+n(w):<1,2> .
Тут порядок проходження чисел відповідає черго
вості введення змінних, причому символ "," поділяє пра
вило на умовну і заключну частини. До двокрапки запи
сується порядковий номер відповідної ФП, після двок
рапки — вид логічної зв'язки ("1" — логічне І, "2" — лог
ічне АБО). Логічне заперечення задається символом "".
Після визначення правил виводу в однойменному ре
дакторі можна стверджувати, що СНВ повністю ство
рена.
Розглянемо рівень розвитку сукупного економічно
го потенціалу, виходячи з часткових потенціалів.
Етап 1. Викликаємо редактор для створення СНВ,
набираючи в командному рядку fuzzy.
Добавляємо вхідні змінні за допомогою вибору в
меню Edit пункту Addinput. У результаті отримуємо таку
структуру СНО: шість входів, механізм нечіткого вис
новку за Мамдані, один вихід.
Оголошуємо змінні (часткові потенціали): виробни
чий потенціал; фінансовий потенціал; інноваційний по
тенціал; інтелектуальний потенціал; маркетинговий по
тенціал; управлінський потенціал.
Найменування вихідної змінної, на підставі якої
приймається рішення про рівень розвитку сукупного
економічного потенціалу машинобудівного підприєм
ства, задається як сукупний потенціал.
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Таблиця 1. Набір лінгвістичних змінних для нечіткої системи оцінки BSC
Вид
змінної
Вхідні
дані

Найменування
лінгвістичної змінної
Виробничий потенціал
Фінансовий потенціал

Інтелектуальний
потенціал

[-0.033; -0.0323;
0.0286; 0.0852]
[-0.0233; -0.0221;
0.132; 0.278]
[0.835; 0.838; 1.24;
1.582]

[0.0515; 0.0916;
0.1253; 0.163]
[0.207; 0.322;
0.4412; 0.569]
[1.39; 1.63;
1.95; 2.15]

[0.138; 0.174;
0.239; 0.24]
[0.507; 0.604;
0.803; 0.815]
[1.99; 2.21; 2.71;
2.71]

Маркетинговий
потенціал

[25.4; 25.4;
29.2; 31.4]

[29.4; 32;
34; 36.3]

[34.3; 37.4; 40.2;
40.2]

Управлінський потенціал

[0.284; 0.292; 1.95;
2.735]
[-1.13; -1.13;
0.6738; 1.25]

[2.236 3.37;
4.17; 5.06]
[1.04; 1.53;
2.827; 3.63]

[4.38; 5.335;
6.98; 7.01]
[3.158; 4.038;
5.728; 5.738]

Інноваційний потенціал

Вихідні
дані

Терм множина (найменування / діапазон значень)
Стагнаційні
Стабільний
Стрімке
процеси
розвиток
зростання
[-0.0177; -0.0177;
[0.18; 0.294;
[0.444; 0.5786;
0.1194; 0.281]
0.4175; 0.535]
0.814; 0.814]

Сукупний економічний
потенціал
машинобудівного
підприємства

Збережемо створювану модель під ім'ям Potencial.fis.
На рис. 1 представлено поточний стан вікна редактора
СНВ.
Етап 2. Кожній вхідній та вихідній змінній присво
юється набір ФП. Така процедура реалізується в редак
торі ФП. Діапазони змінних наведено в табл. 2.
Етап 3. Заключний етап побудови СНВ є побудова
набору правил, які формують зв'язок вхідних змінних з
вихідними. Для цього визначимо правила:
1. If (Виробничий_потенціал is Стагнаційні_проце
си) and (Фінансовий_потенціал is Стагнаційні_процеси)
and (Інноваційний_потенціал is Стагнаційні_процеси)
and (Інтелектуальний_потенціал is Стагнаційні_проце
си) and (Маркетинговий_потенціал is Стагнаційні_про
цеси) and (Управлінський_потенціал is Стагнаційні_п
роцеси) then (Сукупний_економічний_потенціал_маши
нобудівного_підприємства is Стагнаційні_процеси) (1)
2. If (Виробничий_потенціал is Стабильний_розвиток)
and (Фінансовий_потенціал is Стабільний_розвиток) and

(Інноваційний_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Інтелектуальний_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Маркетинговий_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Управлінський_потенціал is Стабільний_розвиток) then
(Сукупний_економічний_потенціал_машинобудівного_п
ідприємства is Стабільний_розвиток) (1).
3. If (Виробничий_потенціал is Стрімке_зростання)
and (Фінансовий_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Інноваційний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Інтелектуальний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Маркетинговий_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Управлінський_потенціал is Стрімке_зростання) then
(Сукупний_економічний_потенціал_машинобудівного_під
приємства is Стрімке_зростання) (1).
4. If (Виробничий_потенціал is Стабильний_розвиток)
and (Фінансовий_потенціал is Стагнаційні_процеси) and
(Інноваційний_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Інтелектуальний_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Маркетинговий_потенціал is Стагнаційні_процеси) and

Рис. 3. Вікно засобів просмотру правил виводу
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Рис. 4. Вікно перегляду поверхні рішень

(Управлінський_потенціал is Стагнаційні_процеси) then
(Сукупний_економічний_потенціал_машинобудівного_
підприємства is Стабільний_розвиток) (1).
5. If (Виробничий_потенціал is Стрімке_зростання)
and (Фінансовий_потенціал is Стабільний_розвиток) and
(Інноваційний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Інтелектуальний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Маркетинговий_потенціал is Стабільний_розвиток)
and (Управлінський_потенціал is Стабільний_розвиток)
then (Сукупний_економічний_потенціал_машинобудів
ного_підприємства is Стрімке_зростання) (1).
6. If (Виробничий_потенціал is Стрімке_зростання)
and (Фінансовий_потенціал is Стагнаційні_процеси) and
(Інноваційний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Інтелектуальний_потенціал is Стрімке_зростання) and
(Маркетинговий_потенціал is Стагнаційні_процеси) and
(Управлінський_потенціал is Стагнаційні_процеси) then
(Сукупний_економічний_потенціал_машинобудівно
го_підприємства is Стабільний_розвиток) (1).
Етап 4. Засіб перегляду правил виводу (рис. 3).
Такий засіб перегляду правил виводу дає можливість
відобразити процес нечіткого виводу і отримати резуль
тат. Головне вікно засобу перегляду складається з дек
ількох графічних вікон, розташованих по рядках і сто
впцях. Кількість рядків відповідає числу правил нечітко
го виводу, а кількість стовпців — числу вхідних і вихід
них змінних, заданих в розробляється СНВ. Додаткове
графічне вікно служить для відображення результату
нечіткого виведення та операції дефазифікації. В кож
ному вікні відображається відповідна ФП, рівень її зрізу
(для вхідних змінних) і внесок окремої ФП в загальний
результат (для вихідних змінних).
У нижній частині головного вікна можна відобра
зити номери правил виводу в різних форматах виводу,
відзначаючи їх мишею. Для зміни формату в меню
Options обирається пункт Ruledisplayformat. Зміна зна
чень вхідних змінних допустимо двома способами:
1) шляхом введення в поле Input записи вхідного век
тора, розмірність якого дорівнює кількості вхідних
змінних;
2) клацанням миші в будьякому графічному вікні,
яке відноситься до вхідної змінної.
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Засіб перегляду поверхні виведення.
Засіб перегляду поверхні виведення дозволяє
будувати тривимірну поверхню як залежність однієї
з вихідних змінних від двох вхідних. Вибір вхідних і
вихідних змінних здійснюється за допомогою спа
даючих меню головного вікна розглянутого про
грамного засобу. Кількість виведених ліній по осях
X іY визначається в полях введення Xgrids, Ygrids
(рис. 4).
ВИСНОВКИ
Сформовано модель зміни сукупного економічного
потенціалу як результат мінливості часткових потенці
алів на основі методу нечіткої логіки. Застосування ме
тоду нечіткої логіки для формування моделі зміни еко
номічного потенціалу має такі переваги: можливість ро
боти з апріорною невизначеністю вхідної інформації;
облік кількісних та якісних змінних і критеріїв; мож
ливість введення знань експерта у вигляді відповідних
правил висновку безпосередньо в систему; можливість
навчання системи нечіткої логіки й поповнення бази
правил.
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Проаналізовано підходи до визначення суті інтеграції та її ключових цілей. Досліджено головні по]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регіональна інтеграція, глобалізація і транснаціона
лізація економіки формують потенціал для економічно
го зростання та ефективної взаємодії країн світу у най
різноманітніших сферах. Суб'єкти міжнародних еконо
мічних відносин розглядають інтеграцію як трамплін для
розв'язання економічних проблем, реалізації економі
чних і політичних інтересів, досягнення лідируючих по
зицій на міжнародній арені. Країничлени інтеграційних
об'єднань на перший план, як правило, висувають еко
номічні переваги інтеграції, що призводить до втрати, а
іноді й свідомого ігнорування інших можливостей, зап
ропонованих інтеграційним процесом.
Тим часом, погіршення стану ресурсного забезпе
чення та виснаження екологічної складової економіч
ного розвитку гостро актуалізують сьогодні складну і
багатогранну проблему захисту навколишнього природ
нього середовища, яка постає перед країнами, інтегра
ційними угрупованнями, всією світовою спільнотою.
Незважаючи на те, що в останні десятиріччя міжнародні
організації, національні уряди, суспільні інститути ак
тивно співпрацюють у напрямі розв'язання окресленої
проблеми, суб'єкти міжнародних економічних відносин
часто виносять екологічні суперечності за дужки інтег
раційного процесу і залишаються з ними на самоті.
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У цьому сенсі принципово усвідомлювати, що інтегра
ція надає умови для колективного подолання не лише пе
репон економічного, а і соціального й екологічного харак
теру. Більше того, екологічні проблеми нині набули таких
вражаючих масштабів, що необхідність їх розв'язання зас
луговує на центральне місце серед мотивів створення інтег
раційних угруповань. Відтак, лише формування і втілення
у життя комплексної стратегії розвитку інтеграційного
об'єднання, що передбачає, перш за все, гармонійне вра
хування і системну реалізацію економічних, екологічних і
соціальних інтересів у ході функціонування інтеграційно
го угруповання, здатні забезпечити всебічний успіх інтег
рації у довгостроковій перспективі.
Ступінь розробленості проблеми. Вагомий внесок у дос
лідження природи і наслідків інтеграції здійснили Б. Ай
хенгрін, В. Будкін, М. Гілберт, Н. Грущинська, А. Лейн, Дж.
Стігліц, С. Циганов, О. Шнирков та інші. Роботи наведених
науковців присвячені аналізу особливостей інтеграційних і
дезінтеграційних процесів сучасності, результатів інтеграції
у контексті різноманітних сфер економічної системи, харак
терних рис розвитку регіональних інтеграційних угруповань,
суті й ознак глобалізації як інтеграції у світовому масштабі,
співпраці України з Європейським союзом й іншими інтегра
ційними угрупованнями, перспектив і проблем приєднання
України до світових інтеграційних процесів тощо.
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Разом із тим, до теперішнього часу в економічній
науці чимало питань у межах проблематики інтеграції
залишаються без грунтовної відповіді. Зокрема, у нау
ковій літературі не сформовано єдиного комплексного
підходу до трактування природи й атрибутів екологіч
ної складової інтеграційного процесу як новітнього
компонента інтеграції, що потребує сьогодні надзвичай
ної уваги з огляду на інтенсивне поглиблення загроз
ливих для навколишнього природнього середовища
наслідків економічної діяльності людства; сутнісних
меж й інструментів колективної екологічної політики,
що реалізується інтеграційними угрупованнями; систем
но не досліджено специфіку екологічних стратегій,
стратегій сталого розвитку у цілому, затверджених
інтеграційними об'єднаннями у різних регіонах світу.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження головних позицій щодо
трактування та розв'язання екологічних проблем сучас
ності, сформованих у межах інтеграційних об'єднань з
різними рівнями розвитку в Європі, АзійськоТихооке
анському регіоні й Америці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багатогранність і неоднозначність наслідків інтег
раційних процесів обумовлює наявність цілої низки на
укових підходів до визначення суті інтеграції, її причин
і результатів. Специфічні риси інтеграційних об'єднань
широко варіюються, що пов'язане з географічною при
належністю країнчленів інтеграційного угруповання,
етапом інтеграції, іншими параметрами. Відповідно,
різняться і позиції ученихекономістів щодо трактуван
ня природи й атрибутів інтеграції.
Так, М. Гілберт називає європейською інтеграцією
історичний процес, протягом якого європейські країни
делегують свої суверенні повноваження колективному
органу [1, c. 1]. У контексті мотиваційної складової
інтеграції важливо зауважити, що основною метою
формування інтеграційного об'єднання професор вва
жає посилення економічного добробуту та адаптацію
до змін у глобальній економіці [1, c. 2]. Дж. Стігліц, хоча
й аналізує найвищий рівень інтеграції — економічну гло
балізацію, також називає її головною ціллю зростання
добробуту людей у всьому світі [2, с. 4].
Американський економіст Б. Айхенгрін розглядає
європейську інтеграцію як шлях до розв'язання про
блем, що необхідно подолати для досягнення і підтрим
ки економічного зростання [3, c. xv]. Близьке за своєю
суттю бачення проблематики має І. Ситнік. Регіональ
на інтеграція, на думку економіста, — це процес еконо
мічного і політичного взаємопроникнення країн, що
належать до одного регіону, необхідність якого обумов
лена проблемами розвитку окремих національних еко
номік, які країни не можуть розв'язати самостійно, або
на основі існуючих міжнародних зв'язків [4, c. 323—324].
Два вищенаведені підходи, фактично, зосереджені
на питанні розв'язання існуючих у країнах проблем як
ключовій меті формування інтеграційного об'єднання.
Однак, у науковій економічній літературі є й інші по
гляди щодо окреслення найістотніших цілей інтеграції.
Наприклад, А. І. Некряч тлумачить інтеграцію як злит
тя, об'єднання, взаємопроникнення, взаємну доповню
ваність і спільність чітко та загально визнаних соціаль
ноекономічних, політичних інтересів, реалізація яких
потребує об'єднання зусиль [5, c. 19].
Р. Войтович у світлі мотивів створення інтеграційного
угруповання також висуває на перше місце національні
інтереси. Глобальна колективна інтеграція, з точки зору
науковця, передбачає об'єднання держав як суб'єктів ко
лективної волі для реалізації спільних інтересів: еконо
мічних, соціальних, політичних, культурних, екологічних,
правових, які й визначають критерії взаємозв'язку та взає
модії між державами [6, c. 4]. Для більшості сучасних дер
жав світу глобальна інтеграція є засобом геополітичної
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конкурентоспроможності, суспільної життєдіяльності та
кристалізації умов національного розвитку [6, c. 5].
Низка авторів акцентує власну увагу у межах про
блематики інтеграційних процесів не лише на можли
востях колективного розв'язання суперечностей, реал
ізації спільних інтересів і досягненні вищого ступеню
економічного добробуту як меті інтеграції, а і на ролі
співробітництва між країнами. Так, за А. Лейном, регі
ональна економічна інтеграція, яка представляє склад
ний процес, що може бути реалізований на різних рівнях
у різних формах, виступає як найвищий ступінь розвит
ку економічного співробітництва між відповідними сто
ронами [7, c. 37]. У свою чергу, О. Булатова визначає
інтеграцію як процес, що, з одного боку, поєднує інтег
руючу дію ринкових сил і механізмів, а з іншого — пе
редбачає поступове узгодження відповідної політики
країн, залучених до інтеграції [8, c. 48].
У ході аналізу варто вказати і на те, що левова част
ка досліджень інтеграційних процесів присвячена вив
ченню їх специфіки в Європі в силу глибини інтеграції у
регіоні і значущості останньої для розвитку світового
господарства у цілому, тоді як питома вага досліджень
інтеграційних об'єднань з інших регіонів світу є істотно
меншою. Крім того, провідні учені сучасності часто звер
таються до економічних і фінансових аспектів інтеграції,
ігноруючи при цьому її інші важливі сторони. Так, О.
Біленький визначає інтеграцію як об'єднання зусиль для
більш стрімкого й ефективного розвитку всіх сфер жит
тєдіяльності людини, і насамперед, економічної [9, c.
158]. Р. Войтович поділяє інтеграцію на чотири складові:
економічну, політичну, інформаційну і культурну, не
виділяючи екологічної [6, c. 10—11].
І. Тараненко, досліджуючи дану проблематику у
світлі інноваційного розвитку Європейського союзу,
здійснює порівняльний аналіз головних інноваційних
ініціатив ЄС, також залишаючи поза увагою екологіч
ний компонент інтеграційних процесів [10]. Схожа особ
ливість є й у роботах Л. Чекаленко, що розглядає різно
манітні моделі інтеграції, обгрунтовує позитивні і нега
тивні сторони інтеграційних концепцій та реалізованих
об'єднань, проте у контексті жодного з етапів інтеграції
автор не торкається питання захисту навколишнього
природнього середовища [11].
Н. Грущинська у науковій праці "Особливості розвит
ку інтеграційних і дезінтеграційних процесів у сучасно
му світовому просторі" досліджує поняття інтеграції і
дезінтеграції країн світу, пропонує авторський погляд на
причини формування інтеграційних угруповань [12]. Од
нак, науковець звертається виключно до економічних
мотивів інтеграції, проблем ефективності виробництва,
не зупиняючись при цьому на питаннях екологічного і
соціального характеру. Як бачимо, проблемі екологічної
складової інтеграційних процесів приділено надзвичай
но мало уваги у науковій економічній літературі. Відтак,
принципово важливим є вивчення, систематизація і по
дальше врахування міжнародного досвіду у цій сфері.
ЄС і США, одні з найвпливовіших суб'єктів міжна
родних економічних відносин сьогодні, першими ініцію
вали формування нової нормативноправової бази з ме
тою контролю за забрудненням навколишнього природ
нього середовища. У межах діяльності США та ЄС у сфері
довкілля, по суті, можна виділити три ключові етапи: 70—
80 рр. ХХ ст., що характеризувалися обмеженням викидів
вуглецю в атмосферу і технологічним контролем за опе
раціями великих підприємств; кінець ХХ ст., коли увага
США та ЄС була прикута, здебільшого, до пільг і сти
мулів ("екологічне" оподаткування, торгівля квотами на
викиди парникових газів, екологічний аудит і менедж
мент, добровільні промислові угоди); початок ХХІ ст., що
інтенсифікував пошуки більш інтегрованих екологічних
підходів у зв'язку з разючими змінами клімату, втратою
біорізноманіття, знищенням лісів [13, c. xi].
Коротко окреслюючи еволюцію "сталих" ініціатив
Європейського союзу, зазначимо, що перші істотні кро
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ки у цьому напрямі європейські країни здійснили у 1997
році. Саме у цей період сталий розвиток було визначе
но фундаментальною ціллю ЄС та внесено її до Амстер
дамського договору. Надалі, у 2001 році було затверд
жено першу Стратегію сталого розвитку ЄС. До речі,
загальною ціллю всіх "поколінь" вказаної Стратегії є
визначення і розробка системи заходів, спрямованих на
зростання якості рівня життя у Європейському союзі
шляхом забезпечення ефективного управління і вико
ристання ресурсів, формування потенціалу екологічних
і соціальних інновацій, захисту довкілля і соціального
добробуту [14]. Додамо, що витрати на безпосередню
реалізацію екологічної політики ЄС як найсуттєвішої
складової Стратегії сталого розвитку ЄС становлять
10—12 млрд євро щорічно [15, c. 7].
У 2009 році відбулося "вмонтування" конкретних за
ходів сталого розвитку до всіх видів політик Європейсько
го союзу. Одним з вдалих прикладів такого "вмонтування"
є включення "сталих" (і, зокрема, екологічних) ініціатив до
інноваційних пріоритетів ЄС, розподілених на наступні гру
пи: формування відкритої та конкурентоспроможної еко
номіки; зниження викидів вуглецю в атмосферу; стале уп
равління природними ресурсами; забезпечення суспільства
екологічними харчовими продуктами; ядерна безпека; роз
виток системи суворих технічних стандартів у будівництві
та запобігання катастрофам [16, c. 191]. Крім того, важли
во виділити у цьому сенсі й інтегровану товарну політику
ЄС (IPP), позитивними рисами якої є врахування впливу
діяльності компанії на екологію на всіх стадіях виробничо
го циклу; сприяння розв'язанню екологічних проблем на
ранніх стадіях виробництва; інтегрований підхід до пробле
ми (вода + земля + повітря) [17, c. 1].
Новітнім сприятливим за своїм характером зрушен
ням у сфері екології у межах Європейського союзу вва
жаємо розробку Празького Меморандуму у вересні 2012
року, покликаного задовольнити зростаючі потреби у
всеохоплюючій статистичній оцінці "зелених" результатів
функціонування економіки Європейського союзу. У ЄС
ключова роль у процесі акумуляції, систематизації та
підготовки екологічних даних належить Європейському
агентству з навколишнього середовища, до якого, насам
перед, і має відношення згадана новація [18].
Безумовно, визначення пріоритетних напрямів роз
витку та розподіл функціональних обов'язків у сфері
екології є недостатніми для успішної реалізації запро
понованих у ЄС заходів. З цього приводу слід зазначи
ти, що у межах Європейського союзу розв'язання про
блеми фінансування екологічних ініціатив характери
зується, на наш погляд, значним ступенем децентралі
зації: фінансову підтримку проектів, спрямованих на
захист навколишнього природнього середовища,
здійснює низка інститутів ЄС.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), головна уста
нова довгострокового фінансування Європейського союзу,
нині є одним з найактивніших "екологічних" інвесторів в ЄС.
У 2011 році з метою протистояння змінам клімату ЄІБ інве
стував близько 18 млрд євро як у проекти у країнах Євро
пейського союзу, так і поза його межами [19, c. 1]. У 2012
році наймасштабнішими екологічними ініціативами, підтри
маними Європейським інвестиційним банком, стали висад
ка лісів в Угорщині (кредит на суму 200 млн євро), що у пер
спективі забезпечить регіон робочими місцями і запасами
деревини; створення заводу з виробництва сонячної енергії
Gemasolar в Іспанії (кредит на суму 80 млн євро); станов
лення "вітряної" фірми у Бельгії (450 млн євро), що забез
печить енергією 600 000 людей і стане на заваді викидам вуг
лецю в атмосферу в обсязі 450 000 тонн щорічно; підвищен
ня енергоефективності житлового фонду у столиці Румунії
Бухаресті (125 млн євро) [20, c. 1—2].
У цьому світлі варто згадати й основний специфіч
ний механізм фінансування екологічних ініціатив у ЄС
— LIFE (від франц. — L'instrument financier pour
l'environement), започаткований у 1992 році. За допомо
гою LIFE було профінансовано 3708 проектів на суму
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2,8 млрд евро [21]. Результати діяльності Європейсько
го союзу у напрямі захисту навколишнього природньо
го середовища як у сенсі LIFE, так й інших фінансових
механізмів є хоча і досить стриманими, проте позитив
ними. Так, якщо у 1990 році обсяг викидів парникових
газів в атмосферу у ЄС складали 5583,1 млн тонн, то вже
у 2011 — 4601.6 млн тонн, що означає 17,6% зниження
обсягу шкідливих викидів в атмосферу за 20 років [22,
c. 92]. Сприятливими є і наслідки вмонтування екологі
чних стандартів до всіх видів політик і, зокрема, іннова
ційної. Частка альтернативних джерел енергії у кінце
вому споживанні у 2010 році наближалася до 12,5%, тоді
як у 2020 році за офіційними прогнозами така частка має
дорівнювати 20% [22, c. 92].
Колективний підхід інтеграційного угруповання
НАФТА, створеного у 1992 році США, Мексикою і Ка
надою, до проблем захисту навколишнього середови
ща певною мірою різниться від поглядів і заходів, по
ширених у Європейському союзі. На початку існування
НАФТА екологічні аспекти обговорювалися її учасни
ками лише у контексті прямих іноземних інвестицій,
сталого інвестування, що, зокрема, доводить Розділ 11
НАФТА "Інвестування" [23].
Країничлени НАФТА грунтовніше звернулися до
проблем, безпосередньо пов'язаних зі збереженням дов
кілля, вже у 1993 році, коли було укладено Північноаме
риканську угоду про співробітництво у сфері екології,
що передбачала організацію Комісії для співпраці у га
лузі навколишнього природнього середовища. У 1994 році
США, Мексика і Канада на базі даної угоди розробили
спільний План екологічного співробітництва. Однак, ре
алізація домовленостей, задекларованих у вказаному до
кументі і наступних його "поколіннях", гальмувалася (і
продовжує гальмуватися сьогодні) жорсткою позицією
Мексики, що зводиться до відмови останньої поєднува
ти торговельні й екологічні аспекти на практиці.
Найбільшими екологічними ініціативами НАФТА у
2011—2012 р. стали створення системи нагляду за які
стю повітря у Північній Америці та інформування насе
лення про загрози, пов'язані з забрудненням повітря;
забезпечення інформацією населення, що проживає у
прибережних районах Північної Америки, про вплив
змін клімату на біорізноманіття, "здоров'я" океану; за
безпечення публічного доступу до даних, які характе
ризують види речовин, що забруднюють навколишнє
природнє середовище [24]. Як вбачається, вищенаведені
ініціативи мають просвітницькоінформаційний харак
тер та істотно різняться за своєю суттю від заходів, що
реалізуються у межах Європейського союзу.
Незважаючи на факт формулювання спільних еко
логічних пріоритетів розвитку НАФТА, суть яких по
лягає у встановленні свободи економічних дій країн
членів інтеграційного об'єднання з повагою до навко
лишнього природного середовища, слід визнати, що нині
США, Мексика і Канада як НАФТА спільно розроби
ли, проте не реалізують на практиці саме системного
підходу до розв'язання проблем такого типу, звертаю
чись до них лише сегментарно, поверхово.
Цілком слушною є думка науковців Міжнародного
інституту сталого розвитку Г. Манна і К. Волтке, які,
досліджуючи діяльність НАФТА на предмет її "еколо
гічної орієнтованості", дійшли висновку, що в угодах,
укладених США, Мексикою і Канадою у межах НАФТА,
проблематиці сталого розвитку не приділено достатньої
уваги, а нормативноправове забезпечення діяльності
НАФТА з точки зору екології характеризується наявн
істю суттєвої кількості прогалин [25, c. 62]. Таким чи
ном, враховуючи всі вищенаведені аргументи, колектив
на позиція НАФТА щодо захисту навколишнього при
роднього середовища видається нам надто "теоретич
ною" і сегментарною у порівнянні з іншими інтеграцій
ними об'єднаннями.
Інтеграційні процеси в АзійськоТихоокеанському
регіоні (АТР) інтенсифікувалися у значній мірі у відповідь
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на активізацію інтеграції в Європі й Америці. Разом із тим,
інтеграція в АТР має низку суттєвих відмінностей від про
цесів такого типу, що відбуваються, зокрема, у межах ЄС
і НАФТА. Насамперед, йдеться про те, що регіональна
інтеграція в АзійськоТихоокеанському регіоні реалі
зується на основі моделі добросусідства на відміну від
моделі сім'ї, що популяризується в Європі [26, c. 82].
Крім того, варто вказати і на той факт, що міждержавні
зв'язки у Європейському союзі мають всеохоплюючий ха
рактер, досягли значно вищого рівня і ширшого розмаху,
ніж у межах АСЕАН, "АСЕАН+3", АТЕС, Східноазійсь
кого саміту. Остання теза є принциповою саме у світлі за
хисту навколишнього природнього середовища, оскільки
різні формати регіональної інтеграції в АТР, перш за все,
сконцентровані на економічних аспектах співробітницт
ва, тоді як в ЄС проблеми збереження довкілля і фінансу
вання екологічних ініціатив є нині одними з найпріоритет
ніших.
ВИСНОВКИ
Інтеграційні процеси є важливим інструментом пе
рерозподілу сфер впливу на міжнародній арені. Разом
із тим, розглядаючи інтеграцію як шлях до консолідо
ваного розв'язання економічних і соціальних проблем,
слід усвідомлювати, що сьогодні досягнення економі
чного і соціального добробуту людства є неможливим
без урахування та подолання як на національному, так
і наднаціональному рівнях екологічних суперечностей,
породжених агресивною поведінкою всіх без виклю
чення суб'єктів міжнародних економічних відносин в
умовах глобалізації, транснаціоналізації економіки і
волатильності фінансових ринків.
Найсуттєвішими кроками у напрямі формування та
посилення екологічної складової інтеграційного процесу
у межах інтеграційного угрупування мають стати: розроб
ка наднаціональної екологічної програми, стратегії ста
лого розвитку, де, зокрема, необхідно зафіксувати конк
ретні екологічні показники й індикатори, що виступати
муть орієнтирами для всіх країнчленів інтеграційного уг
рупування; створення на базі наднаціональної стратегії
сталого розвитку деталізованих національних "сталих"
програм й ініціатив, що враховували би специфіку кожної
з країнчленів інтеграційного угрупування; "вмонтування"
екологічних стандартів і правил поведінки до всіх програм
розвитку у різноманітних сферах економічної системи
інтеграційного об'єднання; тісна співпраця наднаціональ
них органів, що переймаються екологічними проблемами
й інноваційними розробками; популяризація конкретних
можливостей колективного розв'язання екологічних су
перечностей завдяки інтеграційним процесам міжнарод
ними організаціями і, зокрема, ООН.
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DIRECTIONS IMPROVING STATE REGULATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL
SUPPORT FOR FINANCIAL MARKETS

У статті досліджено основні напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно]інсти]
туційного забезпечення фінансових ринків. Визначено, що необхідно створити мережу регіональних
інформаційно]аналітичних центрів з участю суб'єктів управління регіону. Доведено, що такі центри ста]
нуть базисом регіональної інфраструктури інформаційних інститутів та сприятимуть зменшенню ренти
за асиметричність інформації на фінансових ринках регіону.
This paper investigates the main directions of improving state regulation of information and institutional
support financial markets. Determined that the need to create a network of regional information]analytical centers
involving business management area. It is proved that such centers will be the basis of regional infrastructure
information institutes and will reduce rents by asymmetric information in financial markets in the region.

Ключові слова: інформаційно!інституційне забезпечення, інформаційно!аналітичні центри, регіональна
інфраструктура, асиметричність інформації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш значимих теоретичних і практич
них проблем розвитку економіки України в ХХІ столітті
є забезпечення динамічного розвитку фінансових ринків,
які б відповідали потребам економіки та суспільства.
Інформаційне забезпечення фінансового ринку є
найбільш важливим для залучення інвестицій та кредит
них ресурсів в економіку країни та окремих регіонів. Але
на сучасному етапі розвитку фінансових ринків, стає зро
зуміло, що формування відповідного інформаційного
забезпечення під дією лише ринкового механізму відбу
вається надто повільно. Повноцінно розвинуті інфор
маційні інститути фінансового ринку передбачають на
явність відповідної інфраструктури, яка б забезпечува
ла реалізацію інституційних форм того чи іншого базо
вого інституту. Інформаційна інфраструктура визнаєть
ся фахівцями як найважливіший фактор формування
фінансового ринку [1; 2], який особливо важливий для
інвестиційного ринку [3]. Сформована в єдину систему
та наповнена інформацією, вона створює відповідні сег
менти інформаційного середовища фінансового ринку.

маційних асиметрій на ринках присвячені праці Дж. Акер
лофа, Дж. Стігліца, Т. Козачок, І. Кривцун та інших. Про
блеми розвитку інститутів досліджені в працях А. Норта,
В. Полтеровича, Д. Олейник, С. Кірдіної, О. Васильєвої та
інших. Інституційні засади функціонування фінансового
ринку та його окремих сегментів знайшли відображення в
наукових працях Т. Данілової, В. Желтоносова, Н. Лога
чової, І.Риндіної, О.Іваницької, Н. Кравченко ті інших.
Незважаючи на значну кількість наукових напрацю
вань з вищезазначеної проблематики, особливості
інформаційного забезпечення фінансового ринку зали
шаються недостатньо дослідженим. Зокрема, відсутні
дослідження державного регулювання інформаційно
го забезпечення фінансових ринків, функціонування
інформаційного забезпечення фінансових ринків як су
купності відповідних інститутів, що в свою чергу, є
складними багаторівневими утвореннями.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних напрямів
вдосконалення державного регулювання інформаційно
інституційного забезпечення фінансових ринків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Роль інформації у функціонуванню фінансових ринків
Основне завдання інформаційного середовища
досліджувалася в працях Ж. Сапіра, Т. Скітовські (Sci
tovsky), О. Михайловської та інших. Дослідженню інфор фінансового ринку — мінімізувати транзакційні витра
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оцінка інвестора за запитом

Адміністрування публічної
бази даних потенційних
інвесторів

Основні напрями діяльності

Рис. 1. Основні напрями діяльності регіонального інформаційноWаналітичного центру по зменшенню ренти
за асиметричність інформації на інвестиційному ринку
Джерело: розроблено автором.

ти. Останнє адекватно зниженню інформаційних аси
метрій, які виникають внаслідок інформаційної взає
модії основних суб'єктів на фінансовому ринку.
Фінансовий ринок є системою регіональних ринків,
де найбільш значимими для забезпечення функціонуван
ня та розвитку соціальноекономічної системи відпові
дного рівня є кредитний та інвестиційний сегменти. Тому
інформаційне середовище в контексті зменшення аси
метрій (транзакційних витрат) доцільно також будува
ти для обох сегментів окремо, хоча реалізовувати
відповідні інституційні форми може одна організація.
На нашу думку, базовим елементом інформаційної
інфраструктури інвестиційного сегменту регіональних
фінансових ринків доцільно обрати регіональні інфор
маційноаналітичні центри, основні напрями яких наве
дено на рис. 1.
Діяльність регіональних інформаційноаналітичних
центрів дасть змогу зменшити ренту за асиметричність
інформації за основними інформаційними асиметріями
інвестиційного сегменту регіонального фінансового
ринку (табл. 1).
Такий центр доцільно створити як комунальне
підприємство, або ж у формі ТОВ з часткою суб'єктів
управління регіону. Діяльність центру базуватиметься
на комерційних засадах, але деякі напрями діяльності
можуть і повинні фінансуватися за рахунок місцевого
бюджету. Зокрема це стосується моніторингу інвести
ційної привабливості регіону та розробка за результа
тами моніторингу рекомендацій суб'єктам управління
щодо підвищення інвестиційної привабливості. Внесен
ня до публічних баз даних інвесторів та об'єктів інвес
тицій доцільно здійснювати на комерційних засадах.
База даних потенційних об'єктів інвестування, хоча
і може мати довільний вигляд, проте, на нашу думку, до
неї обов'язково потрібно включити ряд показників, які
найбільш часто використовуються фахівцями для оцін
ки інвестиційної привабливості підприємств: обо
ротність активів, рентабельність акціонерного капіта
лу, динаміка прибутку [4]. До зазначеного переліку, на
нашу думку, потрібно додати ще декілька показників:
мета пошуку партнераінвестора, необхідна сума інвес
тицій, механізм залучення інвестицій (механізми), що
планується. Більш поглиблено інвестиційна приваб
ливість об'єкта може бути проаналізована за індивіду
альним замовлення на платній основі. В кожному окре
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мому випадку можуть бути поглиблено проаналізовані
ті чи інші аспекти діяльності потенційного об'єкта інве
стицій.
Моніторинг інвестиційної привабливості має
здійснюватися в таких напрямах — зменшити асимет
рію інформації при виборі інвестором регіону об'єкта
розміщення інвестицій. Для цього необхідно відслідко
вувати поточний стан та тенденції регіональної інвес
тиційної привабливості (відповідна методика обгрун
тована вище). Другий, не менш важливий напрям мон
іторингу — обгрунтування рекомендацій суб'єктам
управління регіоном щодо пріоритетних напрямів
діяльності по підвищенню інвестиційної привабливості
регіональної соціальноекономічної системи. Нарешті,
третій напрям роботи в рамках моніторингу інвестиц
ійної привабливості презентація регіону як території,
сприятливої для здійснення інвестицій.
Наведена на рис. 2. інформація надає можливість
керівництву підприємства, яке шукає партнерівінвес
торів краще зрозуміти стратегію і тактику бізнеспо
ведінки інвестора, його справжні наміри. Певний стан
дартизований набір зазначеної інформації може роз
міщуватися на порталі регіонального інформаційно
аналітичного агентства і бути доступним для зареєст
рованих користувачів — реципієнтів інвестицій. Відо
мості про інвесторів, як і про об'єкти інвестицій повинні
бути в обмеженому доступі, тому на порталі потрібно
запровадити реєстрацію зацікавлених у користуванні
базами даних суб'єктів і надати доступ до відповідної
інформації лише зареєстрованим користувачам. Такий
доступ до інформації можна назвати обмеженопуб
лічний (тобто інформація має бути доступна всім ко
ристувачам, але з певної цільової групи).
Більш поглиблену інформацію (в разі необхідності)
зацікавлені користувачі — реципієнти інвестицій зможуть
отримати за конкретними угодамизапитами від регіо
нального інформаційноаналітичного агентства. Обсяг і
форма наданої за такими індивідуальними угодами
інформації визначається в кожному випадку окремо.
Для згладжування аналогічної інформаційної аси
метрії, але при взаємодії інвесторреципієнт, регіональ
не інформаційноаналітичне агентство повинно вести
публічну базу реципієнтів інвестицій, які розташовані в
регіоні. Принцип надання такої інформації подібний до
інформації про інвесторів: певний стандартизований
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Рис. 2. Інформація в публічноWобмеженому доступі про потенційного інвестора на порталі регіонального
інформаційноWаналітичного агентства
Джерело: розроблено автором.

набір інформації має перебувати в обмеженопублічно
му доступі, а поглиблені відомості інвестор може отри
мати за індивідуальним запитом.
Приблизний склад інформації щодо об'єктів інвес
тицій, розташованих в регіоні, яка перебуватиме в об
меженопублічному доступі наведено на рис. 3.
Також окремо мають бути наведені інноваційні про
екти, які потребують зовнішнього фінансування. Але,
черезте що інформація щодо інноваційних проектів заз
вичай становить більшу комерційну таємницю, ніж у ви
падку "звичайних" інвестиційних проектів, вона може
надаватися лише за згодою ініціаторів інноваційного
проекту. Тобто в даному випадку регіональне інформа
ційноаналітичне агентство виступатиме в ролі своєрі
дного посередника при обміні інформацією. На порталі

в публічному доступі доцільно розміщувати лише пе
релік інноваційних проектів з коротким їх описом та
контактними даними ініціаторів інноваційних проектів.
Аналізуючи роль інформаційних інститутів у зменшенні
інформаційних асиметрій на регіональному фінансовому
ринку необхідно зазначити, що потрібно ліквідувати про
галину в інформаційному моніторингу процесів, що відбу
ваються на українському фондовому ринку, яка полягає у
відсутності інформації щодо регіональних ринків цінних
паперів. Законодавчо здійснити це на регіональному рівні
неможливо, тому це має бути зроблено на державному рівні,
шляхом вдосконалення діяльності існуючих елементів
інформаційної інфраструктури фінансового ринку.
Потрібно зазначити, що для повноцінного функці
онування як центральної ланки інформаційного сере

Загальні відомості

Фінансовий стан (три роки)

Назва юридичної особи
реципієнта

Баланс

Рік реєстрації

Власний капітал

Приблизний очікуваний
обсяг інвестицій, на які
розраховує реципієнт
Сфера (сфери) діяльності

Позикові кошти
Основні засоби

Мета інвестицій

Знос

Членство в альянсах
(бізнес-групах)

Оборотні активи

Власники (розподіл
статутного капіталу)

Обсяг реалізації

Стратегія (коротко) бізнесдіяльності

Фінансовий результат

Структура управління

Завантажується
окремим файлом

Структура виробництва

Завантажується
окремим файлом

Структура збуту
Наявність бізнес плану

Завантажується
окремим файлом
Так (ні)

Короткий бізнес-план

Завантажується
окремим файлом

Рис. 3. Інформація в публічноWобмеженому доступі щодо об'єкту інвестицій на порталі регіонального інформаційноW
аналітичного агентства
Джерело: розроблено автором.
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Рис. 4. Основні суб'єкти інформаційного середовища регіонального фінансового ринку
Джерело: розроблено автором.

довища, регіональний інформаційноаналітичний центр
повинен ефективно взаємодіяти й з іншими суб'єктами,
які продукують інформацію (рис. 4).
З деякими суб'єктами, наведеними на рис. 4, інфор
маційна взаємодія є односторонньою (отримання інфор
мації), з іншими двосторонньою.
Так ефективна взаємодія з управлінням служби
статистики та ДКЦПФР дає можливість значно роз
ширити інформаційну базу регіонального інформацій
ноаналітичного центру. Однак зазначені суб'єкти мо
жуть з власної ініціативи брати до уваги інформацію,
продуковану центром, але це може бути лише з їх влас
ної ініціативи, якщо вони будуть мати наміри розши
рити обсяг інформації на власних інформаційних ре
сурсах.
Проте існує і декілька суб'єктів, які мають еко
номічні інтереси в двосторонньому обміні інформації
з регіональним інформаційноаналітичним центром.
Так, отримуючи інформацію щодо умов кредитування
від комерційних банків, регіональний інформаційно
аналітичний центр одночасно надає їм аналогічну
інформацію по інших кредитних установах регіону.
Спеціалізовані ринкові суб'єкти, надаючи власні інфор
маційні продукти — результати опитувань, аналітичні
звіти, експертні оцінки — отримують додаткову рек
ламу та значний комплекс інформації щодо стану інве
стиційної привабливості регіону, окремих об'єктів,
надійності депозитних установ тощо.
Суб'єкти управління регіоном мають чи не найбільшу
зацікавленість у двосторонньому обміні інформації, тому
що аналітичний звіт по інвестиційній привабливості регіо
ну є важливим елементом інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень щодо розвитку фінансо
вого ринку регіону. Таким чином, регіональні інформац
ійноаналітичні центри стануть своєрідним базисом інфор
маційного середовища регіону та сприятимуть реалізації
інституційних форм базових інформаційних інститутів
фінансового регіонального ринку. Сприяючи зменшенню
інформаційних асиметрій, інформаційне середовище ак
тивізуватиме фінансові процеси в регіоні, а отже й сприя
тиме його соціальноекономічному розвитку.
ВИСНОВКИ
Для забезпечення позитивних зрушень у розбудові
інфраструктури інформаційних інститутів фінансових
ринків необхідно створити мережу регіональних інфор
маційноаналітичних центрів з участю суб'єктів управлі
ння регіону (як комунальне підприємство або як ТОВ з
часткою регіону). Такі центри стануть базисом регіональ
ної інфраструктури інформаційних інститутів та сприя
тимуть зменшенню ренти за асиметричність інформації
на фінансових ринках регіону та одночасно будуть за
безпечувати інформаційну підтримку прийняттю управ
лінських рішень суб'єктами управління регіоном щодо

74

розвитку фінансових ринків. Основні напрями діяльності
таких центрів на ринку інвестицій — адміністрування пуб
лічної бази даних потенційних інвесторів; комплексна по
глиблена оцінка інвестора за запитом; моніторинг інвес
тиційної привабливості регіону рекомендації суб'єктам
управління щодо покращання інвестиційної привабли
вості регіону; презентація інвестиційної привабливості
регіону та окремих його об'єктів; адміністрування публ
ічної бази даних потенційних об'єктів інвестицій; поглиб
лена оцінка об'єкта інвестицій за запитом. На кредитно
му ринку основними напрямами діяльності пропонова
них структур мають стати: Моніторинг регіонального де
позитного та кредитного ринку; Ведення рейтингів де
позитних організацій регіону.
Для заповнення інституційного вакууму, який існує
на рівні суб'єктної складової інфраструктури інститутів
оцінки привабливості кредитних ресурсі та розміщення
депозитів, доцільно створити загальнодержавну систе
му регіональних депозитнокредитних брокерів в рам
ках регіональних інформаційноаналітичних центрів.
Зазначені суб'єкти будуть зменшувати ренту за асимет
ричність інформації на рівні суб'єктів регіону, для чого
доцільним є створення спеціалізованого сайту. За до
помогою такого інтернетресурсу користувачі повинні
отримувати повну і достовірну інформацію щодо пара
метрів розміщення коштів та вартості кредитних ре
сурсів, а також умов їх отримання. Одночасно регіо
нальні депозитнокредитні брокери здійснюватимуть
періодичний моніторинг депозитної та кредитної ефек
тивності регіональних фінансових ринків, що надасть
можливість ефективно забезпечувати суб'єктів управ
ління регіоном інформацією для прийняття рішень щодо
розвитку регіональних фінансових ринків.
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Проаналізовано термін "Заробітна плата". Виявлено зв'язок між продуктивністю праці та її оплатою.
Запропоновано модель нарахування заробітної плати працівникам у сільському господарстві.
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ВСТУП
На сьогоднішній день, сільське господарство є однією
з найперспективніших галузей народного господарства,
адже Україна багата чорноземами та має сприятливі кліма
тичні умови для вирощування широкого спектра сільсько
господарських культур, а отже має великі можливості для
забезпечення співвітчизників продуктами харчування та
імпортування продукції за кордон, що в свою чергу несе
розширення зв'язків між країнами та отримання високих
прибутків. Проте, на ділі не все так гладко та чудово. Оск
ільки щорічно скорочується кількість персоналу, бажаю
чого працювати в сільському господарстві, і це не лише
через демографічні фактори або через новітні технології,
за якими підприємство потребує менше працівників, бо
техніка замінює їх. Головною причиною такого скорочен
ня є низька заробітна плата, якої не вистачає для того, щоб
вести здоровий та гідний спосіб життя. Питання рефор
мування організації оплати праці персоналу сільгосппід
приємств та підвищення її рівня досліджуються такими
видатними вченими, як О.А. Бугуцький, В. Вітвіцький,
В.С. Дієсперов, А.М. Колот, В.В. Сопко, М.Б. Махсма.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями статті є:
— проаналізувати термін "Заробітна плата";
— виявити зв'язок між продуктивністю праці та її
оплатою;
— запропонувати модель нарахування заробітної
плати працівникам в сільському господарстві.
РЕЗУЛЬТАТИ
Персонал аграрного підприємства — це сукупність
постійних, тимчасових та сезонних працівників, що ма
ють необхідний фізичний розвиток, володіють певними
знаннями, досвідом та навиками, необхідними та дос
татніми для роботи в аграрному секторі економіки, а
також формуються та змінюються під впливом чинників
зовнішнього і внутрішнього середовища по відношен
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ню до галузі. Персонал — найбільш складний об'єкт
управління в організації,оскільки, на відміну від речо
вих факторів виробництва, є живим, має можливість
самостійно приймати рішення, діяти, критично оціню
вати пред'явлені до нього вимоги, має суб'єктивні інте
реси і т. п. Люди, їх майстерність, освіта є найбільш важ
ливим складовим елементом продуктивних сил, що виз
начально впливає на стан економічного розвитку
підприємств та конкурентоспроможність їх продукції.
Праця персоналу сільськогосподарських підпри
ємств має свої особливості, зумовлені умовами й склад
ністю сільського господарства як галузі виробництва.
Особливості сучасного формування кадрового потенц
іалу підприємств в аграрному секторі зумовлені: фор
муванням багатоукладності в АПК; розвитком різних
організаційноправових структур на основі приватної
форми власності на землю та майно; непривабливістю
сільськогосподарської праці; обмеженістю видів діяль
ності на селі; необхідністю постійного пристосування
до динамічних змін ринкового середовища; відтоком
кваліфікованих спеціалістів та небажанням молоді по
вертатися в село; системною кризою в галузі; відсутні
стю дієвих стимулів та гарантій стабільної зайнятості;
ментальністю вітчизняного селянства; диференціацією
населення країни та селянства за рівнем грошових до
ходів; недостатньою увагою держави в забезпеченні
нормальних соціальних умов життя і праці сільських
жителів; специфікою сільськогосподарського вироб
ництва та його продукції як товару, який значною мірою
визначає ринкові цілі, дистрибуцію, цінову політику і т. д.
Та головною особливістю формування персоналу аграр
них підприємств є те, що працівниками сільськогоспо
дарських підприємств, в основному, є жителі відповід
них сільських населених пунктів, і саме сільське насе
лення є основою формування персоналу аграрних
підприємств. Його зміни безпосередньо відбиваються на
чисельності та структурі учасників виробничогоспо
дарської діяльності. При цьому сучасний стан демогра
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств персоналом
Показник
Наявність сільськогосподарських
угідь, тис. га
в т. ч. рілля
Кількість найманих працівників, осіб
Середньооблікова чисельність
працівників, всього осіб
Облікова чисельність працівників,
всього осіб
Середньорічна чисельність
працівників, зайнятих у с/г
виробництві, осіб
Припадає на 100 га с.-г. угідь:
найманих працівників, осіб
Припадає на 100 га с.-г. угідь:
середньорічних працівників, осіб

2008

2009

2010

2011

2234,0

2211,6

2208,3

2198,7

2323,5

104,0

2090,3
53500,0

2084,8
51500,0

2084,6
45900,0

2079,8
44300,0

2184,1
41500,0

104,5
77,6

41118,0

38835,0

36083,0

33757,0

35256,0

85,7

36661,0

33537,0

34051,0

29728,0

32352,0

88,2

40039,0

37990,0

34568,0

32946,0

34643,0

86,5

4175,7

4294,4

4811,1

4963,2

5598,8

134,1

5579,6

5821,5

6388,3

6673,6

6707,0

120,2

фічних процесів на селі, з одного боку, віддзеркалює ре
зультативність минулої соціальноекономічної політи
ки держави щодо сільського господарства, а з другого
— показує соціальне середовище, яке створює май
бутній кадровий потенціал сільськогосподарських
підприємств [11].
Для аналізу персоналу аграрних підприємств розг
лянемо забезпеченість сільського господарства наймани
ми робітниками (табл. 1). Згідно закону України "Про за
гальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття", найманий працівник — фізична осо
ба, яка працює за трудовим договором (контрактом) на
підприємстві, в установі, організації незалежно від форм
власності, виду діяльності та господарювання або у
фізичної особи. В історичному аспекті наймані праців
ники (наймити) — суспільна верства, яка, не маючи інших
засобів до існування, крім власної праці, працює на влас
ника, що володіє основними засобами виробництва.
Як свідчать дані таблиці 1, середньооблікова чи
сельність працівників аграрних підприємств протягом
досліджуваних років скоротилась на 14,3%. Основна
причина скорочення кількості працівників полягає у
зниженні життєвого рівня селян та погіршенні їх медич
ного обслуговування внаслідок "залишкового" принци
пу розподілу ресурсів на потреби охорони здоров'я,
соціокультурної непідготовленості населення до раці
ональної поведінки самозбереження, низькою заробіт
ною платою [1]. Реформування агарного сектора,
відсутність підтримки з боку держави спричинили спад
виробництва сільськогосподарської продукції, що та
кож вплинуло на скорочення робочих місць на селі. Роз
виток науковотехнічного прогресу став підгрунтям за
міни ручної праці механізованою і причиною вивільнен
ня значної кількості персоналу підприємств.
Ефективність праці в сільському господарстві пев
ною мірою визначається діючою системою заробітної
плати. Грузінова Л.П. аналізуючи термін "заробітна пла
та" зазначає, що заробітна плата — це винагорода за
працю, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
згідно з трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу [2]. О.І. Іляш та
М.В. Дошак, вважають, що "соціальноекономічна ка
тегорія заробітна плата є певною частиною прибутків
громадян, що фіксується в грошовій формі, у структурі
національного прибутку країни"[5]. Трактуючи заробі
тну плату як вартість послуг праці, Ж.Ш. Шило та О.Ю.
Поліщук стверджують, що реальна вартість послуг праці
складається з поточних витрат на її підтримання та ка
пітальних витрат на відтворення. До поточних витрат
відносять витрати на харчування, придбання непродо
вольчих товарів та платних послуг. До капітальних —
придбання або будівництво житла, отриманого необхі
дного для даного ринку праці рівня освіти, медичне та
пенсійне забезпечення, виховання дітей" [12]. О.М. Пи
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щуліна зазначає: "Заробітна плата … є концентрованим
виявленням ефективності економіки і соціальної полі
тики держави та спроможності суспільства загалом за
хищати право людини на гідне життя" [9]. Отже, зароб
ітна плата — це дохід працівника, який він отримує в
результаті виконання певного кола завдань та обо
в'язків; заробітна плата відображає соціальноеконом
ічне становище в національній економіці та рівень жит
тя у суспільстві.
Розмір зарплати залежить від складності та умов
виконуваної роботи, професійноділових якостей пра
цівника, результатів його праці та господарської діяль
ності підприємства. Заробітна плата як соціальноеко
номічна категорія, з одного боку, є основним джере
лом грошових доходів працівників, тому її величина
значною мірою характеризує рівень добробуту всіх
членів суспільства. З іншого боку, її правильна орган
ізація зацікавлює працівників підвищувати ефек
тивність виробництва, а відтак безпосередньо впливає
на темпи й масштаби соціальноекономічного розвит
ку країни. Заробітна плата як елемент ринку праці є
ціною робочої сили, а також статтею витрат на вироб
ництво, що включається до собівартості продукції,
робіт (послуг) на окремому підприємстві. Під час виз
начення заробітної плати як ціни робочої сили необх
ідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм
якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї.
Як ціна робочої сили заробітна формується на ринку
праці і є зовнішньою відносно підприємства. Як еле
мент ціни виробництва заробітна плата має визнача
тися часткою у створеній підприємством вартості. Під
час формування частки заробітної плати необхідно не
допускати відшкодування надлишкових затрат праці
[3]. Забезпечення випереджаючих темпів зростання
продуктивності праці о бумовлює необхідність
здійснення регулювання фонду оплати праці, оскіль
ки існує певна можливість втрати стимулюючого ефек
ту заробітної плати. Посилення стимулюючої ролі за
робітної плати повинне грунтуватися на стратегії за
безпечення одночасного зростання продуктивності,
обсягу виробництва і оплати праці. Поєднання цих по
казників є економічною основою регулювання фондів
оплати праці і рівня заробітної плати [13]. Проаналі
зуємо взаємозв'язок між продуктивністю праці та її оп
латою в досліджуваних аграрних підприємствах Ново
московського району Дніпропетровської області (табл.
2).
Дані таблиці 2 свідчать, що на підприємствах Ново
московського району простежується обернений зв'язок
між продуктивністю праці та її оплатою, оскільки
підприємства III групи, які мають найбільшу продук
тивність праці (більше 140 тис. грн. на 1 працівника) най
менше платять своїм робітникам (7,8 грн. за 1 людино
годину). Це свідчить про те, що робітники працюють лише
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Таблиця 2. Взаємозв'язок між продуктивністю праці та її оплатою в аграрних підприємствах
Новомосковського району, 2007—2011 р.
Групи за розміром виробництва
валової продукції на 1 працівника,
Показники
тис. грн.
І до 70
ІІ 70–140
ІІІ більше 140
Кількість аграрних підприємств у групі
2,0
13,0
4,0
Вироблено валової продукції на:
65,1
89,5
149,8
на 1 середньорічного працівника, тис. грн.
на 1 людино-годину, грн.
33,4
46,2
77,1
Середньорічний фонд оплати праці 1
16,7
16,5
15,2
працівника,тис. грн.
Оплата 1 людино-години, грн.
8,6
8,5
7,8
Джерело: власні дослідження.

завдяки моральним стимулам, проте надовго такого "ен
тузіазму" не вистачить та керівникам підприємств дове
деться застосовувати і матеріальні стимули.
Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом ак
тивізації людського фактора і використання трудового
потенціалу. При цьому використання існуючого квалі
фікаційного і творчого потенціалу працівників має по
вністю залежати від наукової обгрунтованості і вибору
методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією,
змістом виконуваної роботи, результатами праці й умо
вами, в яких вона здійснюється [3]. В сільському госпо
дарстві заробітна плата виконує відтворювальну, сти
мулюючу, регулюючу та соціальні функції. Відтворю
вальна функція полягає у забезпеченні працівників та
членів їх сім'ї необхідними засобами для життя, без яких
не може існувати жодна людина. Стимулююча функція
заробітної плати полягає у забезпеченні високої про
дуктивності, ефективності та якості праці, тобто заро
бітна плата виступає засобом мотивації праці. Регулю
юча функція заробітної плати полягає в розміщенні ро
бочої сили в регіонах, галузях господарства, підприєм
ствах відповідно до ринкової кон'юнктури, тобто відбу
вається перерозподіл персоналу з одних галузей в інші
відповідно до потреб. Соціальна функція заробітної
плати полягає, поперше, втому, що заробітна плата
повинна забезпечувати соціальну справедливість, одна
кову винагороду за однакову працю. Подруге, соціаль
на функція заробітної плати полягає в здійсненні соц
іального страхування працівника. Від заробітної плати
щомісяця здійснюються відрахування до різних соціаль

них фондів з метою здійснення страхових виплат при
настанні страхових випадків: безробіття, тимчасова не
працездатність тощо, а також досягнення пенсійного
віку [8]. Аналіз заробітної плати працівників сільського
господарства наведений в таблиці 3.
Поглиблення диспаритету між галузями економіки
призвело до того, що заробітна плата працівників
сільського господарства є найнижчою серед
підприємств усіх видів діяльності. В 2007 р. оплата праці
робітників сільського господарства була на 39,6% мен
ша, ніж працівників інших видів економічної діяльності,
в 2011 р. ця різниця склала 32,9%. Заробітна плата пра
цівників аграрних підприємств Новомосковського рай
ону є меншою, ніж заробітна плата в цілому по галузі,
що є негативно, оскільки не виконуються відтворюваль
на та стимулююча функції заробітної плати. [6]. Аналі
зуючи причини низької ціни сільської робочої сили, слід
визначити ряд факторів. Поперше, це мізерність опла
ти праці, зумовлена неефективністю сільськогоспо
дарського виробництва, нижчою його прибутковістю
порівняно з іншими галузями. Серйозною проблемою
підвищення заробітної плати є фінансові труднощі, що
проявляються у нестачі оборотного капіталу. Крім того,
підвищення заробітної плати стримується і через те, що
це призведе до зростання собівартості сільськогоспо
дарської продукції, яка і без того не відрізняється ви
сокою прибутковістю [4].
Вплив високої заробітної плати на мотивацію тру
дової діяльності та підвищення ефективності виробниц
тва багатоплановий і проявляється у наступному. По

Таблиця 3. Порівняльний аналіз рівня заробітної плати в сільському господарстві Дніпропетровської області

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р.
у % до
2007 р.

Аналіз заробітної плати на рівні галузі
Середньомісячна заробітна плата в
сільському господарстві й мисливстві, грн.
Середньомісячна заробітна плата за всіма
видами економічної діяльності, грн.
Середня мінімальна заробітна плата, грн.
Прожитковий мінімум, грн.

879,4

1279,3

1347,0

1577,0

1872,0

212,9

1455,3

1876,0

1962,9

2368,6

2790,5

191,7

460,0
568,0

605,0
669,0

744,0
744,0

922,0
922,0

963,0
963,0

209,3
169,5

Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві й мисливстві до, %:
заробітної плати за всіма видами
60,4
68,2
68,6
66,6
економічної діяльності
мінімальної заробітної плати
191,2
211,5
181,0
171,0
прожиткового мінімуму
154,8
191,2
181,0
171,0
Аналіз заробітної плати на рівні підприємств
Оплата праці, грн. в розрахунку на
614,8
898,2
853,8
1074,7
середньорічного працівника
1 грн. валової продукції в порівняних цінах 0,1
0,1
0,1
0,1
2005 р.
1 грн. виручки від реалізації
0,0
0,0
0,0
0,0
1 людино-годину
0,5
0,6
0,5
0,6
Питома вага оплати праці у витратах
13,7
11,5
12,9
11,7
виробництва, %

67,1

111,0

194,4
194,4

101,7
125,6

1247,3

202,9

0,1

78,1

0,0
0,7
10,6

37,9
132,3
77,3

Джерело: власні дослідження.
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перше, більш високий рівень заробітної Таблиця 4. Співвідношення темпів росту продуктивності та оплати праці в
аграрних підприємствах Новомосковського району
плати (у порівнянні з середньоринковим
її значенням) сприяє зниженню плин
Показник
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
ності кадрів, а отже, формуванню стаб
Приходиться на середньорічного працівника, грн.:
ільного трудового колективу, що дає Валової продукції в порівняних цінах 51516,9 74694,7 75481,7 101358,3 133781,8
змогу роботодавцю скоротити витрати Оплати праці
614,8
898,2
853,8
1074,7
1247,3
на найм і навчання персоналу, спряму Індекс продуктивності праці
1,4
1,0
1,3
1,3
вати вивільнені кошти на розвиток ви Індекс оплати праці на 1 працівника
1,5
1,0
1,3
1,2
робництва. Подруге, проведення пол Коефіцієнт співвідношення
1,0
0,9
0,9
0,9
ітики високої заробітної плати дає змо продуктивності та оплати праці
гу відібрати на ринку праці найбільш Відносна економія (-),
258,6
-2173,2 -3129,4
-7186,2
підготовлених, досвідчених, ініціатив перевитрати (+), тис. грн.
них, орієнтованих на успіх працівників,
Джерело: власні дослідження.
продуктивність праці яких потенційно
вища середнього рівня. Потретє, висока заробітна пла
ДЗСВЗ — доплати за своєчасне виконання завдань,
та виступає чинником підвищення старанності, відпові які ставить перед управлінцями вище керівництво або
дальності, інтенсивності праці [10]. Проте, оплата праці засновники підприємства, розраховуються як % від по
та її продуктивність є взаємозумовленими економічни садового окладу. В разі незадовільного виконання своїх
ми категоріями. Їх взаємозв'язок характеризує рівень посадових обов'язків ця сума може бути вирахувана з
відповідності темпів зростання заробітної плати і про посадового окладу;
дуктивності праці: чим вищі темпи підвищення продук
ДЗД — доплати за дисципліну. Оскільки управлінці
тивності праці, тим ширші можливості на підприємстві несуть повну відповідальність за все, що відбувається
для зростання оплати трудового внеску працівників, на підприємстві, включаючи дисципліну та підтримку
зайнятих у виробництві, й навпаки. За таких умов моральнопсихологічного клімату колективу, вони ма
підприємства мають змогу вести розширене відтворен ють бути заохоченими у дотриманні порядку. ДЗД роз
ня, виробляти достатню кількість продукції з наймен раховуються як % від посадового окладу, проте в разі
шими витратами, водночас підвищуючи розміри матері порушення моральнопсихологічного клімату або по
ального стимулювання [7]. Аналіз співвідношення темпів рядку, ця сума може бути вирахувана з посадового ок
росту продуктивності та оплати праці в досліджуваних ладу;
господарствах наведено в таблиці 4.
ДЗК — доплати за компетенції, які включають в себе
Деяке підвищення заробітної плати сільськогоспо доплату за навики та доплату за стаж. Доплати за нави
дарськими підприємствами здійснюється, незважаючи ки полягають у наявності другої вищої освіти, звання
на відставання темпів зростання продуктивності праці. кандидата або доктора наук, володіння комп'ютерними
Разом з тим, це виправдано відставанням заробітної програмами, знання іноземних мов, наявність водійсь
плати в сільському господарстві від середньої по еко кого посвідчення та інші кваліфікаційні навики. Випла
номіці і низькою платоспроможністю селян, хоча роз чуються як % від посадового окладу, в тому коли ці на
виток економіки, як відомо, багато в чому забезпе вики збігаються з профілем роботи підприємства. Доп
чується завдяки зростанню сукупного попиту, який за лати за стаж включають у себе як загальний стаж робо
лежить також і від рівня доходів населення. Перевит ти, так і стаж роботи на даному підприємстві. Розрахо
рати на оплату праці були лише в 2008 р. і склали 258,6 вуються як % від посадового окладу, та росте пропорц
тис. грн. Решта років характеризуються приблизно ійно досвіду роботи;
однаковими темпами зростання продуктивності праці
ДЗПР — доплати за понаднормову роботу, або ро
та її оплати [4]. Звісно темпи росту продуктивності боту в вихідні чи святкові дні. Розраховуються множен
праці повинні випереджати темпи росту заробітної ням вартості 1 години роботи директора (посадовий
плати, проте це можливо до певного моменту. Оскіль оклад поділити на кількість робочих днів в місяці та под
ки заробітна плата, яка не задовольняє потреби прац ілити на тривалість робочого дня) на кількість перепра
івників та не враховує їх внеску в створений продукт, цьованих годин. Виплачуються лише в тому випадку,
не може бути ефективною як для конкретного коли понаднормова робота викликана збільшенням об
сільськогосподарського підприємства, галузі в цілому, сягів виробництва продукції, сезонністю чи іншими фак
так і для економіки країни. Тому, ми вважаємо, що не торами, не пов'язаними з недбалістю керівника;
обхідно переглянути систему нарахування заробітних
ДЗРП — доплата за раціоналізаторські пропозиції.
плат персоналу, головний акцент зробивши на взаємоз Цей вид доплат пов'язаний з пропозиціями по покра
в'язку результатів праці та заробітної плати, яка вип щенню або зміні певного виду діяльності в результаті
лачується за отриманий результат. Нарахування сис чого відбувається економія ресурсів або збільшення
теми заробітної плати повинно бути окремим для кож обсягів виробництва. Виплати здійснюються у вигляді
ної категорії працівників, в залежності від складності разової заохочувальної премії, якщо економічний ефект
виконуваних ними функцій та містити в своєму складі від пропозиції не значний або відсутній та у вигляді %
різні за своєю економічною суттю компоненти. Найб від розміру зекономлених коштів, якщо економічний
ільшою за своїм розміром повинна бути заробітна пла ефект значний;
та управлінського персоналу, адже робота управлінців
ДЗПН — доплати за перевищення встановлених
дуже складна та відповідальна, від результатів їх знань, нормативів, тобто доплати за збільшення обсягів випус
умінь, навиків та добропорядної праці залежить ку та реалізації продукції, збільшення рівня рентабель
успішність підприємства. Саме тому, оплата праці уп ності, зменшення собівартості продукції, розширення
равлінців має враховувати кінцеві результати діяль клієнтської бази, зменшення показників плинності пер
ності підприємства і пропорційно відбиватись на соналу тощо. Нараховується як конкретна сума, яка за
розмірі доходу. Лише тоді, вони будуть зацікавлені в лежить від того, наскільки перевиконані нормативи;
ООП — оплата основних потреб, пов'язаних з ро
результатах ефективної і прибуткової діяльності
підприємства. Тому, ми пропонуємо нараховувати за ботою. Полягає в оплаті харчування в їдальнях органі
робітну плату за такою методикою:
зації, проїзд до роботи в суспільному транспорті, вит
З П = П О ± Д З С В З ± Д З Д + Д З К + Д З П Р + Д З Р П + Д З П Н + рати на автомобіль(пальне), витрати на відрядження,
+ООП+ДЗС+ДННП+ВП+Д+О,
лікарняні витрати, відпускні витрати, витрати на оздо
де ПО — посадовий оклад. Визначається власником ровлення, витрати на одержання другої вищої освіти або
підприємства та регулюється трудовим договором (кон проходження певних курсів, мобільний зв'язок та інші
трактом);
соціальні виплати. Виражається в конкретній грошовій
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сумі, яка змінюється одночасно зі зміною рівня цін в
економіці або зі збільшенням обсягів роботи;
ДЗС — доплати за старання — це додаткові виплати
до заробітної плати у вигляді грошової винагороди за
відмову від паління; заняття спортом; за появу на робо
чому місці раніше від колег; за організацію дозвілля пра
цівників; відсутність запізнень або пропусків робочих
днів через хворобу або інше;
ДННП — доплати на випадок надзвичайної події.
Це є одноразові виплати, які виплачуються в вигляді
конкретної суми у випадку особистих урочистостей,
смертю родичів, екстреними випадками — крадіжками,
пожежами, потопами та ін.;
ВП — виплати з прибутку. Виплачуються за підсум
ками року як % від одержаного прибутку в разі вико
нання плану з обсягу реалізації продукції та послуг; у
випадку збільшення продуктивності праці та ін.;
Д — дивіденди. Виплачуються за підсумками року з
одержаного від господарської діяльності прибутку
після виплати всіх обов'язкових платежів. На нашу дум
ку, управлінський персонал має володіти певною част
кою компанії щоб бути зацікавленим в результатах своєї
праці;
О — опціони. Даний метод винагороди встанов
лює залежність між майбутнім доходом співробітни
ка і курсом акцій корпорації — найважливішим по
казником успіху компанії. Беручи участь в плані прид
бання акцій, співробітники стають безпосередньо за
цікавленими у підвищенні їх курсу, а отже, збільшенні
ринкової цінності підприємства, і пов'язують своє
благополуччя в довготривалій перспективі з її про
цвітанням. Опціони є практично безкоштовною для
організації формою винагороди, оскільки вони нада
ють співробітнику можливість придбати акції за
фіксованою ціною, а не нагороджують його безкош
товним пакетом акцій.
Отже, річний дохід управлінців аграрного підприє
мства можна обчислити за формулою:
РД = (ПО ± ΣДоплат)*12 + ВП + Д+О,
де РД — річний дохід керівника відповідної служби.
Заробітну плату решті працівників пропонуємо на
раховувати так:
ЗП=ПО±ДЗС ВЗ±ДЗД+ДЗК+ДЗПР+ДЗРП+ДЗПН+
+ООП+ДЗС+ДННП.

Різниця в системі нарахування заробітної плати уп
равлінців та решти працівників пов'язана зі значною
відповідальністю, яка лежить на керівниках, адже саме
від їх управлінських рішень залежать результати робо
ти підприємства. Помилки управлінців несуть в собі
значно більші загрози, ніж прорахунки виконавців.
ВИСНОВКИ
Ми вважаємо, що запропонована нами система оп
лати праці персоналу в сільському господарстві є ак
туальною та прогресивною, оскільки: поперше,
розмір винагороди безпосередньо залежить від ре
зультатів праці конкретного працівника та всього аг
рарного підприємства в цілому; подруге, система на
рахування заробітної плати є достатньо простою і
зрозумілою різним категоріям працівників; потретє,
показники ефективності праці враховують особистий
внесок кожного працівника в загальний результат
діяльності підприємства; почетверте, винагорода за
б езпечує стимулю вання пі двищення не лише
кількісних, а й якісних характеристик результатів
праці та сприяє реалізації стратегії підприємства; по
п'яте, механізм нарахування заробітної плати поєднує
особисті інтереси працівників та власників підприєм
ства; пошосте, диференційованість оплати праці, яка
залежить від посади, стажу, особистих компетенцій
та головне трудового внеску в загальні результати
діяльності підприємства; посьоме, запропонована
система нарахування заробітної плати забезпечить
перевищення темпів зростання продуктивності праці

www.economy.in.ua

над темпами заробітної плати праці; повосьме, за
допомогою запропонованої нами заробітної плати
знизиться плинність кадрів, що підвищить ефек
тивність діяльності підприємства та знизить витрати
на прийом, навчання та перекваліфікацію нового пер
соналу; подев'яте, така методика нарахування заро
бітної плати забезпечить робітникові необхідний для
життя рівень достатку, оскільки враховується як по
стійна, так і змінна частина винагородження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок нового тисячоліття характеризується технологіч
ним зростанням, що переважає за своєю значністю феномен
промислової революції. Досягнення сектору IT (Infor
mationtechnology), телекомунікаційних систем, біотехнологій та
ін. привели суспільство до нового етапу його розвитку в умовах
формування соціальноекономічної системи. Інформаційні тех
нології зробились найбільш прибутковим та ефективним бізне
сом.
Динамічний та мінливий економічний світ нового сторіччя
характеризується тим, що в суспільній свідомості трапляють
ся якісні зміни у розумінні економічних систем, соціальних
та духовних процесів, змінюється наукове уявлення та трак
тування явищ, які відбуваються в останні роки. Увесь світ, у
тому числі й Україна, під впливом економічної кризи пере
живає особливий період змін у соціальноекономічних сис
темах. У зв'язку з чим, головними задачами для української
економіки є пізнання, осмислення та опис фахівцями нових
процесів та тенденцій, що характеризують трансформацію її
соціальноекономічної системи, що в подальшому дасть змогу
побудувати прогноз розвитку даної системи.Тому постає
проблема уточнення визначення сутності та змісту соціаль
ноекономічної системи держави, виявлення її нових еле
ментів та властивостей.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ
Серед зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні проміжки
часу досліджували основи системного підходу, теорії держав
ного управління та циклічності економіки, можна виділити та
ких: І. Канта, Дж. Кейнса, А. Сміта, О. Шпенглера, Дж. Міля,
Д. Акерлофа, Р. Джонсона, Ф. Каста, Д. Розенцвейга, А. Груччі,
Д. Гросса, М. Спенса, А.Г. Гранберта, Н.Я. Данилевського,
Л.С. Ржаніцина, П.С. Єщєнка, А.І. Бажана, Г.Н. Гредіна та ін.
Проте досі залишаються точно невизначеними ряд понять щодо
складових системи та її основних характеристик, а також на
прями застосування системного підходу до державного управ
ління. Не визначено точну межу між категоріями розвитку та
трансформації системи.
ЦІЛЯМИ СТАТТІ Є:
— з'ясувати сутність та витоки поняття соціальноеконо
мічної системи держави;
— запропоновати власний погляд на поняття трансфор
мації соціальноекономічних систем;
— виділити характеристики та властивості соціальноеко
номічних систем у контексті сучасних змін в глобальній еконо
миці.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спираючись на розуміння І. Канта, систему можна визна
чити як єдність різноманітних елементів, об'єднаних загальною
якістю, що формує системута визначає положення її елементів
щодо один до одного [1]. Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг
дають таке визначення системи "…системою називається орган
ізоване складне ціле; сукупність або комбінація предметів або
частин, які утворюють комплексне ціле" [2]. Дане визначення
базується на постулатах, сформованих ще Аристотелем та Га
лілеєм, а саме: "важливість цілого понад важливості його скла
дових" та "ціле пояснюється властивостями його складових" [3].
І. Кант під цілим розумів тотальність. Тому якщо інститут дер
жави розглядати як єдине ціле доречним буде зауваження про
тотальність, яка може розглядатись як властивості даної сис
теми. Також треба підкреслити неодмінне існування зв'язків між
елементами системи. Помітним є те, що визначення поняття "си
стема" протягом століть не дуже різняться між собою, і ключо
вими термінами тут є "елементи", "ціле", "зв'язки", "властивості".
При розгляді соціальноекономічної системи держави до
речно її розглядати як систему управління. Через управління
та регулювання держава виконує свої функції. Категорія "сис
тема" у менеджменті представлена здебільшого в працях захід
них вчених, серед яких можемо виділити "Стратегічне управлі
ння" І. Ансоффа, який дає визначення системам управління че
рез механізми, які надають можливість приймати скоордино
вані та ефективні рішення [4]. На нашу думку, на макрорівні
попереднє визначення безпосередньо стосується держави, її
цілей та функцій.
Таким чином, соціальноекономічна система держави — це
сукупність взаємопов'язаних між собою соціальних та економ
ічних елементів системи, їх зв'язків та відносин, що разом скла
дають достатньо стійку цілісність, будьяка зміна призводить
до деформації економічного та соціального середовища.
Головна мета існування такої системи є найкращим чином
задовольняти економічні та соціальні потреби суспільства. Цілі
економічної складової пов'язані з досягненням високої еконо
мічної ефективності функціонування держави. Соціальними
цілями є підвищення добробуту населення, поліпшення якості
життя. Необхідно зазначити, що економічна та соціальна скла
дові утворюють єдиний механізм.
У міру посилення ефекту глобалізації як соціальноеконо
мічної системи правомірно розглядати все людство. Цим обу
мовлюється, що будьяка досліджувана система, з одного боку,
неминуче історично обумовлена, а, з іншого, історично обумов
лені всі категорії і закони цієї системи. Не всі риси даної систе
ми виникають одночасно, так спочатку розвиваються найп
ростіші соціальні та економічні форми, а на їх основі — все більш
і більш складні. Н. Хессін визначає цю найпростішу форму як
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"економічну клітину", що містить "в зародку всі основні риси і
протиріччя даного способу виробництва". З неї згодом розви
вається вся різноманітна система виробничих відносин. Вона,
за його словами, грає роль вихідного пункту (а також основи), і
постійно відтвореного результату, наслідку розвитку даної си
стеми відносин, і загальної форми відносин між індивідами [5].
А.В. Бузгалін, А.І. Колганов вважають, що соціальноеко
номічна система неминуче локалізована в економічному часі і
просторі, а також по відношенню до її альтернативних варіантів.
Вона має певні історичні, географічні, етнічні, духовні, політичні
та економічні межі. Це в свою чергу означає, що вона може
втілюватися в конкретних державнополітичних утвореннях або
у формі інших, менших за масштабом, суспільногосподарсь
ких організацій [6]. На нашу думку, дане твердження супере
чить поняттю трансформації системи, якщо під локалізацією
розуміти незмінність та певні рамки. Якщо розглядати час та
простір у призмі фізичних законів, то доречно увести термін
"вектор". Так у квантовій механіці квантовий стан — це будь
який можливий стан, в якому може знаходитись система. Кван
товий стан може бути описаний вектором стану або повним
набором квантових чисел для певної системи. Безумовно, ми
можемо стверджувати про більш ніж два стани соціальноеко
номічної системи, тому згідно законам квантової механіки,
кількість можливих витоків вимірювання нескінчена. Це гово
рить про відсутність стаціонарного стану даної системи та про
наявність змін, перехід з одного стану в інший, а не локалізації.
Крім того, вектор як величина характеризується не тільки чис
ловим значенням, а також і напрямком. Координати вектору
залежать від часу. Якщо уявити, що будьяка економічна систе
ма характеризується двома взаємопов'язаними процесами: фун
кціонуванням та розвитком. Тоді напрямок вектору у просторі
та залежність його координат від часу характеризують розви
ток соціальноекономічної системи.Через це доречно виокре
мити нову властивість соціальноекономічних систем — вектор
ний характер або векторність. Це дасть змогу уникнути розгля
ду в рамках даних систем усіх фактів, явищ в стані незмінності
спокою та додати напрямок руху.
Серед інших властивостей можна зазначити, що соціаль
ноекономічна система держави є відкритою, такою що само
організується (адаптивною). Постійну зміну соціальноеконо
мічної системи науковці також називають трансформацією, але
дане поняття не має чіткого визначення. В перекладі з латинсь
кої "трансформація"означає перетворення, видозміну. Це
підтверджує попередню думку щодо векторності соціальноеко
номічних систем. У свою чергу, І.Р. Курнишева "трансформац
ійний період" визначає як "період руху системи з одного якіс
ного стану в інший" [7]. На державному рівні поняття "транс
формації соціальноекономічної системи" необхідне через не
обхідність оцінки якісних змін соціальних та економічних сис
тем держави, що носять радикальний та незворотний характер.
За думкою В. Кириченко, "трансформація — це етап розвит
ку, стрибок, що характеризує переродження системи". Він виок
ремлює зміни соціальноекономічних систем за двома напрямами:
— зміна кількісних характеристик системи, її модерніза
ція;
— зміна якісних характеристик системи, її трансформація [8].
На нашу думку, модернізація врешті решт призведе до
трансформації соціальноекономічної системи, тому дані по
няття залежні один від одного.
Концепцію перетворення системи можна розглядати сто
совно національної (в рамках країни), так і локальної (регіон,
галузь) соціальноекономічної системи.
Підсумувавши попередні думки та розглянувши специфіку
процесів трансформації, виділено закономірності, що властиві
усім рівням розгляду соціальноекономічних систем. Так до них
відносяться:
1. Цілісність (тотальність) — означає, що зміна будьякого
компоненту системи впливає на її інші компоненти і призво
дить до зміни системи в цілому. Таке явище можна, наприклад,
простежити в разі діалектичної взаємодії продуктивних сил і
виробничих відносин, коли при зміні засобів виробництва зміню
ються відповідно виробничі відносини і система в цілому. Тоб
то, в даному випадку маємо справу з взаємозалежністю компо
нентів економічної системи.
2. Нестійкість — процеси трансформації порушують стан
цілісності економічної системи, що перетворює її у змішану,
де існують одночасно елементи старої та нової системи, що
зароджується.
3. Нелінійність — характер процесів трансформації, які ви
ступають як якісний стрибок або цивілізаційний зсув відповід
но до інформаційної концепції перехідних станів, що перерива
ють повільний еволюційний розвиток.
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4. Перехідність — стан перехідності має на увазі період особ
ливих протиріч, боротьбу старих та нових явищ. Така зако
номірність визначається часом перемоги нових елементів над
старими, що означає перетворення змішаного перехідного та
нестійкого стану у нову стабільну систему, що набуває стійкий
характер.
5. Векторність — враховує зміни тривалості існування соц
іальноекономічних систем, визначення напрямку розвитку соц
іальноекономічних систем.
6. Динамічність — враховує динаміку змін елементів соц
іальноекономічної системи та варіацію темпів прискорення та
уповільнення розвитку соціальноекономічних систем.
7. Адаптивність — адаптивною вона є оскільки повинна та
має можливість навчатися і накопичувати досвід. Однією з про
блем адаптивних систем є проблема вибору потрібної інфор
мації та стратегії в умовах невизначеності, коли потрібно вико
ристовувати нестандартні алгоритми. Адаптивність як влас
тивість соціальноекономічних систем тісно пов'язана з двома
іншими властивостями векторність та динамічність. Соціально
економічна система держави, як об'єкт трансформаційних про
цесів, розвивається під впливом динамічно мінливого зовніш
нього середовища або інформаційного контуру системи. Особ
ливо важливі нестандартні алгоритми під час кризових явищ в
економічній та соціальній сферах життя.
8. Складність — соціальноекономічна система держави
відноситься до складних адаптивних систем, які є спеціальним
випадком складних систем.
9. Інтегративність — передбачає, що система в цілому має
властивості, що відсутні у її елементів (наприклад, розподіл
праці, що можливо тільки при наявності деякої кількості вироб
ників). Правильно і зворотне, тобто, елементи можуть мати вла
стивості, які не притаманні системі в цілому.
10. Глобальність (ієрархічність) — процес трансформації за
вершується переходом на новий якісний ступінь розвитку, що
торкається вже не однієї окремої країни, а всього світу в цілому.
ВИСНОВКИ
Так у статті з'ясовано сутність соціальноекономічної сис
теми держави через взаємодію та взаємозв'язок економічних
та соціальних інститутів, а також відносини між ними. Визначе
но основні категорії, що лежать в основі даного поняття, так
ними є "ціле", "елементи", "зв'язок", "властивості", "трансфор
мація". Визначено головну мету та цілі існування соціальноеко
номічної системи держави через ефективність економіки та при
росту добробуту населення. З'ясовано, що головним недоліком
у трактуванні соціальноекономічних систем є розгляд їх як ста
тичних систем. Трансформація пояснює якісні зміни в соціаль
ноекономічних системах, а модернізація вказує на зміну їх
кількісних характеристик. Виокремлено десять властивостей,
що притаманні соціальноекономічним системам, а саме:
цілісність (тотальність), нестійкість, нелінійність, перехідність,
векторність, динамічність, адаптивність, складність, інтегра
тивність, глобальність (ієрархічність).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінанси фондів соціального страхування є складо
вою фінансової системи держави та відіграють важли
ву роль у її функціонуванні. Серед видів загальнообов
'язкового державного соціального страхування пенсій
не страхування є основним та охоплює практично усе
населення країни, що й обумовлює його роль у
суспільстві. Зважаючи на те, що на даному етапі еконо
мічного розвитку за масштабами охоплення населення
та обсягом фінансових ресурсів в Україні основною є
саме солідарна система пенсійного страхування, про
блемні питання функціонування Пенсійного фонду Ук
раїни є предметом уваги широкого кола науковців та
фахівцівпрактиків.
Питання забезпечення фінансової стійкості пен
сійних фондів набуло особливої актуальності після
поширення світом фінансової кризи, яка вплинула
також і на скорочення обсягів надходжень до пенсій
них систем. З метою зменшення негативних впливів,
урядами різних країн було прийнято заходи щодо
внесення змін до певних компонентів пенсійної сис
теми (таких як підвищення ставок нарахування
коштів, скорочення обсягів пенсійних виплат, підви
щення пенсійного віку), трансформація всієї системи
пенсійного страхування (створення додаткових ме
ханізмів пенсійного забезпечення, переміщення пріо
ритетності з одного рівня до іншого, тощо).
Що стосується України, то починаючи із 2004 року
пенсійна система в Україні представлена загальнообо
в'язковим державним пенсійним страхуванням та недер
жавним пенсійним забезпеченням. Однак, основним є
саме загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван
ня, адміністрування якого було покладено на Пенсій
ний фонд України.
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Більш чутливими до кризових явищ у економіці вва
жаються накопичувальні пенсійні схеми. Це явище по
в'язане з необхідністю інвестування пенсійних активів,
коли до таких активів та до їх інвестування висувають
ся специфічні вимоги — перш за все, захищеність. Фінан
сування солідарної системи у період фінансової кризи
також ускладнюється, тому що обсяг надходження
коштів прямо пропорційно залежить від обсягу фонду
оплати праці, який в свою чергу у кризових умовах ско
рочується. Крім того, існують й інші чинники впливу на
функціонування пенсійного страхування, що обумовлює
мету та актуальність даного дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Українськими дослідниками розглядаються окремі
питання функціонування пенсійної системи України, її
фінансування, особливості реформування пенсійного
страхування, а також виявлення шляхів її удосконален
ня. Особливої уваги заслуговують дослідження трирів
невого механізму побудови пенсійної системи в Україні
Б.О. Зайчука, В.А. Зеленко, О.О. Казака, М.Б. Ріппи,
дослідження накопичувальних пенсійних схем О.П. Ко
валя, О.М. Пищуліної, Л.П. Якимової та ін.
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Метою статті є визначення зовнішніх та внутрішніх
чинників впливу на загальнообов'язкове державне пен
сійне страхування в Україні та виявлення їх впливу на
фінансову стійкість солідарної системи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система пенсійного забезпечення громадян у ті пе
ріоди, коли вони не взмозі робити це самостійно для
кожної країни є складним механізмом, сукупністю
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Таблиця 1. Динаміка показників середньомісячної заробітної плати, пенсії за віком та коефіцієнта заміщення, 2004—
2012 рр.
Рік
Середньомісячна
заробітна плата,
грн.
Темп зростання
Середній розмір
пенсії за віком,
грн.
Темп зростання
Коефіцієнт
заміщення

2004
590

194,25

32,92%

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

806

1041

1351

1806

1906

2239

2633

3026

136,61%

129,16%

129,78%

133,68%

105,54%

117,47%

117,60%

114,93%

323,82

417,7

496,98

796,68

942,73

1039,57

1156,04

1252,41

166,70%

128,99%

118,98%

160,30%

118,33%

110,27%

111,20%

108,34%

40,18%

40,12%

36,79%

44,11%

49,46%

46,43%

43,91%

41,39%

відносин між різними суб'єктами фінансової системи.
Така система формується історично із урахуванням тих
суспільнополітичних та макроекономічних умов, які
склалися у державі, та трансформується відповідно до
їх зміни та викликів часу. Відповідно, існує подвійна
система впливу: з одного боку, ефективність пенсійної
системи безпосередньо залежить від того середовища,
у якому вона функціонує, та існує система зворотнього
впливу пенсійної системи на фінансову систему держа
ви. Аналіз такого впливу є основою для формування
пенсійної політики та для планування й прогнозування.
Нині основним в Україні залишається загальнообов
'язкове державне пенсійне страхування, або солідарна
система пенсійного страхування. Вона побудована на
принципах солідарності поколінь та субсидування,
фінансування пенсіонерів відбувається за розподільчим
принципом. Адміністратором загальнообов'язкового
державного пенсійне страхування є Пенсійний фонд
України — центральний орган виконавчої влади, що за
безпечує реалізацію державної політики з питань пенс
ійного забезпечення та збору, ведення обліку надход
жень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язко
ве державне соціальне страхування [5].
Так, у системі недержавного пенсійного забезпечен
ня у 2012 році зареєстровано 586,6 тис. учасників, або
4,69% від загальної кількості учасників системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страху
вання (12 489,10 тис. осіб станом на 01.01.2012). Якщо
говорити про кількість осіб, які отримують пенсію у заз
начених складових пенсійної системи, то у системі не
державного пенсійного забезпечення це 65,3 тис. осіб,
у той час як Пенсійним фондом України здійснюється
виплата 13 205,81 тис. осіб пенсіонерів.
Зазначені дані підтверджують те, що основною для
пенсіонерів є виплата у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування і від її обсягу за
лежить рівень життя пенсіонерів.
Рівень пенсійних виплат оцінюється перш за все че
рез коефіцієнт заміщення, що обчислюється як
співвідношення розміру пенсії до розміру заробітної
плати, тобто для працюючого, який виходить на пенсію,
коефіцієнт заміщення пенсією його отримуваного заро
бітку. Він може обчислюватись як щодо конкретної осо
би, так і за середніми показниками (в регіоні, галузі, за
галом в Україні). За період з 2004 по 2012 рр. коефіцієнт
заміщення змінювався у межах від 32,92% до 49,46%. Се
редній рівень коефіцієнта заміщення за весь період
41,70% (табл. 1).
При цьому, якщо в цілому в Україні коефіцієнт зам
іщення є досить високим та підтримується останні 5
років не нижче 40%, то у світі спостерігається тенден
ція до скорочення коефіцієнта заміщення солідарної
пенсії. За інших рівних умов зменшення коефіцієнтів
співвідношення з часом указує на падіння щедрості дер
жавних пенсій (відносно поточних зарплат). Таке паді
ння коефіцієнтів співвідношення також може бути обу
мовлено тим, що пенсійна система частково зрушила в
бік приватних пенсійних схем, скорочуючи видатки (а
також доходи) державних пенсійних схем [6, с. 16].
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Як відомо, система пенсійного забезпечення, що по
будована на принципах солідарності поколінь, найбільш
чутлива до демографічної структури населення, що по
яснюється особливостями формування коштів та
здійснення виплат. Балансове рівняння у такій системі
в узагальненому вигляді можна представити так:
ЧПл *k* ФОП = ЧП * ПВ,
де ЧПл — чисельність платників внесків до солідар
ної системи;
ФОП — фонд оплати праці, з якого сплачуються внески;
k — ставки відрахувань до Пенсійного фонду;
ЧП — чисельність пенсіонерів;
ПВ — середній розмір солідарної пенсії.
Отже, співвідношення між середнім розміром пенсії
та заробітною платою прямо пропорційне до співвідно
шення між кількістю платників та кількістю пенсіонерів.
Однак, кількість платників внесків та кількість пенс
іонерів в країні є величинами більш статичними,
ймовірність їх прогнозування є досить високою і тому
урахування основних демографічних тенденцій повинно
бути закладене у самій архітектурі пенсійної системи.
Крім демографічної структури, має місце сукупність
інших зовнішніх та внутрішніх чинників, що мають вплив
на балансування бюджету Пенсійного фонду України.
Зазначимо, що слід розрізняти чинники впливу, ризики
та невизнечності. Під чинниками ми розуміємо такі
зовнішні та внутрішні умови й регулятори, які мають
безпоседерній вплив на формування та використання
коштів Пенсійного фонду України, прогнозований ха
рактер цього впливу та мають враховуватися при пла
нуванні бюджету. Ризики та невизначеності мають ймо
вірнісний характер настання, їх вплив складно спрог
нозувати й передбачити, однак, у сучасних умовах вра
хування такої ймовірності настання ризикових подій
повинно бути закладено у пенсійній політиці країни. Це
пов'язане з тим, що економічні відносини носять при
скорений характер, глобалізація зумовила існування
ризику швидкого поширення будьяких, у тому числі
кризових явищ, а пенсіонери є соціально незахищеною
та особливо вразливою верствою населення.
Існують різні підходи до тлумачення та класифікації
чинників впливу, ризиків та невизначеностей, що мають
місце у діяльності пенсійного страхування. Говорячи про
чинники, ми погоджуємось з тим, що повинен мати місце
аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, оскільки таке
розмежування також передбачає нівелювання внутрі
шніми регуляторами впливу зовнішніх факторів.
Серед зовнішніх основними є демографічна струк
тура населення та макроекономічна ситуація. Внітрішні
пов'язані з інституційноправовим механізмом функці
онування пенсійного фонду та полягають у особливості
законодавчого регулювання умов здійснення внесків,
пенсійних виплат, порядку нарахування пенсій та реал
ізації інших принципів пенсійного страхування [1, с. 33].
Що стосується впливу цих чинників на фінансовий
стан Пенсійного фонду України, його можна прослідку
вати через аналіз основних бюджетних показників.
Структурні зміни у пенсійній системі України відбували
ся починаючи із кінця 90х років та завершилися прий
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няттям Закону України "Про загальнообов'язкове дер
жавне пенсійне страхування", що вступив у дію почина
ючи із 2004 року та яким задекларовано трирівневу сис
тему пенсійного страхування. У таблиці 2 наведено ди
наміку доходів бюджету Пенсійного фонду України,
власних надходжень Фонду, а також динаміку ВВП у
2004—2012 рр. Як видно з таблиці, у 2005 році спостері
гається найбільший темп зростання доходів Пенсійного
фонду, при чому не за рахунок власних надходжень, а
переважно за рахунок коштів із Державного бюджету.
Це пов'язано із змінами до статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":
забезпечено виплату мінімальної пенсії за віком, за на
явності у чоловіків 25 років, а у жінок — 20 років страхо
вого стажу, у розмірі прожиткового мінімуму, визначе
ного законом для осіб, які втратили працездатність (332
грн.); здійснено перший крок до диференціації пенсій
шляхом введення доплати за понаднормовий стаж; впер
ше пенсії підвищено у зв'язку із ростом заробітної плати
[2, с. 42]. Зазначені заходи привели до виникнення необ
хідності покриття видатків у обсязі 64 064,9 млн грн., що
на 63,2% більше у порівнянні із попереднім періодом.
Наступні підвищення розмірів пенсій було здійснено
також у 2007 та 2008 роках. Так, у 2007 році застосовано
коефіцієнт підвищення пенсії у зв'язку із зростанням се
редньої заробітної плати в галузях економіки за попе
редній рік, що перевищує мінімальний, а саме: пенсії, при
значені до 2005 року (тобто з урахуванням середньої за
робітної плати в галузях економіки за 2002 та 2003 роки),
підвищені на 28,03 %, що відповідає 96 % темпів зростан
ня заробітної плати в галузях економіки у 2006 році по
рівняно із 2005 роком, а ті, які призначені в останні 2 роки
(тобто з урахуванням середньої заробітної плати в галу
зях економіки за 2004 та 2005 роки), на 20 %, що відпові
дає 68 % темпів зростання зарплати [2, с. 42]. У 2008 році
було здійснено перерахунок обсягу пенсій у зв'язку із
пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів" [3], яким визначено
вартість одного року страхового стажу у солідарній сис
темі на рівні 1,35% та збільшено заробітну платну для об
числення пенсії з 306,45 грн., яка враховувалася при пе
рерахунку пенсії у 2004 році, до 928,81 грн. У цілому, у
динаміці доходів ми можемо прослідкувати зако
номірність періодів зростання та скорочення із аналогі
чними періодами валового внутрішнього продукту. Та
ким чином, однією із причин виникнення необхідності
пошуку додаткових джерел фінансування, а також за
лучення додаткових ресурсів із Державного бюджету є
збільшення видаткової частини бюджету без попереднь
ого обгрунтування джерел фінансування таких видатків.
У 2009 році як наслідок світової фінансової кризи
погіршується макроекономічна ситуація в країні, відпо
відно скорочуються обсяги ВВП, а також спостерігаєть
ся падіння темпів виробництва, зміншення обсягу іно
земних інвестицій, скорочення доходів державного бюд
жету, а також зростання зовнішньої заборгованості [4,
с. 115]. Також у 2009 році відбувається скорочення фон
ду оплати праці, з якого сплачуються страхові внески у
порівнянні із попереднім роком: у 2008 році фонд опла
ти праці складав 290 326,7, у 2009 — 283 596,1 млн грн.
Наступні дії Уряду було спрямовано на компенса
цію кризових явищ та забезпечення повної та своєчас
ної виплати пенсії без застосування заходів скорочен
ня пенсійних виплат. З 2011 року набрав чинності Закон
України "Про збір та облік єдиного внеску на загально
обов'язкове державне соціальне страхування", яким
змінено особливості адміністрування надходжень до
фондів загальнообов'язкового державного соціально
го страхування та у тому числі до Пенсійного фонду
України, а також спрощення процедури сплати внесків
до цих фондів для платників. Крім того, у 2011 році було
здійснено додаткові заходи реформування пенсійної
системи, які включили у себе поступове підвищення пен
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Таблиця 2. Темпи приросту доходів, власних надходжень
Пенсійного фонду України та ВВП України, 2004—2012 рр.

Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Темп зростання у порівнянні із попереднім роком, %
Доходи Пенсійного
Власні надходження
ВВП
фонду України
Пенсійного фонду України
175,12%
136,03%
127,92%
109,83%
127,14%
123,26%
143,76%
139,12%
132,45%
144,06%
134,98%
131,54%
99,26%
97,91%
96,34%
154,08%
119,56%
118,53%
86,39%
116,52%
121,62%
112,69%
113,61%
107,01%

сійного віку, підвищення мінімального страхового ста
жу, необхідного для призначення пенсії, та стажу для
пенсії за віком, а також введення обмежень для певних
категорій пенсіонерів. Ефективність цих заходів можна
простежити у 2012 році — у той час як зростання ВВП
спостерігається на рівні 7,01%, власні надходження Пен
сійного фонду України зросли на 13,61%.
ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз дійсно пітвердрив,
що чинниками, найбільш істотний вплив яких відобра
жався на розбалансуванні бюджету Пенсійного фонду
України у період з 2004 по 2012 роки, стали зміни у
пенсійній політиці, що приводили до зростання видатків
Фонду, а також макроекономічна ситуація в країні, що
відбивається на скороченні надходжень. Аналіз їх впли
ву повинен бути першоосновою планування бюджету
Пенсійного фонду України: планування підвищення
обсягів пенсійних виплат має бути економічно обгрун
тованим, здійснення таких підвищень Фондом можливе
тільки на основі покриття їх відповідним обсягом над
ходжень. Вплив макроекономічних тенденцій на бюджет
Пенсійного фонду також відображає чутливість Пенс
ійного фонду України до макроситуації в країні, що
особливо стосується кризових явищ. Аналізуючи показ
ник коефіцієнта заміщення в Україні, можна стверджу
вати те, що на даний момент фінансовий механізм по
будований таким чином, що пенсійні виплати пітриму
ються на рівні не менше 40% від заробітної плати, однак
при цьому спостерігається високе фінансове наванта
ження як на платників внесків, так і на Держаний бюд
жет. Отже, необхідно здійснювати пошук додаткових
механізмів фінансування пенсіонерів.
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У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності поняття "інтелектуальний капітал" та
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економіка, як і суспільство в цілому, пере
буває у постіндустріальній фазі розвитку. Постіндуст
ріальне суспільство — це насамперед суспільство, в еко
номіці якого завдяки науковотехнічній революції відбу
вається перехід від переважного виробництва товарів до
виробництва послуг, зростає роль освіти й науки як
стратегічних факторів забезпечення соціальноеконо
мічного прогресу, домінуючу роль серед виробничих
ресурсів починають відігравати інформація та знання, а
всі сфери матеріального та нематеріального виробниц
тва, виробничі та соціальні відносини розвиваються на
основі динамічного приросту й оновлення знань. Пара
лельно з появою нових відкриттів у науці та техніці, роз
ширенням технологічних можливостей та їх впливу на
характер розвитку виробництва та суспільства в ціло
му, зростає роль й самої людини в економіці, як джере
ла знань та генератора провідних інновацій. Переваж
но розумова діяльність сучасного працівника підносить
його на щабель вище, перетворюючи з найманого прац
івника на інвестора інтелектуального капіталу.
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Усе це обумовлює перехід на новий рівень роз
витку, який називають новою економікою (економ
ікою знань). Саме за умов економіки знань яскраві
ідеї, креативне мислення, постановка нових задач,
чіткі методи їх реалізації сприяють отриманню до
ходів, а інтелектуальний капітал стає домінуючим
чинником економічного розвитку. Сьогодні саме
інтелектуальний капітал визначає темп і рівень роз
витку як окремого підприємства, так і національної
економіки. Перехід на новий етап розвитку еконо
міки та підвищення ролі інтелектуального капіталу
створили необхідність розробки механізмів управ
ління ним. Проте дослідження механізму управлін
ня інтелектуальним капіталом потребує насамперед
вивчення сутності даного поняття.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою для розгляду сутності інте
лектуального капіталу є дослідження таких зарубіжних
вчених, як Дж. К. Гелбрейт, Л. Едвінссон, М. Ме
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Таблиця 1. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу
Назва підходу
1
Структурний
підхід

Автори
2
Л. Едвінссон
М. Мелоун
К. Тейлор
В. Баранчеєв

Функціональний
підхід

О. Кендюхов
О. Стрижак

М. Мещерякова

Система відносин

О. Морозов

В. Кузьмінський

Знання

В. Іноземцев

Х. Макдональд
Інтелектуальні
активи

Д. Клейн
Л. Прусак
Т. Андрусенко

Людський капітал

М. Гаджиєва

Людський капітал

В. Садовський
Є. Стеценко
В. Супрун

Визначення поняття «інтелектуальний капітал»
3
Усі види ресурсів сучасного підприємства, що не піддаються традиційним
оцінкам. Сума людського та структурного капіталів
Інтелектуальний капітал компанії складають знання її співробітників,
накопичені ними при розробці продуктів та наданні послуг, а також її
організаційна структура та інтелектуальна власність
Своєрідна піраміда нематеріальних активів, в якій вони розташовані за
окремими рівнями: творча складова – люди, згодом системи, що
підтримують творчість, потім результати творчості; результати їх захисту;
результати задоволення споживачів
Здатні створювати нову вартість інтелектуальні ресурси підприємства,
представлені людським і машинним інтелектом, а також інтелектуальними
продуктами, створеними ним самостійно або залученими зі сторони
Сукупність здібностей та знань, які мають економічну цінність і
використовуються у виробничій системі, орієнтованій на задоволення
потреб суспільства, з метою створення інноваційного потенціалу та
одержання доходу
Взаємозв’язок сили бренду компанії, її відносин з партнерами та
клієнтами, а також інтелектуального потенціалу співробітників, їх
відносин з партнерами та клієнтами компанії, що забезпечує генерацію
додаткової вартості та конкурентоспроможність підприємства на ринку
Економічні відносини з приводу відтворення і відчуження результатів
інтелектуальної (креативної) діяльності, що виникають між носіями
інтелектуальних здібностей, що приймають форму інтелектуальної
власності, та її потенційними споживачами
Система відносин економічних суб’єктів щодо раціонального, стійкого
його відтворення на основі прогресивного розвитку науки для
виробництва конкурентних товарів і послуг, підвищення рівня життя,
розв’язання проблем нерівномірності світового та регіонального розвитку
на основі персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів
Інформація й знання, які відіграють роль «колективного мозку», що
акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну
власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру,
інформаційні мережі та імідж підприємства
Знання, що є в організації і можуть використовуватися для одержання
різних переваг перед конкурентами
Інтелектуальний матеріал, що формалізований, зафіксований, і його
використовують для виробництва цінного майна
Сукупність нематеріальних активів, які складаються із засобів
індивідуалізації, відносин з клієнтами, об’єктів промислової власності та
фахових знань персоналу підприємства
Сукупність людського капіталу організації та об’єктивних факторів у
вигляді нематеріальних активів, включаючи патенти, ліцензії, ноу-хау,
торговельні марки, а також організаційні структури, електронні мережі,
бази даних, системи зв’язку
Сукупність знань, навиків, досвіду, які є невід’ємними від його носія –
живої людської особи
Сукупність знань, навичок, вмінь людини, її мобільності (здатність
сприймати нову інформацію, навчатися, проходити перепідготовку,
пристосовуватися до нових умов) та здібності до творчості (як унікальної
діяльності людини), які забезпечують можливість створення продукту в
процесі руху інтелектуального капіталу та нематеріального потенціалу
суспільства, у тому числі й у вигляді нематеріальних активів

Джерело: складено автором на основі джерел [1, 4—8, 11—14].

лоун, Д. Клейн, Л. Прусак, Х. Макдональд, Т. Стюарт,
Д. Даффі, Е. Брукінг, Д. Белл, а також вітчизняних ав
торів, серед яких можна виділити Б. Леонтьєва, А. Гапо
ненко, А. Чухна, М. Бендикова, Е. Джамай, О. Бутнік
Сіверського, О. Кендюхова, Н. Гавкалову, О. Стрижак
та інших. Не зважаючи на те, що темі інтелектуального
капіталу присвячено багато наукових праць, єдиного
підходу до визначення сутності даного поняття не існує.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження та узагальнення
існуючих теоретичних підходів до визначення сутності
інтелектуального капіталу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нашу думку, визначення сутності поняття "інте
лектуальний капітал" варто почати з розкриття сутності
таких базових понять, як "інтелект" та "капітал".
У довідковій літературі поняття "інтелект" (від лат.
іntellectus — пізнання, розуміння, розум) трактується як
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здатність до здійснення процесу пізнання й до ефективно
го рішення проблем, зокрема, при оволодінні новим колом
життєвих завдань. У сучасній психології поняття "інтелект"
вживається, головним чином, у теорії індивідуальнотипо
логічних особливостей розвитку особистості [3].
Традиційно не тільки в теоретичних розробках, але
навіть на рівні повсякденної свідомості, розумом (інте
лектуальними здібностями) вважали, у першу чергу, не
дії на основі наслідування або певного алгоритму, а са
мостійне придбання знань, перенесення їх у нові ситу
ації, оригінальне рішення проблеми. Наведемо декіль
ка підходів до визначення сутності "інтелекту". Інтелект
— це:
— вроджена якість, на відміну від здібностей, прид
баних у процесі навчання (Г. Спенсер);
— здатність діяти доцільно, думати раціонально та
діяти ефективно відносно навколишнього середови
ща (Д. Векслер);
— здатність вирішувати проблеми незапрограмова
ним (творчим) шляхом (С.Дж. Гулд);
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— здатність до абстрактного мислення (Л. Терман)
[12].
У педагогіці поняття "інтелект" визначається через
розумові здібності людини і означає здатність орієнту
ватися в навколишньому середовищі, адекватно його
відображати й перетворювати, мислити, навчатися,
пізнавати світ і переймати соціальний досвід; спро
можність розв'язувати завдання, приймати рішення,
розумно діяти, передбачати.
Далі розглянемо сутність поняття "капітал". Капі
тал — це:
— кошти, якими володіє підприємство для здійснен
ня своєї діяльності з метою отримання прибутку (А.
Поддєрьогін) [9];
— вартість, яка в процесі виробництва дає нову до
дану вартість, тобто самозростає (В. Подольська) [10];
— матеріальні, грошові і фінансові вкладення, які до
статні для виконання господарськофінансової діяль
ності й створення додаткової вартості ( І. Бланк) [2].
Таким чином, завдяки аналізу сутності базових по
нять "інтелект" та "капітал" ми можемо стверджувати,
що поняття "інтелект" у складі інтелектуального капі
талу насамперед уособлює людський капітал, який
представлений знаннями та творчою складовою, за
рахунок яких людина здатна орієнтуватися в навко
лишньому середовищі, адекватно його відображати й
перетворювати, мислити, навчатися, пізнавати світ і
переймати соціальний досвід, здатна ефективно та
творчо вирішувати поставленні перед нею завдання. У
свою чергу, категорія "капітал" переносить на інтелек
туальний капітал свою здатність створювати нову
вартість у вигляді доходу чи прибутку.
На сьогодні в економічній літературі існує багато ва
ріантів визначення сутності інтелектуального капіталу.
Проаналізувавши їх, ми вважаємо за доцільне виділити
такі теоретичні підходи:
— структурний;
— функціональний;
— інтелектуальний капітал як система відносин;
— інтелектуальний капітал як знання;
— інтелектуальний капітал як інтелектуальні акти
ви (об'єкти інтелектуальної власності, нематеріальні ак
тиви);
— інтелектуальний капітал як людський капітал.
Розглянемо кожен із перерахованих підходів де
тальніше (табл. 1).
Представники структурного підходу розкривають
сутність інтелектуального капіталу через його ключові
структурні елементи. Так, визначення Л. Едвінссона та
М. Мелоуна [14] є досить загальним, у ньому ставиться
акцент лише на актуальній проблемі оцінки інтелекту
ального капіталу і не пояснюється, які саме ресурси до
нього відносяться. Тобто, у визначенні відсутній еко
номічний зміст поняття. На нашу думку, для глибшого
розуміння сутності інтелектуального капіталу варто
було б деталізувати, які саме елементи належать до
людського та структурного капіталів.
У свою чергу, К. Тейлор [13], на відміну від попе
реднього визначення, до основних складових інтелек
туального капіталу додає інтелектуальну власність,
ставлячи її на один рівень зі знаннями співробітників та
організаційною структурою. Хоча, інтелектуальна
власність — це скоріше результат діяльності співробіт
ників компанії або придбані об'єкти інтелектуальної
власності у вигляді патентів, ліцензій тощо. Також ав
тор у своєму визначенні ототожнює людський капітал
зі знаннями співробітників, що, на нашу думку, є занад
то вузьким тлумаченням даної категорії.
Особливістю визначення, запропонованого В. Баран
чеєвим [1], є представлення інтелектуального капіталу у
вигляді піраміди, фундаментом якої є людський капітал,
а всі наступні складові піраміди — це допоміжні фактори
або результати діяльності людей. Проте, на наш погляд,
є невдалим виокремлення такої складової, як захист ре
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зультатів творчості, адже з назви абсолютно не зрозум
іло, що автор має на увазі. Доцільним було б назвати цю
складову "інтелектуальною власністю", бо, наприклад, ті
ж самі патенти є однією з форм захисту різних інновац
ійних розробок. Також варто зазначити, що така скла
дова, як "результати задоволення споживачів", теж зву
чить не коректно у випадку, якщо автор хотів підкресли
ти зв'язок інтелектуального капіталу із зовнішнім сере
довищем, тому що зовнішнє середовище — це не лише
споживачі послуг чи продукції підприємства, а й конку
ренти, підприємствапартнери тощо.
Функціональний підхід характеризується визна
ченням інтелектуального капіталу через його функції
та роль в економічних та суспільних відносинах. Так,
наприклад О. Кендюхов [5] характеризує персоніфі
кований капітал та капітал організації через людсь
кий і машинний інтелект. Ми вважаємо, що викорис
тання словосполучення машинний інтелект є недореч
ним, так як наявність інтелекту притаманна лише лю
дині, а штучний інтелект машин, якій має на увазі ав
тор, це ніщо інше як програмне забезпечення створе
не за рахунок людського інтелекту. Також у визна
ченні зроблено наголос на сутності капіталу як вар
тості, яка створює нову вартість. О. Кендюхов звер
тає нашу увагу на те, що інтелектуальні продукти, які
знаходяться в розпорядженні підприємства, можуть
бути як створені ним, так і придбані, що дозволяє
стверджувати, що інтелектуальний капітал підприє
мства може формуватися як за рахунок внутрішніх,
так і зовнішніх джерел.
У свою чергу, О. Стрижак [5] у своєму визначенні
інтелектуального капіталу відображає лише знання та
здібності людини, не приділяє увагу важливим об
'єктам, які стосуються безпосередньо організації та
відносин з клієнтами. Також на відміну від попередніх
визначень даного підходу, у цьому серед функцій інте
лектуального капіталу окрім створення додаткової
вартості виділяють ще задоволення потреб суспіль
ства та створення інноваційного потенціалу. А орієн
тованість на задоволення потреб суспільства частко
во дає змогу розглядати інтелектуальний капітал на
макроекономічному рівні.
М. Мещерякова [6] у своєму визначенні підкреслює
здатність інтелектуального капіталу генерувати додат
кову вартість та підвищувати конкурентоспроможність
підприємства на ринку, що властиво функціональному
підходу. Проте, потребує уваги той факт, що на перше
місце у визначенні автором поставлено силу бренду, а
потім згадується інтелектуальний потенціал співробіт
ників. Ми вважаємо таке трактування помилковим, адже
створення бренду фірми якраз є результатом викорис
тання останнього. Також варто відзначити, що у вище
перерахованих визначеннях використовувалися понят
тя "інтелектуальний ресурс", "людський капітал", "знан
ня", а М. Мещерякова використала термін "інтелекту
альний потенціал", тим самим підкресливши здатність
людського капіталу розвиватися.
Наступна група вчених досліджує інтелектуальний
капітал як систему економічних відносин. Так, В. Кузь
мінський [7] надає визначенню інтелектуального капі
талу більш соціальноекономічного характеру, визна
чає його як систему відносин економічних суб'єктів.
Сутність інтелектуального капіталу досліджується на
уковцем на глобальному рівні, він наголошує на таких
функціях інтелектуального капіталу, як підвищення
рівня життя та розв'язання проблем нерівномірності
світового та регіонального розвитку.
О. Морозов [8] на противагу попереднім науковцям
зосереджує нашу увагу навколо процесу створення і
продажу результатів інтелектуальної діяльності, тоб
то, в даному випадку мова йде про об'єкти інтелекту
альної власності, а останні є лише одним з елементів
інтелектуального капіталу, тому дане визначення не
можна вважати повним.
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У свою чергу, В. Іноземцев, Х. Макдональд дослід
жують інтелектуальний капітал як знання. В. Інозем
цев [4] на перше місце виносить інформацію та знання,
які є з'єднуючою ланкою для всіх інших структурних
елементів інтелектуального капіталу. Тлумачення інте
лектуального капіталу, запропоноване Х. Макдональ
дом [5], є недостатньо розкритим, так як хибною є дум
ка, що управління здійснюється лише на основі персо
нальних та організаційних знань. Для досягнення кон
курентних переваг необхідно мати достатньо інфор
мації про контрагентів. Віднесення до інтелектуально
го капіталу лише знань значно звужує поняття, зали
шає за його межами такі об'єкти, як клієнти компанії,
торговельні марки, лояльність, структура управління,
які ряд дослідників також відносять до інтелектуаль
ного капіталу. Ідентифікація інтелектуального капіта
лу як знань спрямована передусім на визначення дже
рела створення інтелектуального продукту, який у
подальшому, залучаючись до технологічних або комер
ційних процесів, стає відповідно виробничим або мар
кетинговим інтелектуальними активами підприємства.
Деякі дослідники, зокрема Д. Клейн, Л. Прусак,
Т. Андрусенко, прирівнюють інтелектуальний капітал
у своїх визначеннях до нематеріальних активів, об'єктів
інтелектуальної власності. На думку про те, що у виз
начені Д. Клейна та Л. Прусака [5] мова йде саме про
інтелектуальну власність або нематеріальні активи, нас
наштовхують такі характеристики, як формалізованість
та зафіксованість, що не є правомірним по відношенню
до інтелектуального капіталу. Адже якщо свідомо сфор
мована корпоративна культура незафіксована і нефор
малізована, але створює умови для реалізації творчих
здібностей персоналу з метою створення нової техно
логії або інтелектуального продукту, то ми вважаємо,
що її варто відносити до елементів інтелектуального
капіталу фірми. У цьому формулюванні переплітають
ся поняття "явні знання" та "неявні знання", які варто
розглядати у контексті такого складника інтелектуаль
ного капіталу, як "людський капітал".
На нашу думку, використання Т. Андрусенко [1] ка
тегорії "нематеріальні активи" у своєму визначенні є не
доцільним по відношенню до далі перерахованих скла
дових інтелектуального капіталу. Більш точним буде
замість поняття "нематеріальні активи" використати
"невідчутні активи", під якими розуміються активи, що
не мають фізичної натуральної форми, але наділенні
"невидимою цінністю" і через це приносять підприєм
ству додатковий дохід.
Окрема група вчених ототожнює інтелектуальний
капітал з людським капіталом. М. Гаджиєва [11] голов
ну роль відводить людському капіталу, а всі інші скла
дові розглядаються автором як допоміжні фактори, за
допомогою яких здійснюється перетворення людсько
го капіталу. У своєму визначенні розкриває провідну
роль людського капіталу в створенні інтелектуально
го капіталу й В. Супрун. В. Садовський, Є. Стеценко
[11] визнають, що людський та інтелектуальний капі
тали, якщо вони визначаються як сукупність індивіду
альних здібностей людей, є принаймні синонімами, і в
цьому випадку не можна стверджувати, що інтелекту
альний капітал охоплює людський.
Дослідивши всі перераховані вище підходи, ми
пропонуємо таке визначення інтелектуального капі
талу. Інтелектуальний капітал — це сукупність інте
лектуальних ресурсів, що представлені знаннями,
професійними та особистими характеристиками лю
дини (працівника), які взаємодіючи з інфокомунікац
ійними та управлінськими ресурсами підприємств під
дією чинників зовнішнього середовища, перетворю
ються на інноваційні продукти та послуги, в резуль
таті реалізації яких забезпечується висока конкурен
тоспроможність, прибутковість, зростання економі
чно го та інноваційно го ро звитку економічних
суб'єктів, а також задоволення суспільних потреб.
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Отже, на сьогодні існують різні підходи до визна
чення інтелектуального капіталу, серед яких можна
виділити структурний, функціональний, тлумачення
інтелектуального капіталу як системи відносин, як
знання, як інтелектуальні активи (об'єкти інтелекту
альної власності, нематеріальні активи) та як людсь
кий капітал. Значний вплив на визначення сутності
досліджуваного поняття має й сутність понять "інте
лект" та "капітал". Так, "інтелект" у складі інтелекту
ального капіталу насамперед уособлює людський ка
пітал, який представлений знаннями та творчою скла
довою, за рахунок яких людина здатна орієнтувати
ся у навколишньому середовищі, адекватно його
відображати й перетворювати, мислити, навчатися,
пізнавати світ і переймати соціальний досвід, здатна
ефективно та творчо вирішувати поставленні перед
нею завдання. У свою чергу, категорія "капітал" пе
реносить на інтелектуальний капітал свою здатність
створювати нову вартість у вигляді доходу чи прибут
ку.
Подальші дослідження інтелектуального капіталу
доцільно спрямувати на поглиблення вивчення його
структурних елементів.
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враховуються забруднення від споживання продукції та матеріальні витрати на обслуговування викидів
забруднювачів згідно вимог Кіотського протоколу. На основі цієї моделі побудована відповідна двоїста
модель, а також еколого]економічна виробнича функція.
In the article static modified ecological and economic Leontief]Ford model which takes into account pollution
from production consumption and material costs for maintenance contaminants emission in accordance with
The Kyoto Protocol is proposed. Based on this model corresponding dual model is built. Ecological and economic
production function is built.
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ПЕРЕДМОВА
Сучасна екологічна ситуація внаслідок невпинно зростаю
чого антропогенного впливу дедалі погіршується. Забруднення
навколишнього середовища відбувається протягом усіх етапів
виробництва і споживання продукції. Це, в свою чергу, призво
дить до посилення суперечностей між інтересами екологічної
та економічної систем, адже боротьба із забрудненням тісно
пов'язана з матеріальними витратами на її проведення, які зро
стають пропорційно зі збільшенням обсягів забруднення. Якщо
екологічні проблеми залишати невирішеними, то це призведе
до негативних трансформацій кліматичної, економічної, соц
іальної та політичної систем сучасного суспільства. Тому над
звичайно актуальним є перехід до екологічно збалансованої еко
номіки, яка повинна забезпечувати сталий розвиток шляхом ре
алізації відповідної державної політики.
Щоб вирішити вказані проблеми на макрорівні, необхідно
дотримуватись балансу у взаємозв'язках виробництва, розпод
ілу, споживання та нагромадження валового продукту в розрізі
видів економічної діяльності та в єдності аспектів екологічного
складника [1]. Заданим вимогам на рівні економікоматематич
ного моделювання відповідають балансові моделі.
Першою спробою дослідження взаємодії економічних та
екологічних факторів виробництва була запропонована Леонть
євим та Фордом (70ті роки ХХ століття) міжгалузева модель
"витративипуск", яка на сьогодні є основою майже для усіх ба
лансових, імітаційних та оптимізаційних екологоекономічних
моделей. Вона задається системою лінійних рівнянь, що мають
такий вигляд:
x 1 = A11 x 1 + A12 x1 + y 1 ,
x 1 = A21 x1 + A22 x 2 − y 2 ,

(1)

де x 1 = (x11 , x 12 , K , x n1 ) — векторстовпець валового випус
T

ку продукції основного виробництва; y 1 = ( y11 , y 12 , K , y n1 ) —
T

векторстовпець кінцевої продукції; x 2 = (x12 , x 22 , K , x m2 ) —
векторстовпець обсягів знищених забруднювачів;
T
y 2 = ( y12 , y 22 , K , y m2 ) — векторстовпець обсягів незнищених
забруднювачів (викидів забруднювачів в навколишнє середови
ще); A11 = (aij11 ) in, j =1 — квадратна матриця коефіцієнтів прямих
T
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витрат продукції i на випуск продукції j ; A12 = (a ig12 ) in,,gm=1 — пря
мокутна матриця коефіцієнтів прямих витрат продукції i на зни
щення одиниці забруднювачів g ; A21 = (a kj21 ) mk ,,jn=1 — прямокутна
матриця коефіцієнтів прямого випуску забруднювачів k під час
вироблення одиниці продукції j ; A22 = (a kg22 ) mk , g =1 — квадратна
матриця коефіцієнтів прямого випуску забруднювачів k під час
знищення одиниці забруднювача g (T — операція транспону
вання вектора).
У моделі (1) всі компоненти векторів x 1 , x 2 , y 1 , y 2 та еле
менти матриць A11 , A12 , A21 , A22 вважаються невід'ємними.
На основі цієї моделі здійснюється аналіз розвитку еконо
міки з врахуванням впливів екологічних чинників. Її викорис
тання дає змогу отримати галузеву структуру витрат на охоро
ну навколишнього середовища, впливу їх на обсяги кінцевого
та валового випуску залежно від встановленого рівня забруд
нення навколишнього середовища та інших показників. Також
в результаті досліджень цієї моделі було побудовано виробни
чу функцію екологічної економіки, що функціонує як вироб
ник продукції та як очищувач навколишнього середовища, по
будовано екологоекономічну виробничу функцію значень за
дачі оптимального використання ресурсів (виробничу функцію
з врахуванням екологічних обмежень), векторну екологоеко
номічну виробничу функцію [3].
Модель (1) є досить загальною і не враховує багатьох фак
торів. Зокрема, вона не враховує забруднення, яке виникає в
процесі споживання продуктів багатьох галузей. Так, наприк
лад, споживання продуктів у пластмасових упаковках, викори
стання легкових автомобілів, побутової та офісної техніки не
одмінно призводить до забруднення довкілля, яке обов'язково
має бути враховане при міжгалузевому моделюванні. Дана про
блема була вирішена автором шляхом додаванням в модель мат
риці, яка враховує створене забруднення від споживання про
дукції [2].
В умовах стабільного розвитку виникає необхідність по
дальшої модифікації моделі з урахуванням нових факторів. Ос
кільки екологічні проблеми є глобальними, то у світі укладаються
міжнародні угоди про обмеження шкідливих викидів у атмос
феру. Якщо ці вимоги потрібно виконувати, то їх необхідно

89

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
враховувати також у моделях екологоекономічної взаємодії.
Однією з таких міжнародних вимог є дотримання Кіотського
протоколу — міжнародної угоди про обмеження викидів в ат
мосферу парникових газів. Цей протокол був прийнятий як до
датковий документ до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату,
підписаної 1992 року на міжнародній конференції в РіодеЖа
нейро. Кіотський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 року.
Він зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною еконо
мікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.
Враховуючи вищезазначені дві вимоги, в даній роботі зап
ропонована статична модифікація моделі ЛеонтьєваФорда, яка
враховує як забруднення, що супроводжують споживання
кінцевої продукції, так і матеріальні витрати на обслуговуван
ня викидів забруднювачів за Кіотськомим протоколом:
x 1 = A11 x 1 + A12 x 2 + y 1 + Cy 2 ,

(2)

x = A21 x + A22 x + Dy − y ,
2

1

2

( )

де C = cig

n ,m

i , g =1

1

2

( )

ра недодатня, тобто Dy 1 ≤ y 2 . Ввівши позначення y 1 + Cy 2 = y 1 ,
та Dy 1 − y 2 = − y 2 , модель (2) перетвориться у модель (1) зі
змінними x ≥ 0 , x ≥ 0 , y ≥ 0 , y 2 ≥ 0 . Умови існування не
від'ємних розв'язків для цієї моделі досліджено у монографії
[4, с. 24—27]. Отриманий результат математично був названий
теоремою про існування невід'ємних розв'язків. Ця теорема з'я
совує умови, за яких будуть існувати невід'ємні розв'язки для
системи (1). Крім цього, у монографії описані методи практич
ного одержання даних невід'ємних розв'язків [4, c. 27—32].
Аналогічно визначимо умови існування невід'ємних розв'
1

2

1

язків для моделі (2). Розглянемо вирази для x 1 та x 2 . Бачимо,
що x 1 = ( E1 − A11 ) −1 ( A12 x 2 + y 1 + Cy 2 ) . Таким чином, якщо
1
2
x 2 ≥ 0 , то при y > 0, y ≥ 0 автоматично виконуватиметься

≥ 0 — прямокутна матриця витрат по умова x1 ≥ 0 .

Кіотському протоколу — витрати на обслуговування викидів;
матриця D = d kj

У даній моделі вважатимемо, що друга компонента векто

m ,n
k , j =1

Отже, необхідною і достатньою умовою невід'ємності роз
в'язків модифікованої моделі ЛеонтьєваФорда при продуктив

≥ 0 — прямокутна матриця коефіцієнтів ності матриці (5) при 1
2
y > 0, y 2 ≥ 0 буде умова x ≥ 0 .

створення забруднювачів під час споживання одиниці кінцевої
Для визначення достатньої умови невід'ємності розв'язків
системи (2) розглянемо її розв'язок у явному вигляді:
продукції j .
x 1 = ( E1 − A1 ) −1 [( y 1 + Cy 2 ) − A12 ( E 2 − A22 ) −1 ( y 2 − Dy 1 )],

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Результати дослідження отримано на основі методів еко
номікоматематичного моделювання, теорії невід'ємних мат
риць, лінійного програмування, теорії двоїстості, системного
аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
З математичної точки зору, система (2) являє собою систе
му із двох лінійних рівнянь. Перше рівняння системи (2) — це
збалансований розподіл валового випуску продукції основно
го виробництва x 1 на витрати основного виробництва A11 x 1 , до
поміжного виробництва A12 x 2 , кінцеве споживання y 1 та вит
рати на обслуговування викидів згідно умов Кіотського прото
колу Cy 2 . Друге рівняння системи (2) відображає об'сяги зни
щених забруднювачів x 2 , як різницю між утвореним забруднен

x 2 = ( E 2 − A2 ) −1 [ A21 ( E1 − A11 ) −1 ( y 1 + Cy 2 ) − ( y 2 − Dy 1 )],

де
(7),
A1 = A11 + A12 ( E 2 − A22 ) −1 A21
(8).
A2 = A22 + A21 ( E1 − A11 ) −1 A12
Достатньою умовою невід'ємності розв'язків даної модиф
ікованої статичної моделі (2) при продуктивності блочної мат
риці (5) та при умові y 1 > 0, y 2 ≥ 0 є умова:
(9),
y 2 ≤ ( A21 + D) y1 + A21Cy 2
яка означає, що основне та допоміжне виробництва будуть
функціонувати, якщо обсяги незнищуваних забруднювачів y 2
не перевищує повного випуску забруднювачів, що виникають при
виготовленні та споживанні кінцевої продукції y1, а також при
виготовленні продукції, що обслуговує Кіотський протокол.
Далі запропонуємо таку модель оптимального використан
ня ресурсів для економіки, що враховує екологічну складову:

ням, яке утворилось під час виробництва продукції A21 x1 , про

F = c 1 y 1 − c 2 y 2 → max,

тягом знищення забруднювачів A22 x , а також в процесі спо

x = A11 x 1 + A12 x 2 + y 1 + Cy 2 ,

живання кінцевої продукції Dy 1 , та незнищеним забрудненням

x 2 = A21 x 1 + A22 x 2 + Dy 1 − y 2 ,

2

(6)

1

(10)
B1 x 1 + B2 x 2 ≤ R,
y 2 . Кінцеве споживання продукції y 1 визначається ринковим
попитом на продукцію. Обсяг забруднювачів, які не знищують
x 1 ≥ 0, x 2 ≥ 0.
ся, визначається прийнятими стандартами якості довкілля, умо
У даній моделі (8) змінні x 1 , x 2 , y 1 , y 2 та матриці
вами екологоекономічної рівноваги, або встановлюються, ви
ходячи з реальних технікоекономічних можливостей чи еко A11 , A12 , A21 , A22 , C , D аналогічні відповідним змінним та мат
рицям моделі (2). У (10) введено векторрядок цін кінцевої про
номії коштів.
Якщо ввести такі позначення:
дукції c 1 = (c11 , c 12 ,..., c 1n ) > 0 та векторрядок цін незнищених заб
A12 ⎞
⎛ y 1 + Cy 1 ⎞
⎛ x1 ⎞
⎛A
⎟
⎟, x = ⎜⎜ 2 ⎟⎟, y = ⎜⎜ 1
A = ⎜⎜ 11
(3),
2 ⎟
⎟
⎝ A21 A22 ⎠
⎝ Dy − y ⎠
⎝x ⎠
то система (2) набуде вигляду класичної моделі Леонтьєва:
(4).
x = Ax + y
Матриця повних витрат А для моделі (2) є блочною матри
цею:

руднювачів c 2 = (c12 , c 22 ,..., c m2 ) > 0 , матрицю витрат qго економ
ічного ресурсу на виробництво одиниці iї продукції
B1 = (bqi1 ) lq,,ni =1 ≥ 0 , матрицю витрат qго економічного ресурсу на

знищення одиниці kго забруднювача B2 = (bqk2 ) lq,,mk =1 ≥ 0 та век
торстовпчик наявних матеріальних ресурсів для виробничого
процесу R = ( R1 , R 2 ,..., Rl ) T .
Економічний зміст задачіоптимального використання ресурсів
A12 ⎞
⎛A
⎟⎟.
A = ⎜⎜ 11
(10)
полягає
у максимізації доходу виробництва від споживання
(5).
⎝ A21 A22 ⎠
випуску продукції, частина якого йде на обслуговування викидів
Її продуктивність не гарантує невід'ємність розв'язків сис згідно умов Кіотського протоколу, із вирахуванням від нього вит
теми (2), адже компоненти вектора у можуть змінюватись дов рат на знищення забруднень, які виникають в процесі споживання
ільно, і тому виникають умови, що їх зв'язують.
продукції, та забруднень, які залишаються незнищеними.При цьо
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му, ресурси на виробництво продукції та на знищення забруднень
є обмеженими. Це обмеження відображає вектор наявних матер
іальних ресурсів для виробничого процесу R. Накладення умов не
від'ємності на змінні x 1 , x 2 показує незворотність процесів у ви
робництві. При цьому, вважатимемо y 1 , y 2 вільними змінними.
1
2
Визначимо змінні y , y з системи (2). Отримаємо:
y 1 = ( E1 − A11 ) x 1 − A12 x 2 − C ( E 2 + DC ) −1 [( A21 + D( E1 − A11 )) x 1 − ( E 2 − A22 + DA12 ) x 2 ],
y 2 = ( E 2 + DC ) −1 [[ A21 + D( E1 − A11 )]x 1 − ( E 2 − A22 + DA12 ) x 2 ].

(11)

З урахуванням (11) модель (10) приймає вигляд:
F = [c1 ( E1 − A11 ) − (c1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1[ A21 + D ( E1 − A11 )]]x1 +
[−c1 A12 + (c1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 ( E 2 − A22 + DA12 )]x 2 → max,
B1 x1 + B2 x 2 ≤ R,

(12)

x ≥ 0, x ≥ 0.
1

2

Як відомо з теорії двоїстості, кожній задачі лінійного про
грамування можна поставити у відповідність іншу, двоїсту до
неї. Економічний зміст побудови двоїстої задачі до даної задачі
(12) полягає у знаходженні цін на ресурси p = ( p1 , p 2 ,..., p l ) у
такий спосіб, щоб мінімізувати витрати на їх придбання, при
цьому враховуючи задані ціни на одиницю кінцевої продукції
c 1 = (c11 , c 12 ,..., c 1n ) , а також ціни на одиницю незнищених забруд
нювачі c 2 = (c12 , c 22 ,..., c m2 ) .
Побудуємо двоїсту задачу до моделі (12):
pR → min,
pB1 ≥ c ( E1 − A11 ) − (c C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 [ A21 + D( E1 − A11 )],
1

1

pB2 ≥ −c 1 A12 + (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 ( E 2 − A22 + DA12 ),

(13)

p ≥ 0,

де p = ( p1 , p 2 ,..., p l ) — векторрядок двоїстих оцінок еко
номічних ресурсів R (вектор цін ресурсів). У задачах парамет
ричного лінійного програмування (12) і (13) на оптимальних роз
в'язках x 1* ( R ) , x 2* ( R ) , p * ( R ) значення цільових функцій пря
мої і двоїстої задачі рівні між собою і виконуються умови до
повнюючої нежорсткості [5]:
F ( R) = [c 1 ( E1 − A11 ) − (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 [ A21 + D( E1 − A11 )]]x 1* ( R) +
[−c 1 A12 + (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 ( E 2 − A22 + DA12 )]x 2* ( R) = p * ( R) ⋅ R,
[ pB1 − c 1 ( E1 − A11 ) − (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 [ A21 + D( E1 − A11 )]] ⋅ xi1* = 0, i = 1, m, (14)
[ pB2 − (−c 1 A12 + (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 [ E 2 − A22 + DA12 ]] ⋅ x 2j * = 0, j = 1, n.

c1 (( E1 − A11 ) − C ( E 2 + DC ) −1 ( A21 + D ( E1 − A11 ))) <

(15),

то x 1* ( R ) ≡ 0 ;
якщо
c1 ( A12 − C ( E2 + DC ) −1 ( E2 − A22 + DA12 )) > c 2 ( E2 + DC ) −1 ( E2 − A22 + DA12 ) , (16)

то x 2* ( R ) ≡ 0 .
Економічний зміст цих умов досить прозорий. Достатня
умова того, що виробництво працювати не буде — це виконан
ня умови (15). Ця умова, в свою чергу, виконується, коли c1 << c 2 ,
тобто в наявності пріоритети на очищення середовища. Іншими
слова, основне виробництво працювати не буде, якщо вартісні
збитки від забруднювачів, що випускаються і від забруднення
навколишнього середовища під час споживання продукції пе
ревищують вартість витрат ресурсів для випуску цієї продукції
і для обслуговування викидів згідно Кіотського протоколу.
Достатня умова (16), що означає припинення роботи очис
1
2
них споруд, виконується, коли c >> c , тобто коли пріоритет
ним є виробництво продукції. Це означає, що відбувається еко
номія коштів на знищенні забруднювачів. У свою чергу, це при
зводить до погіршення якості знищення забруднювачів (наприк
лад, очисний процес пришвидшується, використовується замі
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pB1 − μ = c 1 ( E1 − A11 ) − (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 [ A21 + D ( E1 − A11 )],
pB 2 − ν = −c 1 A12 + (c 1C + c 2 )( E 2 + DC ) −1 ( E 2 − A22 + DA12 ),

(17)

де μ = ( μ1 , μ 2 ,..., μ n ) ≥ 0 і ν = (ν 1 ,ν 2 ,...,ν m ) ≥ 0 вектори до
повнюючих змінних.
Розв'язки системи (17) дадуть змогу в явному вигляді ви
писати виробничу функцію екологічної економіки:
(18)
F ( R ) = min{ p 1* R, p 2* R,..., p s* R}.
Після цього знаходяться функції завантаженості виробниц
тва x 1* ( R ) та очисних споруд x 2* ( R ) , а також обсяги кінцевої
продукції і викидів забруднювачів у навколишнє середовище
y 2* ( R ) (незнищених забруднювачів).
Наведений вище алгоритм знаходження виробничої функції
може бути застосований при проектуванні інформаційної сис
теми підтримки прийняття рішень на підприємстві. Автоматиза
ція цього процесу дасть можливість визначити оптимальний шлях
розподілу використання ресурсів на виробничі цілі та боротьбу з
викидами забруднювачів в навколишнє середовище, врахувавши
при цьому забруднення, які створюються у процесі споживання
виготовленої кінцевої продукції, а також витрати, необхідні для
обслуговування викидів згідно умов Кіотського протоколу.

ВИСНОВКИ

Звідси отримуємо наступне:
якщо

< c 2 ( E2 + DC ) −1 ( A21 + D( E1 − A11 ))

на матеріалів очисних споруд, проводяться несанкціоновані ви
киди забруднювачів та інше).
Спробуємо дослідити максимально можливий випуск про
дукції при заданих обмежених ресурсах. Для цього побудуємо
виробничу функцію. Виробнича функція пов'язує фізичний ви
пуск продукції виробничого процесу із вхідними факторами
виробництва. Математично — це є функція, яка показує прак
тично можливий максимум випуску продукції за певної мож
ливої комбінації вхідних ресурсів. Є різні підходи до побудови
виробничих функції та видів, у яких вона може бути представ
лена. У екологічній економіці використовують виробничу фун
кцію Леонтьєва, що описує ситуацію, коли всі вхідні ресурси
беруться у певній фіксованій пропорції. Якщо використання
одного з ресурсів зростає без зростання використання іншого
ресурсу, вихідний результат не зміниться. Виробнича функція
Леонтьєва задається таким виразом: Q = min{aX 1 , bX 2 ,...} .
Визначимо алгоритм побудови виробничої функції F(R)
для системи (10). Він полягає у знаходженні всіх нетривіальних
1*
2*
s*
опорних розв'язків p , p ,..., p розширеної системи лінійних
рівнянь:

Таким чином, у роботі запропонована модифікація
міжгалузевої екологоекономічної моделі ЛеонтьєваФорда.
Одержані умови існування розв'язків даної моделі. Побудо
вана двоїста модель цін продукції та вартостей знищення заб
руднювачів. Розроблено методику побудови екологоеконо
мічних виробничих функцій та їх використання для розв'я
зання ряду прикладних задач.
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У статті визначено головні завдання захисту національних інтересів держави в умовах глобалізації, а
також тенденції розвитку інституційної системи економіки.
This article deals with the main objectives of protecting national interests in the context of globalization and
the trends of system of institutional economics.
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ВСТУП
Важливим чинником формування єдиного міжна
родного економічного простору на сьогодні є вияв
лення прихованих резервів, які раніше були обме
жені державними кордонами. Так створення міжна
родних контролюючих органів покликано сформу
вати нову форму економічної політики, яка в умо
вах швидкого економічного розвитку забезпечила б
дієвий механізм регулювання міжнародних економ
ічних відносин. Однак сучасну стадію розвитку гло
бальних процесів відрізняє розрив між стрімким хо
дом економічної глобалізації та досить слабкими
зусиллями держав зі створення узгодженої політич
ної системи для її регулювання.
Для України, метою якої є забезпечення захисту
національних економічних інтересів та формування
нових міжнародних взаємозв'язків, питання щодо
створення інституціонально сформованого як зовн
ішнього так і внутрішнього середовища відіграє важ
ливе значення.
Дослідження інституціональносистемних ас
пектів забезпечення економічної безпеки в рамках
міжнародної інтеграції та глобалізації здійснюють
ся такими вітчизняними та зарубіжними вченими:
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А. Амоша, В. Базилевич, В. Гальчинський, О. Царен
ко, Л. Антонюк, А. Алчіян, Дж. Айрон, Т. Бека, О.
Білорус, О. Вільямсон, Я. Тінберген та іншими.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета. Головним завданням проведеного дослідження
є визначення впливу глобалізаційних процесів на процеси
інституціоналізації національної економіки України.
Головними методами в процесі дослідження вис
тупили: ряд загальнонаукових методів аналізу та
синтезу, індукції та дедукції, спостереження.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив процесу глобалізації поширюється фак
тично на всі сторони внутрішнього і зовнішнього
життя кожної країни.
Так, зокрема, розвиток міжнародних економіч
них відносин є причиною послаблення національних
господарств, перш за все, внаслідок нерівності дер
жав у забезпеченні міжнародної конкурентоспро
можності. Вигоди від глобалізації безпосередньо
пов'язані з міцністю внутрішніх ринків.
Сумісний інтеграційний розвиток визначає по
єднання суб'єктів у єдину глобальну економічну си
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стему на основі дії об'єктивних законів глобального
ринку з певним нівелюванням міжкорпоративних,
міждержавних, міжблокових суперечностей гло
бально інституціоналізованими засобами [4]. Тому
головними завданнями будьякої держави у сфері
захисту національних економічних інтересів висту
пають:
— створення сприятливого законодавчого та
політичного клімату всередині країни;
— забезпечення функціонування надійної систе
ми економічної безпеки держави;
— розроблення програм та методичних рекомен
дацій щодо удосконалення системи управління на
ціональною економічною системою (з урахуванням
особливостей розвитку кожної держави);
— пошук прихованих резервів по підвищенню
стійкості економік будьякого типу від зовнішніх
чинників;
— взаємодія з урядовими та неурядовими міжна
родними інтеграційними об'єднаннями з метою за
хисту державних інтересів у сфері міжнародних еко
номічних зв'язків.
У зв'язку з цим усе більшої актуальності набу
ває питання щодо інституціоналізації світогоспо
дарської системи.
Під інституціоналізацією світового господарства
варто розуміти забезпечення стабільного функціо
нування єдиного економічного простору, створення
наддержавних органів управління, які, в свою чергу,
займатимуться вирішенням на наддержавному рівні
конфліктних ситуацій, дослідженням основних тен
денцій у розвитку міжнародних відносин, розроблен
ням програм розвитку національних економік, на
данням фінансової допомоги державам, здійснюва
тимуть контроль за дотриманням міжнародних зви
чаїв, традицій в процесі ведення переговорів.
Варто відмітити, що в процесі глобалізації спос
терігається певне розмивання та одночасне знецінен
ня регулюючих функцій держави, що не забезпечує
захисту національної економіки від зовнішньоеко
номічних впливів. Так, зокрема, створення наддер
жавних органів управління світовою економікою
спричинює зростання взаємозалежності національ
них економік не лише країнсусідів, але й безпосе
редньо спричинює певне "поглинання" одних еконо
мічних систем іншими. І в результаті держави все
більше втрачають можливість ефективно використо
вувати такі традиційні важелі макроекономічного ре
гулювання, як імпортні бар'єри й експортні субсидії,
курс національної валюти і ставка рефінансування
центрального банку. В умовах зростаючої взаємоза
лежності національних господарств уряди змушені
користуватися цими важелями з урахуванням інте
ресів інших держав, які можуть бути при цьому за
чеплені.
Оскільки будьяка національна економіка є скла
довою світової економіки і світового господарства,
то будьяке структурне перетворення всередині неї
(зміна структури, зв'язків і поведінки будьякого її
економічного суб'єкта (інституціональної одиниці)
впливає на інших економічних суб'єктів і призводить
до змін системи в цілому, що, в свою чергу, спричи
нює відповідні реакції з боку світової економічної
системи.
Україна, з набуттям незалежності, безумовно де
монструє активну не лише політичну, але й економі
чну інтег раці ю в єдиний світо вий економічний
простір. Як наслідок, в умовах становлення та роз
витку української трансформаційної економіки по
стає важливе питання щодо необхідності створення
відповідного інституційного середовища, тих правил
і традицій, які дадуть змогу ефективно використо
вувати соціальноекономічний та технологічний по
тенціал країни. За цих умов держава виступає як пер
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шооснова, яка, з одного боку, встановлює формальні
правила, що є основою приватних трансакцій та фор
мує громадянське суспільство, а з іншого — діє у
відповідності з конституцією, встановленими норма
ми і порядком. Такі фундаментальні інституційні
параметри дають змогу підвищити ефективність ста
новлення та функціонування сталого розвитку еко
номіки шляхом активізації соціальноекономічних
інститутів, стимулів розвитку бізнесу та стримання
свавілля влади [1].
Загалом економічний розвиток України можна
визначити як такий, що характеризується нерівном
ірністю, різноплановістю та постійними проявами
кризових ситуацій. Якщо на початку 90х років ХХ
століття економічну ситуацію в країні можна визна
чити як таку, що потребувала жорсткого централі
зованого державного контролю, пошуку прихованих
фінансовоекономічних резервів, розроблення про
грами розвитку національної економіки, налагод
ження власного самостійного господарського ком
плексу, то на сьогодні, враховуючи загострення пол
ітичної та економічної ситуації в державі, важливо
го значення набуває питання проведення ефектив
ної інституційної реформи у сфері господарювання,
із врахуванням особливостей національного народ
ногосподарського комплексу.
Саме трансакційні перетворення у перехідній
економіці дадуть змогу знизити трансакційні витра
ти, стимулювати підприємницьку діяльність та підви
щити конкурентоспроможність національної еконо
міки та її інститутів. Тому інститути повинні не
тільки знизити витрати щодо специфікації прав влас
ності, витрати, пов'язані з розробкою законодавчої
та договірноправової бази захисту і просування
національних інтересів на світові ринки, але й спри
яти децентралізованому прийняттю рішень економ
ічними суб'єктами, надаючи їм в повному обсязі
інформацію і сучасні знання про ефективне функці
онування конкурентних ринків [3].
Головним елементом інституційної моделі стало
го розвитку економіки повинно бути не просто відок
ремлене поєднання конституційних інститутів, ре
сурсів і економічних суб'єктів, що ними розпоряд
жаються, а створення дієвих взаємозв'язків між ними
в сфері виробництва, розподілу, обміну і споживан
ня. Це дасть змогу вивести трансформаційну еконо
мічну систему в якісно іншу націлену в першу чергу
на забезпечення ефективного функціонування гос
подарського комплексу країни. В цьому аспекті дос
лідження конструктивних інституційних перетво
рень дає змогу здійснити оцінку економічної, орган
ізаційної, правової, політичної, адміністративної та
соціальної сфер комплексно.
Взаємозв'язки структурних і функціональних
інститутів з їх нормативнообмежувальним впливом
на діяльність економічних агентів утворюють безпо
середньо суспільство і держава, тому вони є обов'яз
ковими до виконання. Цілісність національної еко
номіки, яка є підсистемою світової економіки і світо
вого господарства, підтверджується тим, що зміна
структури, зв'язків і поведінки будьякого її еконо
мічного суб'єкта (інституціональної одиниці) впли
ває на інших економічних суб'єктів і призводить до
змін системи в цілому. Відповідні інституційні пере
творення призводять до зміни структури, зв'язків і
поведінки економічних суб'єктів та економічної си
стеми взагалі [1].
Варто відмітити, що інтеграція України у світову еко
номічну систему детермінована і ускладнена комплексом
економічних і політичних труднощів як внутрішнього, так
і зовнішнього характеру, для подолання яких необхідна
методологічна розробка нової концепції формування
зовнішньоекономічного комплексу України на базі дос
лідження і визначення основних закономірностей роз
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витку процесу глобалізації світової економіки. Зроста
юча взаємозалежність світогосподарських відносин пе
реводить їх у якісно новий стан, що характеризується
тим, що економічне співтовариство з сукупності більш
менш взаємозалежних країн перетворюється в цілісну
економічну систему, де національні економіки виявля
ються складовими елементами єдиного всесвітнього гос
подарського організму, а їх долі в зростаючій мірі визна
чаються ходом розвитку цього організму як цілого.
Подолання негативних ефектів глобалізації на
розвиток українських ринків передбачає зростан
ня ролі держави у розробці заходів макроекономі
чного, інституційного і галузевого характеру, спря
мованих не проти глобалізації економічних відно
син, а на створення моделі з більш гладкою і без
конфліктною інтеграцією національних ринків у
глобалізаційний процес, забезпечення сприятливих
умов для припливу іноземного капіталу та нових
технологій у вітчизняний бізнес [1].
Оскільки економіка України періодично зазнає
кризових ситуацій питання розроблення та впровад
ження ефективної антикризової економічної моделі
є одним з найактуальніших насьогодні. Так, зокре
ма, програми розвитку держави [2], які розробляли
ся вже після економічної кризи 2008—2009 рр., го
ловною ціллю ставлять перед собою пошук прихо
ваних фінансових резервів, залучення іноземних ка
піталів, реформування законодавчої бази у відпові
дності зі світовими стандартами, модернізація та
реформування органів державної влади, надання
соціальних гарантій. Безумовно сьогодні частина по
ставлених перед державою цілей є виконаними або
такими, що перебувають у процесі впровадження
(затвердження Податкового кодексу України, прий
няття нового Митного кодексу України, сприяння
веденню малого та середнього бізнесу, реформа в
медицині, пенсійна реформа, адміністративна рефор
ма тощо). Часткове введення в дію запланованих ре
форм не вирішує таких глобальних питань як ство
рення зони вільної торгівлі з ЄС, реалізація програ
ми довгострокового торговоекономічного співроб
ітництва з Російською Федерацією та країнами СНД,
вирішення енергетичної проблеми, погашення боргів
перед МВФ та Світовим банком.
Як наслідок, економіка України залишається на
сьогодні чи однією з найуразливіших на постра
дянському просторі.
Враховуючи вищезазначене, процеси глобалі
зації, які не оминули й Україну, потребують введен
ня радикальних заходів у державному регулюванні.
Так, зокрема, за словами Сагайдака М.П. [3] держа
ва для прискорення інституційних перетворень по
винна здійснювати не лише формальне нормативно
правове регулювання, а й сприяти процесам створен
ня нових неформальних інститутів у суспільстві. При
цьому державі необхідно виважено ставитись до пе
ретворень наявних економічних і соціальних інсти
тутів, створених і застосовуваних революційно або
за допомогою "шоків" з обов'язковим використанням
"терапії" наслідків.
Для підвищення конкурентоспроможності на
ціональної економіки необхідною умовою є підви
щення конкурентоспромо жності націо наль них
інститутів, регіонів, галузей, ментального розвит
ку економічних суб'єктів, сфери нематеріального
виробництва і послуг, творчої праці, перетворення
інформації і знань на високоліквідний виробничий
ресурс. Це потребує налагодження взаємовигідних
відносин між державою і суспільством у сфері реа
лізації інституційних перетворень і прискоренні
трансформаційних процесів.
Сучасні інститути, які покликані здійснювати за
хист національних економічних інтересів українсь
кої держави, вимагають радикальних перетворень.
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Так, зокрема, інститут державного регулювання еко
номіки потребує глибокого аналізу, оскільки мето
дика, яка ним застосовується в управлінні зовнішнь
оторговельними процесами спричинює не активіза
цію роботи національного бізнесу та збільшення над
ходжень до державного бюджету, а зменшення об
сягів імпортних операцій за рахунок застосування
тарифних (введення спеціальних мит) та нетарифних
заходів регулювання. У зв'язку з вищезазначеним ви
никає нагальна потреба в залученні іноземних та
вітчизняних інвесторів до співпраці.
У той же час варто відмітити, що в залежності від
обраного державою вектору зовнішньої політики за
лежить ефективність розвитку інституту міжнарод
ної торгівлі. Так, зокрема, якщо головними торго
вельними партнерами залишатимуться країни голов
ним чином зацікавлені в Україні як в сировинній базі,
імовірність впровадження сучасних технологій у ви
робництво знижується до нуля. Проте якщо ж іно
земні інвестори зацікавлені в виробництві продукції
на території держави, Україна має можливість зай
няти на міжнародному ринку відповідну нішу.
Однак оскільки на сьогодні переважна більшість
готової продукції, яка продається на світових рин
ках, наукоємна потреба наявності підготовлених
фахівців, спеціалістів та науковців в державі відчу
вається досить гостро. Із набуттям незалежності в
Україні фінансування галузі науки практично не
здійснюється. У зв'язку з чим з середини 90х років
ХХ століття спостерігається активна міграція нау
кового потенціалу країни за кордон на постійне
місце проживання. В результаті країна втрачає влас
ний науковий потенціал, який надав би їй змогу зай
мати лідируючі позиції в окремих галузях економі
ки (металургія, лікарські засоби, комп'ютерне про
грамування, медичне обладнання тощо).
Здійснення на території України будьяких інсти
туційних перетворень потребує в чергу пошуку
фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться в пер
шу чергу на формування інституційного середовища
у відповідності з вимогами сучасності.
ВИСНОВКИ
Отже головною проблемою з якою стикається на
сьогоднішній день державна влада в Україні, є фор
мування системи національної економічної безпеки
з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів госпо
дарювання в Україні, вибору вектору інтеграції, гло
балізаційніх процесів, що відбуваються у світі.
Тому дослідження головних інституційних чин
ників, які здійснюють вплив на економічну безпеку
держави в умовах глобалізації, потребує подальшо
го поглибленого вивчення.
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У роботі описано метод оптимального розбиття множин та обгрунтовано доцільність його викорис]
тання у сфері медичного обслуговування. Практично реалізовано робочий варіант даного методу у сере]
довищі Delphi 6.
This paper describes a method of optimal partitioning of sets and the expediency of its use in health care.
Practcly implemented a working version of this method in the environment of Delphi 6.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Підвищення ефективності функціонування системи
охорони здоров'я вимагає проведення її структурної реор
ганізації та побудови математичних моделей, враховуючи
структуру, чисельність та динаміку зміни населення як у ми
нулому, так і в прогнозованому періоді. Визначення кри
теріїв оцінки ефективності даних моделей дасть змогу об
рати найбільш раціональну з них. Тому використання мето
ду оптимального розбиття множин для моделювання еко
номічних структур у сфері медичного обслуговування є ак
туальним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У роботі [1] обгрунтовано метод розв'язання задач оп
тимального розбиття множин з обмеженнями на пропускні
можливості комунікацій в умовах невизначеності, на основі
якого формулюється алгоритм розв'язання названої задачі.
Використовуючи результати досліджень, що приведені в
роботі [2], можна комплексно розв'язати питання моделю
вання даних економікосоціологічних досліджень. Резуль
тати, отримані в роботі [3], надають можливість реформу
вати процеси управління місцевим розвитком в Україні в
контексті забезпечення належної результативності і якості
діяльності органів державного управління.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — продемонструвати і обгрунтувати доцільність
використання методу оптимального розбиття множин для по
шуку оптимального розташування медичних закладів та знаход
ження зон їх обслуговування. Практично реалізувати робочий
варіант даного методу у середовищі Delphi 6.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наразі державою проведено ряд реформ щодо рест
руктуризації сфери охорони здоров'я у пілотних регіонах,
до яких відноситься Дніпропетровська область [4]. На базі
цього пропонується розмежувати надання медичної допо
моги на три рівня: первинний, вторинний та третинний
рівні.
Для структурної реорганізації первинного рівня необ
хідно: проведення чіткого інституційного структурно —
організаційного та фінансово — економічного розмежуван
ня первинного та вторинного рівнів; створення мережі зак
ладів первинного рівня, переважно у вигляді амбулаторій
та їх оснащення згідно табелів оснащення; створення
центрів первинної медикосанітарної допомоги.
З метою покращання якості вторинної медичної до
помоги з одночасним підвищенням ефективності викори
стання наявних ресурсів, доцільним є створення гос
пітальних округів в межах обслуговування до 500 тис.
жителі в з урахуванням особливостей адміністративних
територій [5].
Тобто, на первинному рівні, в існуючому регіоні, необ
хідно розділити територію на оптимальні зони обслугову
вання населення так, щоб вони не пересікались між собою.
А також максимально можлива кількість послуг, що нада
ються амбулаторією задовольняла потребам населення. Со
бівартість надання послуг та транспортні витрати є відоми
ми. При цьому витрати на обслуговування мають бути
мінімальними, а завантаженість — максимальною. Якщо
медичний заклад не потрапляє до зони обслуговування, його
доцільно закрити.
Для визначення координат розміщення медичних ус
танов та меж територій, що обслуговуються ними мож
на скористатися моделями оптимального розбиття мно
жин.
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Дану задачу запишемо у математичному вигляді.
M
∫ ∑ ρj(х)λі(х)dх≤bi, i = 1,…,N}
Нехай Ω — обмежена, замкнута множина, що вимі
Ω j=1
рюється за Лебегом, яка задає регіон для розміщення ме
дичних установ. Необхідно розбити її на N непересічних між
Г 1' = {λ(х): λі(х) = 0 ∨ 1 м.в. для х∈Ω, i = 1,2,…,N,
собою зон обслуговування Ω1,…,ΩN пацієнтів ії амбула
N
торії (серед яких можуть бути порожні, тоді заклад доціль
∑ λі(х)=1 м.в. для х∈ Ω}.
i=1
но закрити) та розмістити центри τ1,…,τN цих зон в області
Дана задача є задачею нескінченно вимірного матема
Ω , тобто знайти невідомі заздалегідь координати центрів
тичного програмування з булевими змінними λ(·) .
τ1,…,τN так, щоб
Також розглянемо наступну задачу 2.
(1),
mes(Ωі∩Ωк) = 0, i ≠ k, i, k = 1,2,…,N
Знайдемо пару елементів (λ*(·), τ*) (де λ*(х)∈Г2, τ*∈ΩN)
де mes(.) — міра Лебега,
N
таку, що I(λ*(·), τ*) =
min
I(λ(·),τ),
(2),
U Ωі = Ω
(λ( ),τ)∈Γ 2 ×Ω N
i=1
де
сумарна кількість пацієнтів, що обслуговуються ію ам
Г2 = {λ(х): λ(х)∈Г п.в. для х∈Ω;
булаторією і проживають на ділянці Ωi не перевищувала за
M
даних обсягів:
∫ ∑ ρj(х)λ (х)dх≤b , i = 1,…,N};
M

j

∑

(х)dх ≤bi, i =1,…,N

j=1

(3),

M N

F({Ω1,…,ΩN}, {τ1,…,τN})= ∑ ∑

j=1 i=1

[с(х,τi) + α ij ]ρj(х)dх→min (4),

де М — кількість послуг;
N — кількість центрів;
с(х,τі) — функція визначення транспортних витрат на
виклик;
— собівартість надання jї послуги ію амбулаторією.
Надалі інтеграли розуміються в сенсі Лебега. Будемо
вважати, що міра множини граничних точок Ωі, i = 1,…,N
дорівнює нулю.
Функції с(х,τi) — дійсні, обмежені, визначені на Ω × Ω ,
вимірні по аргументу х при будьякому фіксованому

i

Тут
N

j

де ρ (х) — потреба в jй послузі в точці х;
bi — максимально можлива кількість послуг, що нада
ються амбулаторією;
і щоб при цьому функціонал [4]:

і

Ω j=1

Г = {λ(х): ∑ λі(х)=1 м.в. для х∈ Ω ;
i=1

0 ≤ λі(х) ≤ 1, х∈Ω, i = 1,2,…,N};
Аналогічно до леми 4.1, [6] Г2 — обмежена, замкнута,
×N
опукла множина гільбертова простору L M
(Ω) .
2
Очевидно,
I(λ*(·), τ*) = min [ min I(λ(·),τ)].
(5)
τ∈Ω N λ( )∈Γ 2

Як слідує із результатів п. 4.1 глави 4 [6], при кожному
фіксованому τ∈ΩN внутрішня задача (5) лінійна відносно λ(·)
на Г2та неї існує глобальний розв'язок. Крім того, при кож
N

ному фіксованому τ∈Ω серед множини оптимальних роз
в'язків даної задачі 2 містяться оптимальні рішення задачі 1.
Для розв'язання задачі побудуємо функціонал Лагран
жа для задачі 1.2 у такий спосіб:
M

N

h({λ(·),τ},ψ) = І(λ(⋅),τ) + ∑ ψi [ ∫ ∑ ρj(х)λі(х)dх − bi] =
Ω j=1

i=1

τi = (τ ,…,τ ) з Ω для всіх i=1,..., N; функції ρj (х) — дійсні,
обмежені, вимірні і невід'ємні на Ω для всіх j= 1,..., М;
τi = (τ ,…,τ ) — задана точка підмножини Ωі ;

M N

N

= ∫ ∑ ∑ [с(х,τi) + а ij + ψi]⋅ρj(х)λі(х)dх − ∑ ψibi ,
Ω j=1 i=1

i=1

(6)

де ψ = (ψ1,…,ψN) є Nмірний вектор дійсних невід'ємних
α 11 ,…,α 1N ,…,α 1M ,…,α M
N , b1,…,bN — задані невід'ємні чис
чисел; λ(х)∈Г для х∈Ω; τ = (τ1,…,τN)∈ΩN .
ла, причому
Пару елементів ({λ*(·),τ*},ψ*) будемо називати сідловою
M
N
j
S = ∫ ∑ ρ (х)dх≤ ∑ bi, 0≤ bi≤S, i = 1,2,…,N .
точкою функціонала (6) на множині {Г×ΩN}×Λ , де
j=1
i=1
Ω

Λ = {ψ = (ψ1,…,ψN)∈ЕN: ψi≥0, i =1,…,N},

Введемо характеристичну функцію підмножини Ωі :

якщо

h({λ*(·),τ*},ψ) ≤ h({λ*(·),τ*},ψ*) ≤ h({λ(·),τ},ψ*)
для всіх λ∈Г, ψ∈Λ ,
чи

λі(х) =
Розглянемо функціонал

h({λ*(·),τ*},ψ) ≤ h({λ*(·),τ*},ψ*) =

M N

І(λ(⋅),τ) = ∫ ∑ ∑ [с(х,τi) + α ij ]ρj(х)λі(х)dх,

=

Ω j=1 i=1

де векторфункція λ(х) = (λ1(х), …, λN(х))∈Ω ,

min

(λ(⋅),τ)∈Γ×Ω

N

max h({λ(·),τ},ψ) = max
ψ∈Λ

ψ∈Λ (λ(⋅),τ)∈Γ×Ω

h({λ*(·),τ*},ψ*) = max

Очевидно, І(λ(⋅),τ) = F({Ω1,…,ΩN}, τ).
Розглянемо дану задачу у наступному вигляді.
Задача 1. Необхідно знайти пару елементів
(λ*(х), τ*) (λ*(х)∈Г1 м.в. для х∈Ω, τ*∈ΩN) таку, що

Позначимо

min

I(λ(·),τ)
,

де

Г1 = {λ(х): λ(х)∈Г 1' м.в. для х∈Ω;
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min

ψ∈Λ (λ(⋅),τ)∈Γ×Ω N

ΩN

(λ( ),τ)∈Γ1×Ω N

N

.
h({λ(·),τ},ψ)

розв'язок задачі:

τ = (τ1,…,τN)∈ Ω...Ω
{.

I(λ*(х), τ*) =

min

G(ψ) =

min

(λ(⋅),τ)∈Γ×Ω N

h({λ(·),τ},ψ), ψ∈Λ

.

h({λ(·),τ},ψ), ψ∈Λ .

Задача, двоїста до задачі 2, має вид:

G(ψ) → mах, ψ∈Λ
Від задачі відшукання

(7).

min

(λ(⋅),τ)∈Γ×Ω N

на перейти до задачі відшукання
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h({λ(·),τ},ψ) мож
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ψ∈Λ

товувати алгоритм узагальнених майжеградієнтів з розтя
гуванням простору в напрямку різниці двох послідовних
узагальнених градієнтів, близький до rалгоритму Н.З.
Позначимо в (8)
Шора. Для цього від задачі (14), (15) перейдемо до задачі
G1(τ,ψ) = min h({λ(·),τ},ψ)
(9).
безумовної максимізації по ψ за допомогою введення у
λ(⋅)∈Γ
Підставляючи в (9) вираз для h({λ(·),τ},ψ) з (6), отри цільову функцію (12) негладкої штрафної функції множи
ни {ψi ≥ 0, i = 1,…,N}
муємо
знайти
N
G1(τ,ψ) = min h({λ(·),τ},ψ) = − ∑ ψibi +
max min Р(τ,ψ),
i=1
λ(⋅)∈Γ
(16),
ψ∈E τ∈Ω N

min min h({λ(·),τ},ψ) при

τ∈Ω N λ(⋅)∈Γ

+

(8).

N

M N

де

∫ ∑ ∑ [с(х,τi) + а ij + ψi]⋅ρj(х)λі(х)dх, τ∈ΩN, ψ∈Λ

min

N
j=1 i=1
0 ≤ λij ≤1, ∑ λij =1 Ω
i=1
i=1,...,N, j=1,...,M

N

Р(τ,ψ) = G1(τ,ψ) − S⋅ ∑ mах (0, -ψi) .
i=1

(10)

Тут S — достатньо велике достатнє число (значно
Із результатів глави 4 [6] випливає, що в (10) мінімальне більше максимального із множників Лагранжа для функції
значення по λ функціонала h({λ(·),τ},ψ) досягається для (12)).
N
Визначимо iу компоненту 2Nмірного вектора узагаль
кожних τ∈Ω і ψ∈Λ при
неного майжеградієнта
1, при х∈Ω*і = {х∈Ω: с(х,τi) + а ij + ψi≤ с(х,τk) + а kj + ψk,

λ*і(х) =

i ≠ k м.в. для х∈Ω, k = 1,…,N

gр(τ,ψ) = (g ψp (τ,ψ), g pτ (τ,ψ)) =
(11)

0, в інших випадках,

І функціонал G1(τ,ψ) приймає вигляд:
N

M

G1(τ,ψ) = − ∑ ψibi + ∫ ∑ min [с(х,τk) + а kj + ψk]·ρj(х)dх (12)
i=1

Ω j=1 k=1,...,N

Із вигляду оптимального розв'язку (11) задачі (10) для
кожного фіксованого τ∈ΩN (в припущенні, що виконують
ся умови ρj(х) ≥ 0 м.в. для х∈Ω , j = 1,2,…,М) слідує теорема
5.1 [6].
Для того, щоб можливе розбиття Ω* було оптимальним
для задачі 1 необхідна та достатня наявність дійсних кон
стант ψ1,…,ψN такі, що
с(х,τi) + а ij + ψi≤ с(х,τk) + а kj + ψk ,
(13)
i ≠ k, м.в. для х∈Ω*і , i,k = 1,…,N.
Слідство. У точках х, що належать оптимальній межі
підмножин Ω*і та Ω*k , у нерівності (13) досягається знак
рівності.
Таким чином, сідлова точка ({λ*(·),τ*},ψ*) (де перша ком
понента {λ*(·),τ*} є оптимальним розв'язком задачі 1) функ
ціонала (6) на множині {Г×ΩN}×Λ визначається для i =
1,…,N,і майже всіх х∈Ω у такий спосіб:

1, при х∈Ω*і и х∉Ω*l, l ≤ i,
λ*і(х) =
0, при х∉Ω *i ,

= (g ψp 1 (τ,ψ),…,g ψp N (τ,ψ), g pτ1 (τ,ψ),…,g pτ N (τ,ψ))
функції (1.14) в точці (τ,ψ) = (τ1,…,τN,ψ1,…,ψN) у такий
спосіб:
M

g ψp i (τ,ψ) = ∫ ∑ ρj(х)λі(х)dх − bi + S·mах[0,sign(–ψi)], i = 1,…,N (17)
Ω j=1

M

g pτ i (τ,ψ) = ∫ ∑ ρj(х)
Ω j=1

(τ,х)λі(х)dх, i = 1,…,N

(18),

(τ,х) є iа компонента Nмірного вектора узагаль
де
неного градієнта (τ,х) функції с(х,τi) , в точці τ = (τ1,…,τN);

1, при с(х,τi) + а ij + ψi = min [с(х,τk) + а kj + ψk],
k=1,...,N

λ (х) = i ≠ k м.в. для х∈Ω, i = 1,…,N,

(19).

і

0, в інших випадках.
Область Ω заключаємо у паралелепіпед П, сторони яко
го паралельні осям декартової системи координат, вважає
мо ρj(х) = 0, при х∈П\Ω, j = 1,…,М. Паралелепіпед П покри
ваємо прямокутною сіткою та задаємо початкове наближен
ня τ,ψ) = (τ(0),ψ(0)) . Обчислюємо значення λ(0)(х) у вузлах
(0)

сітки за формулами (19) при ψ = ψ , τ = τ(0) . Обчислюємо
значення (g ψp (τ(0),ψ(0)) , g pτ (τ(0),ψ(0)))у вузлах сітки за форму
лами (17)(18) при ψ = ψ(0), τ = τ(0) , λ(х) = λ(0)(х). Обираємо
початковий пробний крокh0> 0 rалгоритму та знаходимо

τ(1) = РП(τ(0) – h0g pτ (τ(0),ψ(0))) ,

де

ψ(1) = ψ(0) + h0g ψp (τ(0),ψ(0)) ,
k=1,...,N
де РП — оператор проектування на П.
Переходимо до другого кроку.
i≠k м.в. для х∈Ω},
*
*
Нехай у результаті обчислень після k (k = 1,2,…) кроків
у якості τ*1,…,τ*N , ψ 1 ,…,ψ N обирається оптимальний
алгоритму отримані певні значення ψ(k) , τ(k) , λ(k-1)(х) у вуз
розв'язок двоїстої задачі (7), приведеної до вигляду
лах сітки.
M
N
G(ψ)= min G1(τ,ψ)= min { ∫ ∑ min [с(х,τi)+а ij +ψi]⋅ρj(х)dх− ∑ ψibi}→mах (14),
Опишемо (k+1)й крок.
i=1
τ∈Ω N
τ∈Ω N Ω j=1 i=1,...,N
1. Обчислюємо значення λ(k) (х) у вузлах сітки за фор
за умовами
(k)
(15). мулами (19) при τ = τ(k), ψ = ψ .
ψi ≥ 0, i = 1,…,N.
2. Обчислюємо значення gр(τ(k),ψ(k)) за формулами (17)
Алгоритм розв'язку задачі.
Очевидно, що по змінній ψ функція G1(τ,ψ) із (12) яв (18) при λ(х) = λ(k)(х) , τ = τ(k), ψ = ψ(k).
ляється випуклою диференційованою на множині
3. Проводимо (k+1)й крок rалгоритму узагальнених
майжеградієнтів розтягуванням простору, близького до r
Λ = {ψ∈Еn: ψi ≥ 0, i =1,…,N}.
Для пошуку рішення задачі (14), (15) будемо викорис алгоритму [7], коротка схема якого має вигляд:

Ω*і = {х∈Ω: с(х,τ*i) + а ij + ψ *i = min [с(х,τ*k) + а kj + ψ *k ] ,
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τ
τ(k+1) = РП(τ(k) – hkВ k+1
g% pτ ),

ψ(k+1) = ψ(k)+ hkВ ψk+1 g% ψp ,
τ
— оператори відображення
де В ψk+1, В k+1
перетвореного простору в основний простір
ЕN,причому В 0ψ = IN , В 0τ = IN , IN — одинична

матриця, g% р=В *k+1 gр(τ(k),ψ(k)), h k — кроковий
множник, вибір якого здійснюється із умови
мінімуму за напрямком.
4. Якщо умова
||(τ(k),ψ(k)) – (τ(k+1),ψ(k+1))|| ≤ ε , ε> 0
(20),
не виконується, переходимо до (k+2)му
кроку алгоритму, якщо виконується, то к п.5.
5. Вважаємо ψ* = ψ(l), τ* = τ(l) , λ*(х) = λ(l)(х) ,
де l — номер ітерації, на якій виконалася умо
ва (20).
6. Обчислюємо оптимальне значення цільо
вого функціонала за формулою (12) при
τ = τ*, ψ = ψ*, і, для контролю обчислення, за формулою
M N

I(λ*(·), τ*) = ∫ ∑ ∑ [с(х,τi) + а ij ]⋅ρj(х)λ*і(х)dх
Ω j=1 i=1

(21).

У результаті роботи алгоритму оптимальне розбиття
для задачі отримується у вигляді значень характеристичних
функцій λі(х) для кожної з підмножин Ωі , i = 1, ,N, обчис
лених в точках х, які являються вузлами прямокутної сітки,
що покриває паралелепіпед П, в який заключена область Ω .
Для тих центрів, де координати τ1,…,τN задані, тобто
амбулаторії необхідно розмістити у вже існуючих пол
іклінічних та медичних установах, використовується зада
ча оптимального розбиття множин із заданим положенням
центрів підмножин, де градієнт по змінній τ дорівнює нулю,
та розміщення центрів не відбувається.
Для розв'язання задачі оптимального розміщення ам
булаторій у вже існуючих закладах та знаходження зон їх
обслуговування можна використати метод, розроблений
Кісельовою О.М. в [8]. На основі вказаного алгоритму роз
роблено програмне забезпечення у середовищі Delphi 6, яке
дає змогу визначити оптимальні зони обслуговування на
селення існуючими амбулаторіями, враховуючи сумарні вит
рати на амбулаторне обслуговування та транспортні вит
рати на виклики, що, в свою чергу, дає змогу найбільш рац
іонально забезпечити високий рівень необхідної якості ме
дичних послуг для населення в регіоні.
На рис. 1 показано вікно програми з результатами її
роботи.
Робота програмного забезпечення перевірялася для
визначення оптимального розбиття Дніпропетровського
району Дніпропетровської області на зони обслуговування
сімнадцятьма амбулаторіями з заданими координатами їх
розміщення. На рис. 1 положення амбулаторій зображуєть
ся точками з вказаними поряд координатами, кожна зона
обслуговування окремою амбулаторією зображується своїм
кольором. Очевидно, що ці результати є наближеними, ос
кільки реальні ситуації, для яких розробляють такі моделі
оптимального розбиття множин, найчастіше характеризу
ються деяким ступенем невизначеності, що обумовлена не
достатньою надійністю та кількістю інформації, на основі
якої здійснюється вибір рішення.

Рис. 1. Оптимальні зони обслуговування
амбулаторіями

альним процесам точки зору практичних застосувань. До
таких задач зводяться, наприклад, задачі розміщення ам
булаторій, які обслуговують населення, в разі, коли
кількісний і якісний склад населення, що проживають на об
слуговуваній дільниці та вартість транспортних витрат за
лежать від випадкових факторів.
Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш
доцільним при моделюванні економічних структур у сфері
медичного обслуговування буде використання саме моде
лей оптимального розбиття множин в умовах неповної
інформації.
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WAYS TO ATTRACT INVESTMENTS ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AIRPORTS

У статті розглянуто сучасні моделі залучення інвестиційних ресурсів на інноваційний розвиток аеро]
портів, визначено загальні та соціальні негативні фактори, що відлякують інвесторів.
In this article were considered modern methods to attract investments on innovative development of airports,
general adverse economic and social negative factors that discourage investors were identified.
Ключові слова: інвестиційні ресурси, інновації, розвиток аеропортів, інноваційні технології, інфраструктура,
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Keу words: investment resources, innovations, development of airports, innovative technologies, infrastructure, investors.
ВСТУП
Для ефективного функціонування економіки країни
необхідна розвинена інфраструктура. Розвиток сучасних
авіаційних підприємств неможливий без залучення інвес
тиційних ресурсів. Інвестиції виступають важливою умо
вою здійснення структурної перебудови національної еко
номіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення
показників господарської діяльності на макро та мікрор
івнях. Сучасні інвестори мало зацікавлені вкладати кошти
в українські аеропорти, оскільки висока вартість та довго
строковість авіаційної техніки призводить до тривалої
окупності інвестиційних проектів (не менше ніж 10 років).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання залучення інвестицій різними суб'єктами
господарювання економіки досліджувалась у роботах
таких вчених, як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера,
К. Маркса, П. Массе, сучасних економістів — В. Берн
са, І. Бланка, В. Бочарова, В. Іноземцева, Л. Абалкіна,
В. Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова, та українсь
ких науковців: А. Пересада, В. Пономаренко, О. Аре
ф'єва та інших; в сфері організації і підвищення ефек
тивності роботи авіаційного транспорту та інших видів
транспорту необхідно виділити наукові праці Є.М. Сича,
Ю.Ф. Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.В. Матвєєва,
В.М. Загорулько, Г.М. Юна, В.П. Ільчука, В.І. Щелку
нова, О.М. Криворучко, В.Г. Шинкаренко, І.П. Сад
ловської. Проте залишається невизначеним питанням,
як привернути інвестиції для розвитку аеропортів.
МЕТА СТАТТІ
Ціллю статі є обгрунтування необхідності залучен
ня інвестицій та визначити ряд проблем, які гальмують
залучення інвестицій у розвиток аеропортів.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аеропорти відіграють велику роль не тільки у роз
витку повітряного транспорту, але і також в інших сфе
рах економічного розвитку країни ( торгівля, туризм,
розвиток міжнародного економічного співробітництва),
та в інтеграції країн в світове економічне співтовариство.
У зв'язку з цим важливою задачею є покращення методів
оцінки ефективності та формування програм розвитку
аеропортів, ринкові механізми залучення інвестиційних
ресурсів в інноваційний розвиток аеропортів. Аеропор
там необхідно залучати довгострокові інвестиції, оскіль
ки без них не буде надійно забезпечена пропускна спро
можність аеропорту, авіаційна безпека та безпека по
льотів. Бюджетне фінансування аеропортів у наш час
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недостатнє, особливо це стосується країн з нестабільною
економічною та політичною системою. Отже, за допо
могою тільки державного бюджету ця проблема виріше
на не буде, необхідне залучення приватних інвесторів, а
для цього необхідні новітні підходи к формуванню та об
грунтуванню ефективності програм розвитку аеропортів.
В сучасних умовах глобалізації світової економічної си
стеми проблема нестачі державних джерел фінансуван
ня, змушує керівників аеропортів знаходити способи та
шляхи залучення приватних інвестицій для забезпечен
ня ефективного розвитку повітряного транспорту [1].
Пропускна спроможність аеропорту, високі темпи
зростання повітряних перевезень і збільшення конку
ренції серед аеропортів світу буде стимулювати інвес
тиції в інфраструктуру аеропорту. Впровадження пере
дових технологічних рішень в аеропортах є життєво
важливим для максимальної ефективності роботи, пол
іпшення обслуговування пасажирів і якість послуг, про
понованих авіакомпаніями (табл. 1).
Приведення інфраструктури аеропортів згідно з
міжнародними стандартами та вимогами є важливою ча
стиною стратегії держави, спрямованої на забезпечен
ня конкурентоспроможності України на світовому рин
ку. Інноваційне спрямування інвестиційних ресурсів за
безпечить покращення продукції авіатранспортних по
слуг із новими властивостями, удосконалення якості на
дання авіаційних та неавіаційних послуг аеропортів.
Іноземним інвесторам зазвичай цікаві всі крупні
аеропорти з високим рівнем пасажиропотоку. Сьогодні
98 відсотків загальних пасажиропотоків та 92 відсотки
пошто вантажопотоків припадає на 8 основних аеро
портів України, а саме: Бориспіль, Дніпропетровськ,
Донецьк, Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Сімферополь та
Харків. У 2012 році пасажиропотоки в аеропорту Бо
риспіль зросли порівняно з даними за 2011 рік на 5,5
відсотка, Дніпропетровськ — на 4, 2 відсотки, Донецьк
— на 20,6 відсотки, Київ — на 83,5 відсотки, Львів — на
94 відсотки, Одеса — на 10, 1 відсотки, Сімферополь —
на 15,6 відсотки, Харків — 62, 5 відсотки (рис. 1).
Фінансування інноваційного розвитку аеропортів на
сьогоднішній день залишається важливим питанням.
Існують такі перешкоди забезпечення інноваційної діяль
ності аеропортів необхідними коштами: відсутність роз
виненої інфраструктури, постійний дефіцит державно
го бюджету країни, відсутність власних фінансових ре
сурсів у багатьох українських авіапідприємств, застарі
ла техніка та аеронавігаційне обладнання, невисока про
пускна спроможність пасажирських терміналів, державні
гарантії для інвесторів не мають забезпечення, недостат
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Таблиця 1. Аналіз світових інноваційних рішень в області аеропортів
ня інформованість інвесторів про мож
та аеропортової інфраструктури
ливість вкладання коштів, недостатній
розвиток механізмів страхування фінан
Світова інноваційна технологія
сових ризиків потенційних інвесторів та Сфера застосування
Технологія світлодіодного освітлення на сонячних батареях, полімерна
невідповідність законодавства України в Злітно-посадкові
сітка GlasGrid, система Airpave Managment
сфері авіації міжнародним та європейсь смуги
Аеровокзальний
Система ідентифікації по райдужній оболонці ока Iris, мобільна
ким вимогам. Низька зацікавленість при
технологія NFC ( комунікація ближнього поля), детектор
ватними інвесторами пояснюється тим, комплекс
міліметрового діапазону, рентген зворотного розсіювання, система
що не розроблені моделі залучення при
обробки багажу RFID, спеціалізовані програми для смартфонів,
ватних інвестицій для розвитку держав
система очищення та знезараження повітря «Аеролайф», апаратура
ної частки інфраструктури, не розвинуті
контролю надмалих концентрацій хімічних речовин
механізми управління і контролю за ре Зовнішня
Капсули для особистого транспорту, RFID-мітки для маркування
алізацією подібних проектів.
інфраструктура
багажу, підсилення конструкцій на основі використання елементів
Найважливіший елемент інвестицій
зовнішнього армування у вигляді вуглеволокна, арматура та сітки,
ної політики — це формування інвести
виготовленні з композиційного матеріалу, застосування фібри в бетоні,
низькоемісійне скло Clima Guard
ційних ресурсів за рахунок їх залучення
з усіх доступних джерел. Існують різно Система швидкого Система контролю та управління доступом СКУД SENESYS, система
відеоспостереження з комп’ютерним зором Orell 2k
манітні форми (моделі) залучення інвес реагування
тицій: прямі інвестиції, оренда, концесія,
Джерело: власна доробка автора на основі матеріалів РОСНАНО — [Електрон
створення спільних підприємств, прива ний ресурс]. — Режим http: //доступу: mindortrans.tatarstan.ru/file/Предло
тизація, фінансування за допомогою об жения%20РОСНАНО.ppt
лігаційних позик, акціонування (рис. 2).
Шляхами та способами розв'язання забезпечення інно генеральних планів розвитку аеропортів, визначення оп
ваційної діяльності аеропортів необхідними коштами є:
тимальних проектів їх модернізації;
— розвиток мережі вузлових аеропортів та створен
— залучення приватних інвесторів через концесій
ня національного вузлового аеропорту (хабу) на базі ний механізм та інші форми державноприватного парт
аеропорту "Бориспіль";
нерства;
— підготовка технікоекономічних обгрунтувань,
— розроблення дієвої системи моніторингу та відбо
проектної документації, розробка механізмів фінансу ру проектів;
вання комплексних проектів розвитку інфраструктури
— удосконалити нормативноправову базу для ство
аеропортів;
рення сприятливих умов щодо діяльності аеропортів та
— оновлення та модернізація об'єктів наземної підтримання їх сертифікаційної придатності, дотриман
інфраструктури, а також будівництво нових терміналів; ня вимог антимонопольного законодавства у процесі
— прийняття нової редакції Закону України "Про організації аеропортової діяльності;
державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації";
— запровадити систему динамічного інвестування та
— забезпечення інтеграції України у європейську аві бюджетування інноваційних проектів для зростання
аційну транспортну систему (укладання Угоди між Украї прозорості аеропортового бізнесу з метою підвищення
ною та ЄС про Спільний авіаційний простір, участь у про його вартості;
грамі організації повітряного руху в єдиному європейсь
— створення умов для своєчасного оновлення пар
кому повітряному просторі (SESAR), адаптація європейсь ку повітряних суден, а це передбачає заміну більшості
кого законодавства щодо економічного регулювання до повітряних суден національних авіакомпаній на сучасні
ступу до ринку перевезень, впровадження європейських літаки з високим рівнем комфорту, паливної ефектив
стандартів та вимог у сфері безпеки польотів, поглиблен ності та зменшеними витратами на їх технічне обслуго
ня участі України у загальноєвропейських авіаційних вування. Потребують активного впровадження механізм
організаціях, впровадження основних складових концепції та процедури лізингу вітчизняних та імпортних повітря
ЄС щодо Єдиного Європейського неба (SES)); прийняття них суден, визначення заходів щодо спрощення проце
нової редакції Повітряного кодексу України. Це призве дури митного оформлення під час ввезення імпортної
де до поступової інтеграції ринку авіаперевезень та
авіаційної галузі України до внутрішнього ринку ЄС,
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жуть здійснюватися регіональними авіакомпаніями);
"Донецьк"
— упровадження глобальних супутникових сис
9%
тем СNS/АTМ для обслуговування повітряного руху,
Міжнародний аеропорт
проведення автоматизації та комп'ютеризації авіа
"Одеса"
компаній на рівні міжнародних стандартів [5, c. 148];
Міжнародний аеропорт
65%
— запровадження розвиненої ефективної ком
"Сімферополь"
п'ютерної мережі для підвищення якості обслуго
Міжнародний аеропорт
вування;
"Бориспіль"
— створення системи транспортнологістич
них комплексів (для скорочення часу доставки,
Інші
зниження затрат на перевезення та оптимізації та Рис. 1. Питома вага провідних аеропортів в загальних обсягах
рифів) і подальший розвиток інформаційних та ло
пасажирських перевезень через аеропорти України
гістичних технологій;
— розроблення моделі залучення інвестицій;
Джерело: власна доробка автора на основі матеріалів Державіас
— залучення фахівців вітчизняних та міжна лужба України — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
родних авіаційних організацій для розроблення www.avia.gov.ua/uploads/documents/8704.pdf
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Фінансування за допомогою
облігаційних позик

Як правило, випуски облігацій не
використовуються для фінансування будівництва
аеропортів, за винятком США, де вони
забезпечують близько 2/3 фінансових потреб
аеропортів (баланс забезпечувався федеральними
субсидіями)
Наприклад, у будівництві аеропорту Кансай в
Японії (20 млрд дол.) брали участь: уряд країни,
префектура Осаки, різні приватні компанії. У
загальній складності до тисячі фірм є власниками
акцій цього аеропорту.

Акціонування

Комерційні позики

Найменш поширеною і самою дорогою формою
інвестування є фінансування за допомогою
комерційних позик (Італія).
Приватизація полегшує завдання держави щодо
вишукування великих капітальних вкладень і
може надати керівництву аеропортів доступ до
відкритого фінансового ринку для залучення
інвестицій у будівництво нових аеропортів або
розширення і модернізацію існуючих.

Приватизація

Форма державно-приватного партнерства,
залучення приватного сектора в ефективне
управління державною власністю або у надання
послуг, зазвичай надаються державою, на
взаємовигідних умовах.

Концесія

Цілісні майнові комплекси, а також окремі об’єкти
інфраструктури, призначені для наземного
обслуговування повітряних суден, пасажирів,
екіпажів, обробки багажу, пошти, вантажу,
об’єкти неавіаційних видів діяльності можуть
передаватися в оренду в установленому
законодавством порядку, за умови, що не
змінюється цільове призначення таких об’єктів.

Оренда

Державно-приватне партнерство

У багатьох випадках використання механізму
ДПП для розвитку інфраструктурних проектів,
зокрема аеропортів, може стати одним з основних
шляхів розвитку, оскільки такі проекти завжди
пов'язані з високими витратами, і розміри
необхідного фінансування часто виходять за межі
можливостей бюджету (федерального або
регіонального). При цьому залучення приватного
інвестора як партнера держави крім полегшення
фінансового тягаря часто дає змогу істотно
поліпшити і якість послуг.

Рис. 2. Моделі (форми) залучення інвестицій на розвиток аеропортів
Джерело: власна доробка автора на основі матеріалів — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.transport.ru/
2_period/Bti/06_97/8.htm

авіаційної техніки та запасних частин до неї [6, с. 36—
37].
Найбільш реальним напрямом вирішення проблем
інвестування вбачається посилення ролі держави у вре
гулюванні державної політики щодо інвестиційних про
цесів у сфері авіатранспортного господарства та акти
візації міжнародного співробітництва у цьому напрямі.
ВИСНОВКИ
Аеропорти України мають проблеми, які негативно
впливають на залучення інвестиційних ресурсів на їх інно
ваційний розвиток. Також існують загальні проблеми в
економічному та політикоправовому становищі країни,
які відлякують зарубіжних інвесторів. Українським аеро
портам необхідно здійснити додаткові витрати на прид
бання та модернізацію аеропортової інфраструктури, об
ладнання, програмного забезпечення, збільшити про
пускну спроможність пасажирських терміналів. Основ
ним методом залучення інвестиційних ресурсів на інно
ваційний розвиток аеропортів є обрання правильної і
найбільш ефективної моделі залучення інвестицій.

www.economy.in.ua
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REGULATION OF MEDICAL ACTIVITY IN THE UKRAINE

Дана стаття висвітлює етапи еволюції державного управління охороною здоров'я в Україні.
This article highlights the stages in the evolution of public health management in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регламентація медичної діяльності в Україні є не
від'ємною складовою державної політики в галузі охо
рони здоров'я. Проте системний аналіз низки наукових
публікацій щодо становлення та розвитку державного
регулювання медичної діяльності підтверджує, що в усі
періоди вітчизняної історії здійснювалися дієві спроби
зробити суспільство відповідальним за стан охорони
здоров'я. Використання цієї історичної спадщини є важ
ливим джерелом побудови системи охорони здоров'я
сучасної України, а врахування історичного досвіду в
процесі побудови як моделі державного управління, так
і його важливої складової — державного управління си
стемою охорони здоров'я є об'єктивною необхідністю.
Саме тому, автори повністю поділяють думку Рола
на Барта (1915 — 1980) про те, що немає нічого дивного
в тому, що час від часу в певній країні виникає прагнен
ня звернутися до фактів власного минулого й описати
їх задля того, аби зрозуміти, що з ними можна зробити
сьогодні: такі процедури переоцінки є, повинні бути си
стематичними.
Мета дослідження — визначити етапи еволюції дер
жавного управління охороною здоров'я в Україні.
Разом з християнством, яке прийшло на терени Киї
вської Русі понад 1000 років тому, були успадковані й
високі духовноморальні цінності, що виявилися в ми
лосерді, співчутті, у служінні ближньому. Після утвер
дження християнства лікувальна справа переходить під
його опіку. Так, Церковним статутом Володимира Ве
ликого (? — 1015), яким у той час регламентувалася дер
жавноцерковна діяльність, лікарні були оголошені цер
ковними установами, а самих "лічців" (лікарів) визнава
ли людьми церковними, які підпорядковувалися єпис
копу. Як підкреслював у своїх працях відомий дослід
ник культури Київської Русі митрополит Серафим Че
чагов, перші зерна медичних знань принесено на нашу
землю з Греції з прийняттям християнської релігії, а
першими її поширювачами були ченці, переважно з
Афонської гори. Підтвердженням цього є, зокрема, те,
що саме у 988 р., тобто у перший рік прийняття христи
янства, в Україні засновано Межигірський монастир, що
проіснував до 1786 р. [1]
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Варто наголосити, що представники монастирської
медицини, отримуючи державну підтримку, активно
протидіяли медицині язичницькій. Як стверджують ав
тори опрацьованих нами літературних джерел, Церков
ним статутом серед злочинів проти віри, крім волхву
вання, значиться й "зелейництво", тобто використання
різних лікувальних засобів язичницької медицини. Її
представників, волхвів і знахарів оголошували слугами
диявола та переслідували [2].
Впродовж наступного століття основними збірни
ками законодавчих актів Київської Русі, в яких місти
лися й відомості медичного характеру, були "Руська
правда" та "Ізборник Святослава".
"Руська правда" — перший збірник законодавчих
актів Київської Русі, що включав окремі норми "Зако
ну Руського", Правду Ярослава Мудрого, Правду
Ярославичів, Статут Володимира Мономаха тощо. На
разі існує три основні редакції "Руської правди": ко
ротка, широка і скорочена, датовані відповідно X, XI
та XV ст. Відповідними статтями цього збірника рег
ламентувалися норми суспільного життя, зокрема,
положення лікаря в суспільстві та рівень оплати його
праці, церквам вказувалося будувати лікарні та без
коштовно надавати медичну допомогу хворим і не
мічним [3].
В "Ізборнику" медицина розглядається як найвища
майстерність. Тут же міститься інформація з приводу
того, як лікувати різні хвороби, даються описи окремих
лікарських засобів.
Паралельно з існуванням монастирської медицини
впродовж Х — ХІІ ст. на теренах України розвивалася
й світська медицина. Регламентація останньої здійсню
валася окремими законоположеннями "Руської правди",
"Повчаннями" Володимира Мономаха та грунтувалися
на медичних наукових знаннях того часу.
Як стверджує відомий дослідник у галузі медично
го права проф. С.Г. Стеценко, порівнюючи якість надан
ня медичної допомоги при різних формах організації
лікарської допомоги в Київській Русі (народна медици
на, монастирська медицина та світська (міська) медици
на), перевага була за світською (міською) медициною,
що пояснюється наступним [3, с. 89—90]:
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— лікарі у сфері міської медицини працювали на про
фесійній основі;
— надання медичної допомоги було джерелом їх при
бутків;
— княжі сім'ї та знатні люди в разі потреби зверталися
до міських лікарів, що було додатковим стимулом для
підтримки високого рівня якості надання медичної допо
моги.
У контексті викладеного вище, доцільно нагадати й про
те, що в ХІ ст. княжна Анна Всеволодівна відкрила в Києві
світську школу, де викладали медицину. Ще одна представ
ниця княжого роду — онука Володимира Мономаха —
Євпраксія, одружившись у 1122 р. з візантійським царем
Олексієм Комніним, у 30х роках ХІІ ст. видала власний
медичний трактат "Мазі". Серед українських істориків ме
дицини існує припущення, що саме цей твір і був першою
науковою працею, написаною жінкою [2].
Подальший розвиток української державності позна
чений драматичними подіями. Відсутність міцної централі
зованої влади, постійні збройні сутички князів за землі та
міста, в тому числі й за Київ, не сприяли економічному по
ступу, розвитку науки, культури, зокрема медицини. При
пинилися зв'язки з Візантією, південними і західними євро
пейськими країнами.
Впродовж XIII та першої половини XVII ст. українські
землі були у складі різних держав: у 1240 р. Київ захопили
орди Батия; у 1349 р. польські феодали захопили Галиць
коВолинське королівство (у 1253 р. Данила Галицького
посланець Папи Римського коронував — авт.), а угорські
— Закарпатську Русь; у 1362 р. основна частина розрізне
них українських земель включно з Києвом була підкорена
Великим князівством Литовським. Невдовзі, у 1386 р. Ве
лике князівство Литовське об"єднається з Королівством
Польським в єдину державу — Річ Посполиту. Литовці
приймають католицьку віру. Литовські й українські землі
потрапляють під польський політичний, економічний і ду
ховний вплив. Відсутність державності у цей період призвела
до того, що урядування взагалі та регламентація медичної
діяльності зокрема на українських теренах здійснювалися
на підставі чинного законодавства титульних націй [1].
У середині XVII ст. річ Посполита повністю контролює
Україну та починає жорстку експансію, спрямовану на ока
толичення й асиміляцію українців. Український народ
піднімається на боротьбу. Його військовим оплотом стає
Запорізька Січ. Як відомо, в результаті Визвольної війни
(1648—1654) постає незалежна українська козацька держа
ва.
Цікавим було медичне забезпечення на Запорізькій Січі,
де життя козаків здебільшого минало в походах і бойових
сутичках. Медичну допомогу запорізьким козакам при
різних ушкодженнях і захворюваннях надавали за прави
лами та засобами народної медицини. Зокрема, козаки вміли
пускати кров, видаляти зуби, виготовляти пластирі для ліку
вання ран, накладати лещата при переломах тощо.
Із походів запорізькі козаки поверталися з багатьма
пораненими. Саме з цих причин і були засновані козацькі
шпиталі. Найвідоміші були при Трахтемирівському, Межиг
ірському та Лебединському монастирях.
У 1654 р. гетьман України Богдан Хмельницький, як
відомо, укладає військову угоду з Московським царством.
З цього часу медична допомога на теренах України регу
люється Аптекарським приказом — першим централізова
ним органом медичного управління в Московії.
Впродовж XVIII ст. втрачалися всі ознаки української
державності. 1713 р. — Петро І спеціальним указом перей
меновує Московію на Росію, а Україна отримує назву Ма
лоросії.
У 1735 р. затверджено "Генеральний регламент о гос
питалях и о должностях, определенных при них докторов
и прочих медицинского чина служителей, а такжекомисса
ров, писарей, мастеровых, работных и прочих к оным под
лежащих людей" — документ, який вперше законодавчо
регламентував усі сторони діяльності російських госпіталів,
у тому числі й діяльність госпітальних шкіл [4].
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У 1738 р. видано інструкції щодо поведінки лікарів під
час чуми, а в Харкові створено спеціальний лазарет для ізо
ляції хворих на чуму.
Як стверджує автор фундаментальної праці "История
медицины России XVI — XIX веков" проф. М.Б. Мирский,
у другій половині XVIII ст. сфера впливу державної меди
цини в Росії неухильно розширювалась: це проявлялося
передусім у столиці, а потім вже й в губернських містах та
всій державі. Удосконалювалась служба міських лікарів:
указ імператриці Єлизавети Петрівни (1756) чіткіше визна
чав їх обов'язки.
У 1764 р. Катерина ІІ скасовує гетьманське правління, а
у 1775 р. знищує Запорізьку Січ, в Україні замість полково
го і сотенного поділу за зразком Росії впроваджують адмі
ністративнотериторіальний.
У 1775 р. в Україні створено Приказ громадського опі
кування — орган управління медичною справою в містах.
Починаючи з 1776 р. в українських губерніях створюють
лікарські управи, а в повітах — повітові лікарські управи з
відповідними посадами лікарів.
У 1787 р. в Києві коштом магістрату збудовано перший
на теренах України шпиталь для лікування "приліпчивих"
(інфекційних) недуг, насамперед віспи.
Поіншому здійснювалося регулювання медичної діяль
ності в Галичині. Так, у 1711 р. у Львові організовано пер
ший у краї "Фізікат" — лікарську управу, яка стала орга
ном управління медичною справою у містах. Тоді ж у Львові
створено Крайову санітарну колегію; видано "Санітарний
патент", який забороняв лікарям і аптекарям виконувати
професійні обов'язки без наявності відповідних дипломів.
У 1776 р. указом австрійського уряду в Галичині й Во
лодимерії затверджено шість посад старших окружних
фізиків та 19 посад повітових фізиків.
З 1797 р. в Російській імперії розпочинають впровад
ження медичної реформи — у кожній губернії з'явилися
лікарські управи, на які покладалися обов'язки керівницт
ва всією медичною справою відповідної території. Вони, за
задумом барона О.І. Васильєва, головного директора Ме
дичної Колегії, повинні були стати "блюстителем здравиця
всей губернии по воинской и гражданской части". Своєю
реформою Медична Колегія зробила крок до децентралі
зації управління медичною сферою та більш успішної діяль
ності медичних працівників, створила можливість врахову
вати місцеві умови, які на величезній території Росії різко,
інколи полярно, відрізнялися [1].
У досліджуваний період лікаріукраїнці на теренах ко
лишньої Російської та АвстроУгорської імперій відіграва
ли важливу роль в охороні здоров'я населення та розвитку
медичної справи. Вони були знавцями своєї професії й інші
держави використовували їх для розбудови своїх держав
них організацій, зокрема медичних шкіл. Це пов'язані тим,
що з 1754 р. найздібніших молодих російських лікарів по
силали в іноземні університети (здебільшого у Лейден та
Страсбург) для здобуття "докторского градуса" Перші де
сять молодих лікарів, які з Росії поїхали в Європу для по
дальшого вдосконалення, були українцями. У той період
навіть була поширена думка, що медицина є національною
схильністю українського народу. Завдяки грунтовному вив
ченню українськими лікарями досвіду підготовки лікарів у
Європі було створено самобутню вітчизняну систему вищої
медичної освіти з такими особливостями: широка і всебічна
програма теоретичного навчання; клінічний принцип вик
ладання основних медичних дисциплін ("виховання лікаря
біля ліжка хворого"); оволодіння студентами одночасно
терапією і хірургією (студенти медичних вузів Європи на
той час хірургію не вивчали).
З когорти наших співвітчизників, які наприкінці XVIII
— на початку XIX ст. заклали основу для майбутньої слави
медицини Російської імперії, доцільно назвати "першого
клінічного професора" Г. Базилевича; першого з російських
громадян лейбмедика Російське імперії (1816 — 1823 рр.),
доктора медицини О. Каменського, книга якого "Краткое
наставление о лечении болезней простыми средствами", що
була видана в 1803 р. й упродовж 60 років залишалася ос
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новним практичним керівництвом для російських лікарів;
члена державної медичної колегії, відповідального за буд
івництво Медикохірургічної академії у СанктПетербурзі
в 1798 — 1800 рр. С. Андрієвського [5].
Як відомо, у другій половині XVIII ст. Росія брала участь
у багатьох війнах. Становище медичних чинів (у той час ме
дицина ще не ділилася на цивільну та відомчу) в Росії, на
самперед в армії, було незадовільним. Лікарі скаржилися
на офіцерів, що ті не дають їм можливості виконувати свої
функціональні обов'язки. Внаслідок цього у 1767 р. було
видано наказ "О запрещении воинским начальникам упот
реблять в частные свои услуги полкових лекарей", автором
якого був доктор медицини, а з 1779 р. — член Медичної
колегії, член Російської академії наук, головний лікар Ге
нерального госпіталю — син козака переяславського пол
ку Ф. Тихорський, учнями якого були відомі українські вчені
С. Андрієвський та Д. Самойлович.
До світочів української медицини, які відзначалися дер
жавницьким підходом до проблем медичного забезпечен
ня і які досі залишаються невідомими не тільки для широ
кої громадськості, але й для істориків медицини, належить
Я. Чаруківський. Попри всі інші заслуги перед медициною
саме він уперше сформулював ідею щодо розподілу (сор
тування) поранених і хворих. Він також уперше запропо
нував створити у війську батальйонні медичні пункти, на
магаючись тим самим наблизити медичну допомогу до пе
реднього краю. Зазначені ідеї у 1836—1837 рр. він висвіт
лив у капітальній праці "Военнопоходная медицина", яку,
на нашу думку, можна вважати першою друкованою спро
бою наукового обгрунтування управління медичним забез
печенням під час війни. Відомий дослідник історії медично
го забезпечення під час війн професор О.С. Лобастов вва
жає її основами організації медичного забезпечення рос
ійської діючої армії. У 1839 р. за роботу "Военнопоходная
медицина" Я. Чаруківському було присуджено половинну
Демидівську премію (одна з найпочесніших нагород, яку
присуджувала Російська академія наук упродовж 1832—
1865 рр.). Двічі лауреатом Демидівської премії ставав ще
один українець — професор Медикохірургічної академії
П. ЗаблодськийДесятовський (1804 — 1872 рр.). Вперше
найвищою нагородою Російської академії наук він був
відзначений у 1849 р. за роботу "Учение о болезнях яичка,
семенного канатика и мошонки". Удруге Демидівську пре
мію наш співвітчизник отримав за працю "Руководство к
изучению и лечению сифилитических болезней" у 1858 р.
У контексті викладеного вище, слід наголосити й на
тому, що серед 33 керівників найпрестижнішого вищого
військовомедичного навчального закладу Росії, Радянсь
кого Союзу та Російської Федерації — Військовомедич
ної (Медикохірургічної) академії у СанктПетербурзі —
4 українці: П. Загорський (1803—1805 рр.); П. Наранович
(1867—1869 рр.); А. Таранецький (1901—1905 рр.); А. Дани
левський (1906—1910 рр.).
У ХІХ ст. українська медицина регулювалася в основ
ному законами Російської імперії.
Важливим здобутком цього періоду було передусім
відкриття у 1805 р. першого на Східній Україні Харківсько
го університету, у складі якого з 1806 р. діяв і медичний фа
культет.
У 1834 р. засновано Університет Св. Володимира у Києві,
а у 1841 р. відкрито на його базі медичний факультет.
У 1894 р. поновлено медичний факультет Львівського
університету, а 1900 р. відкрито медичний факультет Ново
російського університету, що діяв в Одесі з 1865 р.
Названі вище чотири навчальні заклади відіграли знач
ну роль у розвитку медичної науки, освіти і практики. У
підросійській Україні за весь період існування до 1917 р. ці
вузи підготували 12818 дипломованих лікарів.
Щодо організаційноправових засад регулювання ме
дичної діяльності в цей період, то, як відомо, на початку ХІХ
ст. на території України, як і в усій Російській імперії,
впроваджуються елементи медичної поліції. В повітових
містах встановлюється посада повітового лікаря. На нього
покладалися такі основні обов'язки, як організація бороть
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би є епідемічними хворобами, надання швидкої медичної
допомоги та заготівля лікарських трав.
Але найбільшим здобутком ХІХ ст. у вітчизняній ме
дичній галузі було запровадження земської медицини після
скасування в 1861 р в Російській імперії кріпацтва і ство
рення місцевих органів самоврядування (земства з 1864 р.).
Вітчизняна земська медична організація, не маючи аналогів
у жодній іншій країні вписала неповторну сторінку в істо
рію світової медицини.
Таким чином, дослідження історичних аспектів регу
лювання медичної діяльності на теренах України впродовж
Х — ХІХ ст. дає підстави зробити висновок про те, що саме
в цей історичний період відбувалося зародження основ цьо
го процесу.
Наступні етапи розвитку системи державного регулю
вання медичної діяльності в Україні — формування, поз
бавлення України в самостійності державного регулюван
ня охороною здоров'я, відродження цього процесу та його
розвиток у форму міжгалузевої та міжнародної інтеграції
— припадають на ХХ ст.
Розвиток охорони здоров'я в Україні у XX ст. відбував
ся в складних соціальнополітичних умовах. Це пов'язано з
тим, що за останні сто років Україна "пройшла шлях" від
перебування свого Східного регіону в складі Російської, а
Західного — АвстроУгорської імперій та Польщі до про
голошення Української Народної Республіки (1917 р.), її
автономії та возз'єднання з Західноукраїнською Народною
Республікою в єдину соборну Україну (1919 р.), через по
над 70річне перебування в складі колишнього СРСР до
проголошення Акту про незалежність (1991 р.).
За таких умов медикосанітарна справа в Східному і
Західному регіонах України тривалий час будувалася під
впливом та за зразками панівних держав. Східна Україна
використала напрацювання української науки і практичної
медицини XIX ст. найважливішими з яких були видатні на
укові відкриття українських медиків, вітчизняні принципи
вищої медичної освіти, запровадження системи земської
медицини, започаткування медичного страхування, первіс
ними осередками якого стали лікарняні каси, а також фор
мування санітарних організацій.
На той час у західних регіонах України земської меди
цини не було, а медикосанітарна допомога до кінця 30х
рр. XX ст. будувалася і управлялася нею, зокремав галузі
медичного страхування, за законами АвстроУгорської
імперії та Польщі, Чехословаччини та Румунії.
Отже, різні етнічні території України в історичному ми
нулому перебували у складі різних держав і тому мають різний
історичний досвід регіонального управління, зокрема управл
іння охороною здоров'я, цікавий для порівняння та запози
чення. Той досвід здобувався століттями, не є чужим і може
легко поновлюватися через генетичну пам'ять [6].
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У статті розглянуто механізми та функції податкової системи, причини зниження потенціалу подат]
кових реформ та чинники, що впливають на погіршення соціально]економічного становища країни. Роз]
глянуто питання виведення з тіні заробітної плати та капіталу, які є потужним інвестиційним ресурсом
та ресурсом стабілізації бюджетної системи. Запропоновано шляхи зменшення податкового навантаження
з метою стимулювання активізації підприємницької діяльності й формування сприятливого інвестицій]
ного клімату в регіонах та механізми стимулювання економічної активності органів місцевої влади.
Mechanisms and functions of the tax system, reason of decline of potential of tax reforms, and factors which
influence on worsening of socio]economic position of country are considered in the article. The question of
leadingout from shade of ettlings and capital is considered, which are a powerful investment resource and resource
of stabilizing of the budgetary system. The ways of diminishing of the tax loading are offered with the purpose of
stimulation of activation of entrepreneurial activity forming of favourable investment climate in regions and
mechanisms of stimulation of economic activity of organs of local]authority.

Ключові слова: державне управління, бюджетна та податкова система, ресурси, тінізація заробітної пла!
ти, податки і збори, єдиний соціальний внесок, місцеві бюджети.
Key words: state administration, budgetary and tax system, resources, tinizaciya of ettlings, taxes and collections,
unique social payment, local budgets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У 2008—2009 рр. посилення кризових явищ у бюд
жетній системі стало одним із головних чинників по
гіршення соціальноекономічного становища України та
регіонів. Проблема перерозподілу повноважень і бюд
жетних ресурсів між центром, регіонами та органами
місцевого самоврядування з часу відновлення незалеж
ності України залишається актуальною, і навіть стала
ще більш гострою. Закономірно, що реформа бюджет
ної та податкової систем є одним з пріоритетних на
прямів Програми економічних реформ на 2010—2014 рр.
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економ
іка, ефективна держава".
У вказаній програмі зазначено, що податкова рефор
ма здійснюється з метою забезпечення стійкого еконо
мічного зростання на інноваційноінвестиційній основі
за одночасного збільшення сукупних податкових над
ходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових
фондів. Метою податкової реформи є реалізація двох
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головних завдань: сприяння збільшенню доходів бюд
жету в умовах розбалансування системи державних
фінансів; створення фіскального простору для бізнесу
та інвестицій з метою стимулювання відновлення еко
номіки [4].
Безпосередньо сама система оподаткування як
інструмент державного управління економічними і соц
іальними процесами має відображати інтереси держави,
підприємницьких структур та громадян. В умовах еко
номічної нестабільності, приховування прибутків та ухи
лення від сплати податків, удосконалення механізмів уп
равління системою оподаткування в Україні та підвищен
ня їх ефективності повинно здійснюватися шляхом по
шуку найбільш надійних та стабільних варіантів врегулю
вання відносин між платником податків та державою.
Також одним із пріоритетних її напрямів має стати по
легшення податкового тиску на економіку за допомогою
розширення переліку об'єктів оподаткування та форму
вання здорового українського внутрішнього ринку.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити окремі аспекти, що не
гативно впливають на стабілізацію бюджетної систе
ми та знижують потенціал реформування податкової
системи; розглянути механізми державного управлі
ння системою оподаткування, які сприятимуть при
скоренню економічного розвитку регіонів, стимулю
ватимуть економічну активність бізнесу та місцевих
органів влади, сприятимуть згладжуванню міжрегіо
нальних диспропорцій та наповненню бюджетів і
фондів з метою надання державних послуг населен
ню на належному рівні.
РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасному світі структура та механізми подат
кової системи є одним з визначальних чинників еко
номічної стабільності країни, а сприятливий фіскаль
ний простір забезпечує високу динаміку внутрішніх
інвестицій, приплив іноземних інвестицій та економі
чний розвиток держави [16]. Податковий механізм
встановлює ступінь участі окремих економічних
суб'єктів у фінансуванні суспільних потреб. Відбу
вається свого роду "обмін" між державою та платни
ком податку, в якому платник розраховує на надання
йому суспільних благ в обсязі, еквівалентному спла
ченому податку [12].
Відповідно до статті 1 Конституції України Украї
на є соціальною правовою державою, податкова сис
тема якої має відповідати вимогам соціальної держа
ви щодо рівня фінансування суспільних благ та пере
розподілу ВВП через податкову систему, який забез
печуватиме формування фінансових ресурсів, дос
татніх для виконання конституційно закріплених
функцій держави та конституційних прав громадян з
метою підвищення життєвого рівня.
В Україні, як стверджують науковці, спостері
гається нерівномірне податкове навантаження, що не
забезпечує створення однакових умов для ведення
бізнесу і порушує принципи функціонування подат
кової системи. Нерівномірність навантаження спри
чинена, в першу чергу, за рахунок переміщення по
даткового тягаря і недосконалості механізму надан
ня податкових пільг. Також порушується один із го
ловних принципів податкової системи — принцип соц
іальної справедливості, тобто переважають непрямі
податки, на відміну від країн із розвинутою ринковою
економікою, де головна частина припадає на прямі
податки. Орієнтованість західних держав на прямі по
датки є наслідком впровадження державної політи
ки, спрямованої на соціальні інтереси, що зумов
люється підпорядкуванням податкових систем прин
ципу соціальної справедливості. В Україні ж голов
ними прямими податками є податок на прибуток
підприємств і податок на доходи фізичних осіб.
Слід зазначити, що на сьогодні вищевказаний прин
цип частково впроваджено в нормах Податкового ко
дексу України, зокрема, на рівні місцевих бюджетів.
Також у Податковому кодексі приділено увагу та зроб
лено акцент на боротьбі з мінімізацією та ухилянням
від сплати податків як головному напрямі збільшення
доходів бюджету. Так, до місцевих податків і зборів
віднесено податок на нерухоме майно, відмінне від зе
мельної ділянки, який є одним із бюджетоутворюючих
місцевих податків у економічно розвинених країнах.
Вказаний податок простий і прозорий в адміністру
ванні, сприяє виходу підприємницької діяльності з тіні,
забезпечує стабільні надходження, створює умови для
справедливого розподілу податкового навантаження
на всі верстви населення. Однак, варто зазначити, що
він, поки що не став виконувати належну йому функ
цію соціальної справедливості (функцію перерозподі
лу доходів від багатих до бідних), оскільки база опо
даткування не враховує оціночної вартості оподатко
ваних об'єктів та дає можливість укривати доходи.
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Однією з головних функцій податкової системи є
регулятивна, яка впливає на соціальноекономічні
процеси через визначення податкових ставок, надан
ня податкових преференцій, зміни режимів податко
вого адміністрування тощо. За допомогою зазначених
інструментів може забезпечуватися прискорення еко
номічного розвитку окремих виробництв чи адмініст
ративнотериторіальних одиниць, перерозподіл
коштів між бюджетами та галузями економіки тощо.
Реалізація регулятивної функції оподаткування за
безпечується прямими податками (податок на дохо
ди фізичних осіб, податок на прибуток підприємств
тощо), тоді як непрямі податки (ПДВ, податок з обо
роту, акциз) здебільшого виконують фіскальну фун
кцію.
Низка спеціалістів у межах регулятивної функції
виділяє стимулюючу функцію податкової системи як
функцію більш високого порядку. Українські фахівці
вказують, що "окремий податок як такий за своєю сут
тю не може мати стимулюючої функції, бо він є вилу
ченням коштів у економічного суб'єкта. Стимулюючу
роль може виконувати цілісна система оподаткуван
ня. Податкові преференції, що надаються, вигляда
ють як прямий перерозподіл коштів на користь
суб'єктів, які цими преференціями користуються.
Відтак відповідне поєднання важелів податкового ре
гулювання може стимулювати економічне зростання
чи необхідні структурні зрушення" [12].
У межах реалізації цих функцій у Податковому
кодексі вже визначено низку важливих заходів щодо
скорочення кількості загальнодержавних та місцевих
податків і зборів, зниження ставок ПДВ та податку
на прибуток, запроваджено комплекс фіскальних сти
мулів, пільг та преференцій.
Проте гострий дефіцит ресурсів як державного,
так і місцевих бюджетів вимагає від органів держав
ного управління підвищення фіскальної ефективності
податкової системи. Так, з метою збільшення доходів
бюджету у Податковому кодексі підвищено ставку
ренти за видобування газу, нафти та газового конден
сату; підвищено ставки акцизного податку та розши
рено групу підакцизних податків; підвищено розмір
плати за землю; запроваджено податок на неру
хомість; розширено базу оподаткування податку на
доходи фізичних осіб (запроваджено податок на па
сивні інвестиційні доходи, включаючи доходи від де
позитів та дивідендів) [1].
Аналізуючи показники наповнення зведеного
бюджету, слід зазначити, що це завдання з формаль
ної точки зору було виконано досить успішно. При
помірній інфляції та відносно стриманих показниках
зростання економіки (що є двома головними чинни
ками зростання доходів бюджету) в 2011 р. податкові
надходження зведеного бюджету зросли на 100,3
млрд грн. (до 334,7 млрд грн.), або на 42,8 % порівня
но з 2010 р. [9, с.138]. Проте, не зважаючи на прове
дені реформи, в економіці країни та регіонів існують
істотні диспропорції, а податкова система не виконує
в повній мірі стимулюючу та фіскальну функції, не
сприяє ліквідації умов існування тіньового сектору
економіки, створенню умов розвитку вітчизняного
виробництва. Взагалі існує низький внутрішній попит,
занепад багатьох галузей економіки, що орієнтовані
на товари суспільного споживання, переважає екс
порт сировинних матеріалів та товарів з низькою ча
сткою доданої вартості, і навпаки, переважає імпорт
наукомісткої та високотехнологічної продукції тощо.
Більш детально слід зупинитися на наступному.
Тінізація економіки України в період кризи 2008—
2009 рр. наблизилася до критичного рівня і на сьогодні
існують досить слабкі тенденції до її скорочення,
стримуються процеси післякризового відновлення
економіки, створюються умови для подальшого роз
шарування населення, знижується дієвість влади та
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реалізація економічних і соціальних реформ. У
світовій практиці рівень тінізації економіки понад 40%
ВВП оцінюється експертами як критичний, оскільки
за таких умов важелі регулювання економікою ста
ють недієвими. В Україні, за різними експертними оц
інками, в "тіні" перебуває 35—50% ВВП. За даними
Міністерства економіки розвитку і торгівлі України,
рівень тіньової економіки досяг максимального зна
чення в 2009 р. (39% ВВП, або 356,2 млрд грн.), а після
введення Податкового кодексу знизився до 34% ВВП
(447,6 млрд грн.) [14]. За даними міжнародних екс
пертів, Україна входить до двадцятки країн —
"лідерів" з найбільшим обсягом відпливу тіньового ка
піталу з країни (майже 82 млрд дол. за підсумками
2000—2008 рр.) [19]. Зниження частки тіньової еко
номіки до 2014 р. на 30% порівняно з рівнем 2010 р.
встановлено індикатором успіху реформування по
даткової системи України [18].
Поширення тіньової економіки поряд із макро
економічною розбалансованістю та обмеженістю ре
сурсів визнані Всесвітнім економічним форумом клю
човими глобальними ризиками майбутнього десяти
річчя [21], а основними проблемами тінізації економ
ічних відносин визнано тіньову зайнятість та тініза
цію фінансових потоків [22].
Слід зазначити, що цей тіньовий капітал є потуж
ним інвестиційним ресурсом і ресурсом для стабілі
зації бюджетної системи України, який держава втра
чає. Високий рівень тінізації економіки загрожує до
сягненню цілей стабілізації бюджетної системи та
знижує потенціал реформування податкової системи.
Сьогодні одним із стратегічних пріоритетів деті
нізації економіки України є легалізація ринку праці.
Неформальна зайнятість та тінізація заробітних плат
негативно позначаються на розмірах страхових
внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального
страхування та обсягах надходжень до бюджету, що
негативно впливає на стабільність системи державних
фінансів. Маніпуляції з розміром офіційних доходів
дають змогу нелегально працюючим та працюючим,
що отримують частку заробітної плати "у конвертах",
необгрунтовано отримувати від держави соціальну
підтримку. У свою чергу, через надання соціальної
підтримки малозабезпеченим верствам населення,
держава вдруге несе збитки.
Одними з причин високого рівня тінізації оплати
праці є відчуття невідповідності сплачених податків
та внесків, якості наданих державних послуг, що при
зводить до необхідності значних додаткових витрат
з боку населення з метою отримання цих послуг на
належному рівні, а також відчуття несправедливості
системи розподілу пенсій.
За експертними розрахунками податкових органів
обсяг тіньового сектору в Україні оцінюється в 350
млрд грн. на рік (або 50% від ВВП), у тому числі: за
робітна плата в "конвертах" складає приблизно 170
млрд грн. [7].
Така ситуація свідчить про те, що боротьба з
"тіньовим сектором" шляхом адміністративних за
ходів виявила свою мало ефективність. Основним
дієвим засобом боротьби з тонізацією є усунення при
чин та умов її існування, оскільки основною причи
ною відходу економіки в тінь є високе податкове на
вантаження на інвестиційний капітал бізнесу та на
рахування на фонд оплати праці в межах самої бізнес
одиниці. Так, порівняно з європейськими країнами
інтегральна ставка соціальних нарахувань на фонд оп
лати праці в Україні є приблизно такою ж (близько
42—43%). Проте в Україні навантаження суттєво
зміщено в бік роботодавців. В Європі лише в Естонії
та Литві працівники сплачують відповідно 1% і 3%
заробітної плати до соціальних фондів, в інших євро
пейських країнах працівники відраховують у серед
ньому від 6% до 20% [9, с. 142].
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Згідно з законом України "Про збір та облік єди
ного внеску на загальнообов'язкове державне соц
іальне страхування" [2], яким запроваджено єдиний
соціальний внесок, із заробітної плати працівника ут
римується приблизно 3,6%, тоді як для роботодавця
розмір цього соціального внеску коливається в залеж
ності від діяльності в діапазоні 36,7—49,7%. Отже,
підприємець, створивши робоче місце, змушений до
датково сплачувати до 50% заробітної плати на соц
іальне забезпечення даного робітника [14, с. 44].
Іншими словами, для виплати 1,0 грн. заробітної пла
ти роботодавець має заплатити в бюджет понад 1,0—
1,25 грн., залежно від розміру заробітної плати і га
лузі діяльності.
Навіть за оцінкою податкових органів, наванта
ження на фонд оплати праці в умовах діючої системи
оподаткування є показником неефективності діючих
ставок податків. Розглянемо приклад розрахунку по
даткового навантаження на фонд оплати праці у
підприємства, що працює на внутрішньому ринку (не
на експорт). Так, при розмірі заробітної плати у 2000
грн., нарахування єдиного соціального внеску (в се
редньому при ставці 37,6%) складе 752 грн., утриман
ня податку на доходи фізичних осіб (при ставці 15%)
та єдиного соціального внеску (при ставці 3,6% для
працівника) складе 372 грн., податок на додану
вартість (при ставці 20%) — 550,4 грн. Усього сплата
вказаних податків і зборів до бюджету становить
1674,4 грн., при "чистій" заробітній платі — 1628,0
грн., тобто податкове навантаження на "чисту" заро
бітну плату складає 102,8%, податкове навантаження
від валового доходу — 50,7% (1674,4 грн. / (1674,4 грн.
+ 1628 грн.).
В умовах мізерних заробітних плат — це, можли
во, незначна сума, проте випереджаюче зростання за
робітної плати в України понад зростання продуктив
ності праці не стимулює інвесторів створювати робочі
місця. Звичайно, мінімізація відрахувань внесків у соц
іальні фонди, як і широко розповсюджена мініміза
ція оподаткування, загалом це досить негативне яви
ще в економіці України, яке негативно відображуєть
ся як на доходах громадян, так і на доходах бюдже
ту.
Проте в умовах високого податкового наванта
ження на оплату праці, високою корупційної ренти
та значних затрат на адміністрування податків та
внесків, тіньовий ресурс, що отримують підприємства,
не завжди є неоподаткованим прибутком, а інколи
лише ресурсом для оплати надмірних невиробничих
витрат підприємств [9, с. 89].
За даними останнього дослідження Price water
house Coopers, зараз рівень податкового навантажен
ня на підприємство в Україні становить 55% від вало
вого доходу, із них 43% — податок на зарплату і соц
іальні відрахування [6]. Україна у рейтингу Світово
го банку "Paying Taxes2013" (щодо легкості оподат
кування) зросла на 18 пунктів, і піднялася із 183 місця
на 165. У загальному рейтингу "Doing Business2013"
(щодо легкості ведення бізнесу) відбулося зростання
на 15 позицій: з 152 місця до 137.
За оцінкою податкових органів, очікується, що ре
альним стимулом легалізації заробітної плати буде
розмір оптимального фіскального навантаження до
20—28,5%, що дасть змогу легалізувати до 150 млрд
грн. частини тіньового сектору. Отже, зменшення
масштабів тінізації ринку праці пов'язане з посилен
ням мотивації з боку працюючих та роботодавців
щодо здійснення діяльності у легальному секторі еко
номіки.
Погоджуємося з думкою фахівців [15, 8], які заз
начають, що відчутно знизивши соціальне наванта
ження на фонд оплати праці, держава вправі вимага
ти виведення заробітної плати з тіні. У середині 2011 ро
ку Міністерство соціальної політики України предста
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вило комплекс законопроектів, в яких визначило
стратегічні пріоритети політики у даному напрямку.
Одними з головних механізмів цієї політики є такі: по
силення відповідальності роботодавців за трудові
відносини із працівниками без укладання договору,
тобто за створення нелегального робочого місця, з
якого не платяться внески і податки; перерозподіл зо
бов'язань роботодавця і працівника в структурі соц
іальних внесків тощо.
Вважаємо, що доцільно буде знизити ставку єди
ного соціального внеску для роботодавців на поло
вину до 15—20% (замість 32,6%—49,7%) та розподі
лити її між роботодавцем та працівником по 50%
((15%+3,6%)/2). Також слід скасувати диференціацію
ставок для спрощення адміністрування внеску.
Проте одночасно, для недопущення зниження по
точних надходжень до бюджетів, слід передбачити
"компенсаторні механізми". Наприклад, скасування
пільг по окремих податках і зборах, спрощення ме
ханізмів їх адміністрування та виключення корупцій
ної складової, удосконалення оподаткування госпо
дарської діяльності, пов'язаної з експлуатацією зе
мельних і природних ресурсів та надр.
За оцінками експертів Світового банку, після зап
ровадження Податкового кодексу система адмініст
рування податків залишається складною через існу
вання низки податкових пільг [17, с. 12]. Нераціональ
на система податкових пільг спричиняє порушення
принципу справедливості оподаткування та призво
дить до зниження фіскальної ефективності основних
податків.
Вважаємо, що податкові пільги повинні бути об
меженими, надаватися за умов створення робочих
місць для висококваліфікованих робітників, запровад
ження новітніх технологій тощо та із розрахунку, що
віддача у середньостроковій перспективі перевищить
обсяг витрат від їх надання.
С. Арбузов також вважає, що джерелом компен
сації недонадходжень частково може стати ревізія не
ефективних податкових пільг, посприяє "компенсації"
і результат боротьби з тіньовим сектором економіки.
Теоретично, такі заходи можуть у найближчому май
бутньому збільшити зарплати українців як мінімум на
15%, поліпшити загальні економічні показники і ство
рити більше робочих місць. Однак для реалізації та
ких планів чиновників знадобиться ніяк не менше
трьох років, політична воля і "бюджетний" резерв.
Поки цими трьома важливими складовими успіху уряд
не володіє [6].
Отже, зниження сукупного податкового наванта
ження стане реальним стимулюючим фактором для
легалізації тіньового фонду оплати праці (заробітних
плат в "конвертах") та інвестиційних доходів влас
ників інвестиційних активів (прибутку підприємств).
Вважаємо, що вже через одиндва роки буде відчут
ний економічний ефект через запровадження вищев
казаних заходів.
Разом з тим, дослідження практики зменшення по
даткового навантаження свідчать про неоднозначні
ефекти від реалізації цього заходу в різних країнах.
Так, дослідження Ф.Шнайдера та Д. Інста [24]
підтверджують позитивні ефекти від зменшення по
даткового навантаження на суб'єкти економіки у
Данії, Норвегії, Швеції, Австрії та Німеччині. Інші
дослідники [20] вказують на відсутність зв'язку між
податковим навантаженням та масштабами тіньової
економіки.
Також слід зазначити, що практика зменшення по
даткового навантаження на оплату праці, яке супро
воджується переходом від прогресивної до фіксова
ної ставки оподаткування в Україні продемонструва
ла позитивні ефекти. В Україні єдину фіксовану став
ку оподаткування сум доходу фізичних осіб було зап
роваджено у 2004 р. (вона становила 13%, згодом —

108

15%), до 2004 р. доходи, що перевищували 1700 грн.,
оподатковувалися за ставкою 40%.
У дослідженні К. Сабіріанової [23] доведено, що
реалізація такого заходу у країнах з перехідною еко
номікою, зокрема в Україні, Естонії, Литві, Латвії,
Росії, Сербії, Словаччині, Румунії та Грузії, привела
до зменшення обсягів тіньової економіки. Досліджен
ня О. Германової [3] підтверджують, що нині під час
співбесіди з потенційним роботодавцем не лише сума,
а й прозорість заробітної плати є одним з ключових
питань, що цікавить претендента на посаду.
Отже, основними напрямами детінізації оплати
праці повинно стати зменшення навантаження на оп
лату праці податками та страховими внесками, пере
розподіл розмірів страхових внесків між працівником
та роботодавцем, посилення відповідальності за ухи
лення від сплати податків та страхових внесків, по
кращення адміністрування податків, підвищення
якості соціальних послуг.
Досвід розвинутих країн свідчить, що розмір стра
хових внесків, які сплачує роботодавець, зазвичай є
меншим, ніж внесок працівника [22].
Позитивний ефект від перерозподілу внесків між
роботодавцем та працівником може бути досягнутий
тільки за умов збереження на існуючому рівні або
зменшення розриву між фактичною вартістю трудо
вих ресурсів для роботодавця та фактичним обсягом
отриманих коштів для працівника. За таких умов пе
рерозподіл страхових внесків вплине на механізми
ціноутворення на ринку праці, й відповідно, на меха
нізми конкуренції. При частковому перенесенні на
вантаження від роботодавця до працівника має
збільшитися номінальна заробітна плата працівників,
які її легально отримують. Це сприятиме підвищен
ню конкурентоспроможності на ринку праці робото
давців, які сплачують легальну заробітну плату. Як
наслідок, роботодавці, що використовують схеми не
легальної оплати праці, будуть вимушені підвищува
ти заробітну плату, або легалізувати її [17, с. 28].
Лише використання каральних методів з боку дер
жавних органів без перерозподілу тягаря соціальних
внесків не призведе до виведення з тіні заробітної пла
ти, збільшення надходжень від сплати податку на до
ходи фізичних осіб та зростання внесків до соціаль
них фондів. Так, іноземні компанії, які звикли дотри
муватися законодавства, будуть відмовлятися від роз
ширення штатів, а вітчизняні вигадають нові механіз
ми ухилення від сплати податків і внесків.
Погоджуємося з думкою фахівців, що запропоно
ване Міністерством соціальної політики України у за
конопроекті "Про внесення змін до Податкового ко
дексу України щодо запровадження податку на багат
ство" збільшення ставки оподаткування доходів
фізичних осіб, коли загальна сума отриманих плат
ником податку у звітному податковому місяці доходів
перевищує п'ятнадцятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, також може посилити мотивацію
відповідних фізичних осіб щодо ухилення від оподат
кування. У зв'язку з цим, для прийняття зазначеного
законопроекту необхідно оцінити його потенційний
вплив на рівень тіньової економіки з метою поперед
ження подальшої тінізації доходів фізичних осіб, пе
редбачити додаткові превентивні заходи щодо запо
бігання тінізації доходів [17, с. 29].
Підкреслюємо, що податок на доходи фізичних
осіб є основним бюджетоутворюючим податком
місцевих бюджетів, який займає найбільшу питому
вагу в загальному фонді місцевих бюджетів і складає
понад 70—80%. Також цей податок є найвагомішим
загальнонаціональним податком, який належить до
кошика доходів, що враховуються при визначенні
розміру міжбюджетних трансфертів. Саме бюджетні
кошти першого кошику доходів місцевих бюджетів, у
тому числі надходження від податку на доходи фізич
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них осіб спрямовуються на утримання установ со
ціальнокультурної сфери. І питання виведення до
ходів населення з тіні для місцевих бюджетів сьогодні
постає дуже гостро.
Як свідчать дослідження [5], до основних спонукаль
них мотивів тіньової економічної діяльності належать:
потужний податковий прес, правова незахищеність
суб'єктів економічної діяльності від зловживань,
утисків, протидії та корупційних дій з боку чиновників
державного апарату на всіх його рівнях; відсутність ста
більного і збалансованого законодавства, яке б регла
ментувало економічну діяльність; поширення правово
го нігілізму; втрата історичних традицій, моральних і
етичних норм, які лежать в основі поваги до приватної
власності [17, с. 29]. Хоча слід зазначити, що відповідне
відношення суб'єктів господарювання і громадян щодо
сплати податків складається через недовіру їх до органів
державної влади, через існування великої кількості ко
рупційних механізмів як у сплаті податків, так і у роз
поділі бюджетних ресурсів між бюджетами, галузями
економіки та цільовими програмами.
Слід зупинитися на тому, що найпоширенішим ме
ханізмом стимулювання інвестиційноінноваційної
активності є стимулююча модель податку на прибу
ток [13, с. 94]. У розвинених європейських країнах
ставки податку на прибуток вище ніж в Україні і скла
дають 25—35%, але вони застосовуються лише для тієї
частини прибутку, яку власник бажає вилучити, а для
тієї частини, яку планує інвестувати, існують пільгові
податкові режими або ця частка зовсім звільнюється
від оподаткування.
Наприклад, у Франції стандартний прибутковий по
даток складає 33%, тоді як малі та середні підприємства
сплачують податок за ставкою 19%, при умові, що час
тина оподаткованого прибутку, з якого стягується
зменшена ставка, повинна бути використана для капі
таловкладень у це ж підприємство. У Великобританії діє
прогресивна шкала оподаткування прибутку з 10% до
40% в залежності від форми власності та щомісячного
доходу, також досить поширена податкова знижка на
амортизацію будівель і устаткування, яка дає мож
ливість деяким малим підприємствам вираховувати зі
своєї бази оподаткування до 40%, застосовуються по
даткові пільги на інвестиції в інформаційні технології,
засоби зв'язку та науководослідницьку роботу. В Ес
тонії звільнено від оподаткування ту частку, яка реін
вестується підприємством у його розвиток, оподатко
вуються лише ті витрати, що безпосередньо не пов'я
занні з виробництвом, оподатковується розподілений,
а не зароблений прибуток, звільнено від податку будь
які інвестиції естонських підприємств, у тому числі й ті,
що інвестуються в інші країни [10].
Вважаємо, що в Україні також слід впровадити та
кий механізм оподаткування, тобто зберегти високі
розміри податкової ставки для частини прибутку, що
власник вилучає і паралельно ввести знижені ставки
податку на частину прибутку, яка реінвестується у мо
дернізацію підприємства.
Таким чином, шляхом звільнення реінвестовано
го прибутку від оподаткування держава отримає такі
довгострокові соціальноекономічні вигоди: стимулю
вання відтворення підприємств та галузей економіки;
стимулювання розширення та модернізації виробниц
тва, впровадження інновацій, створення нових робо
чих місць, а також сприятиме підвищенню рівня доб
робуту суспільства. Як результат — збільшаться соц
іальні вигоди від економічного зростання та обсяг
надходжень до бюджету.
Крім того, в європейських країнах система опо
даткування побудована таким чином, що контроль над
достовірністю та повнотою нарахування податку
покладено власниками підприємств на їх керівників.
Оскільки розподіл прибутку є єдиним механізмом ле
гального отримання доходів від прав корпоративної
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власності, завдання максимізації прибутку (і відпові
дно бази оподаткування корпоративного податку) для
керівників західних компаній є пріоритетним. У тако
му разі ефективне адміністрування даного податку не
потребує колосального штату контролюючих органів
та деталізованого до дрібниць законодавства.
Враховуючи вищевказане, можна зазначити, що з
метою збільшення надходжень коштів до бюджету від
податку на прибуток, уряду України слід боротися не
з наслідками, а з причинами його мінімізації. Також
слід звернути увагу, що в регіонах існує низька заці
кавленість місцевих органів влади у формуванні спри
ятливого інвестиційного клімату та активізації
підприємницької діяльності.
На наш погляд, ефективним механізмом стимулю
вання економічної активності місцевої влади може
стати закріплення за місцевими бюджетами частки
надходжень від податку на прибуток підприємств,
крім податку на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності, що збирається на
відповідній території. Це стане стимулом для зацікав
леності місцевих органів влади у нарощуванні подат
кових надходжень на своїй території.
Наведені вище додаткові заходи створять належ
ну ресурсну базу для соціальноекономічного розвит
ку регіо ні в, сфо рмують пряму залежні сть між
фіскальною активністю місцевих органів влади та їх
інвестиційними можливостями.
ВИСНОВКИ
Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що сьо
годні основний податковий тягар лягає на сумлінних
платників податків — офіційно працююче населення
та легальний бізнес, які є рушіями становлення еко
номічних процесів країни та регіонів. Високе наван
таження на фонд оплати праці і прибуток є чинником
стримування інвестицій, розвитку галузей економіки,
зменшення податкових надходжень до бюджетів та як
наслідок — виникає недостатність обсягу бюджетних
ресурсів для проведення бюджетних видатків соціаль
нокультурного та соціальноекономічного направ
лення.
Вважаємо, що єдиним способом збільшення над
ходжень до бюджету є збільшення легальної бази
оподаткування, зокрема не шляхом її розширення, а
шляхом розвитку обсягів вітчизняного виробництва,
активізації підприємницької діяльності. Відтак, слід
стимулювати розширення української товарної про
позиції на внутрішньому ринку, підвищення ефектив
ності виробництва конкурентоспроможної продукції,
розвиток переробних та високотехнологічних галу
зей економіки, галузей з більш високою часткою до
даної вартості. Саме зростання таких галузей, а не по
середницька торгівля і послуги на внутрішньому рин
ку, сприятиме утворенню нових робочих місць, а це,
у свою чергу, надасть можливість зменшити рівень
безробіття, зменшити податковий тиск на спожива
ча, збільшити податкові надходження (у тому числі
до місцевих бюджетів) та внески до фондів, сприяти
ме збільшенню споживацького попиту і зростанню
середнього класу населення.
Вказане призведе до зростання ВВП країни, підви
щення економічного рівня регіонів, загального доб
робуту населення та можливості держави перерозпо
діляти бюджетні ресурси між бюджетами з метою на
дання якісних публічних послуг її громадянам.
Крім того, як вже вище зазначалося, земельні та
природні ресурси, надра в Україні оподатковуються
не ефективно, ця система оподаткування потребує по
силення контролю та перегляду ставок податків і
зборів. Збори за рахунок оподаткування цих ресурсів,
також є вагомим джерелом надходжень до місцевих
бюджетів. На сьогодні як раз саме місцеві бюджети
потребують зміцнення їх ресурсної бази для макси
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мального задоволення потреб населення відповідної
території, зменшення залежності їх від трансфертів
з державного бюджету тощо.
Подальше реформування бюджетноподаткової
системи, запровадження ефективних механізмів дер
жавного управління системою оподаткування, поси
лення стимулюючої функції податків сприятиме на
повненню бюджетів та надасть можливість більш
ефективно здійснювати управління бюджетними ре
сурсами на всіх ланках бюджетної системи.
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ВСТУП
Ключовими проблемами реалізації регіональної
екологічної політики, які потребують вирішення, є:
суттєва невідповідність стратегічних пріоритетів і зав
дань державної екологічної політики економічним та
адміністративним умовам, що домінують в Україні; ви
сока централізованість з елементами відомчості дер
жавної системи управління природоохоронними захо
дами; інституційна неузгодженість у розподілі повно
важень й відповідальності на регіональному рівні, дуб
лювання окремих функцій в сфері охорони довкілля;
ускладненість координації й погодженості дій контро
люючих та регулюючих органів у сфері охорони довк
ілля та використання надр; низький рівень консолідації
зусиль усіх без винятку територіальних громад, органів
влади та спрямування на це коштів усіх фондів охоро
ни навколишнього природного середовища; загроза
втрати біологічного та ландшафтного різноманіття
тощо.
Першочергового вирішення потребує проблема на
лагодження конструктивної взаємодії між місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого са
моврядування у сфері здійснення природоохоронних
заходів. Водночас ефективність їх реалізації залежати
ме від повноти та досконалості правового регулювання
відповідного статусу та компетенції згаданих органів,
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удосконалення порядку делегування повноважень,
уточнення обсягів їх компетенції на рівні як базових
законів України "Про місцеве самоврядування" і "Про
місцеві державні адміністрації", так і спеціальних зако
нодавчих актів, які передбачають реалізацію згаданої
компетенції в окремих сферах, їх гармонізацію між со
бою.
Більшість науковців, що займаються дослідженням
у цій галузі науки, велику увагу приділяють економіч
ним механізмам, особливостям їх дії в сучасних умовах.
Серед них Б.В. Буркинський, С.К. Харічков, В.М. Сте
панов, Т. Галушкина, О. Веклич, О. Кащенко, О. Лету
ча, Т. Яхеєва та ін.
Це безумовно важливо щодо розвитку вітчизняної
науки, але сучасний кризовий стан навколишнього при
родного середовища потребує від науковців адекватно
го підходу до аналізу змін, які виникають у сучасному
суспільстві, зокрема у сфері захисту природи як умови
поліпшення якості життя людини. Треба досліджувати
інші механізмі, зокрема інформаційні, які у сучасному
світі стають дедалі значущими у здійсненні екологічної
політики.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснити аналіз ефективності реалізації еколого
економічних механізмів державного управління.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Питання про механізми є однією з центральних про
блем державного регулювання будьяких суспільних
відносин. Щоб правильно ідентифікувати механізми ре
алізації державних заходів щодо охорони довкілля на
регіональному рівні, уточнимо зміст таких понять, як
механізм взагалі та механізм реалізації державної еко
логічної політики на регіональному рівні, зокрема.
У науковій літературі, не зважаючи на те, що понят
тя "механізм" в управлінському аспекті ще не отримало
загальноприйнятого визначення, аналізу багатьох
підходів до його сутності присвячено низку серйозних
праць [1; 8; 10; 11], ознайомлення з якими дає змогу
сформулювати наступне.
1. Механізми бувають різними за конструкцією та
призначенням, і у загальному розумінні цей термін ви
користовується у чотирьох основних значеннях: прист
рій для передачі і перетворення рухів, у якому рух од
ного або декількох елементів викликає певні рухи реш
ти; внутрішній пристрій, внутрішня будова машини, ус
таткування; сукупність станів і процесів, із яких скла
дається будьяке фізичне, хімічне, економічне, психо
логічне тощо явище; система, сукупність методів і за
собів, що визначають порядок певного виду діяльності.
2. Механізм управління найчастіше розглядають як
складову частину системи управління, акцентуючи на
такі позиції: механізмзнаряддя (інструмент реалізації
влади (управлінських рішень); механізмсистема (набір
взаємопов'язаних явищ); механізмпроцес (послідов
ність певних перетворень).
3. Невід'ємними компонентами структури механіз
му управління є: методи, важелі, інструменти, політи
ка, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.
Склад механізмів змінюється в залежності від переваги
акцентів на ті чи інші сфери управління.
Так, під механізмом державного управління розум
іється складова частина управлінської підсистеми сис
теми державного управління, через посередництво якої
організується процес і забезпечується вплив на відпов
ідний об'єкт [10, с. 184].
Виходячи з вищезазначеного, під механізмом реал
ізації державної екологічної політики на регіонально
му рівні розуміється сукупність важелів, інструментів і
регламентуючих методів, використання яких суб'єкта
ми екологічного управління забезпечує перетворення
вихідних рішень (створення екологоекономічних пере
думов сталого розвитку регіонів) в результат (еколого
безпечне довкілля).
Проаналізуємо дієвість чинних економічного та
інформаційного механізмів реалізації регіональної еко
логічної політики.
Стаття 41 Закону України "Про охорону навколиш
нього природного середовища" визначає економічні за
ходи, які має здійснювати влада щодо забезпечення охо
рони навколишнього природного середовища [4]. За
нинішніх масштабів виробництва економіка і екологія
зав'язані в тугий вузол, розв'язувати який стає дедалі
все складніше і складніше. Вже з'явилися та існують еко
логічні проблеми в економіці. Екологічній фактор стає
фактором обмеження соціального розвитку не лише ок
ремих регіонів, а й країни в цілому.
Створений екологоекономічний механізм, що пе
редбачає плату за природні ресурси й плату за забруд
нення, забезпечує такий рівень економічного впливу на
підприємства, при якому забруднення довкілля стає не
вигідним. Вдалося здійснити реформаційний перехід від
адміністративнокомандних на нові, економічні методи
регулювання природокористування, тим самим при
родні ресурси вводяться до повноцінного економічно
го обігу, створюються стимули до їх збереження.
Економічні важелі дають можливість перейти від
принципів плати за фактом забруднення до використан
ня принципів "запобігання забрудненню", критеріїв еко
логічної безпеки, побудованих на оцінці екологічних
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ризиків. Адже єдиним продуктивним кроком відвернен
ня техногенноекологічних загроз є перехід від систе
ми реагування на події до побудови системи запобіж
ного контролю безпеки. Пріоритетними національни
ми інтересами України є екологічна безпека та впровад
ження екологічно чистих технологій життєдіяльності
суспільства.
Економічні механізми екологічної політики мають
певні економічні інструменти, до яких належать:
— планування та інші інструменти попередження;
— інструменти регулювання [3, с. 92].
Ефективність цих інструментів залежить від того,
наскільки вагомими будуть створені ними фінансові сти
мули при використанні екологічно чистих технологій
або фінансові втрати при порушенні екологічних вимог.
Вважається, що за правильно обраних ставок екологіч
них платежів влада має примушувати промисловців уп
роваджувати екологічно чисті технології, ощадливо ви
користовувати природні ресурси тощо.
На думку О. Веклич, основні позитивні результати
чинного економічного механізму екологічного управл
іння полягають у тому, що, поперше, завдяки його еко
номічним інструментам були опрацьовані основи плат
ного природокористування, і, подруге, нині економіч
ний інструментарій є єдиним засобом, який дає змогу
забезпечити надходження фінансових ресурсів в обся
гах, необхідних для ліквідації наслідків забруднення на
вколишнього середовища [2].
Основні недоліки вітчизняного економічного меха
нізму екологічного управління полягають у тому, що він,
поперше, не спроможний зацікавити товаровиробників
у проведенні природоохоронних заходів за рахунок
власних коштів; подруге, не кореспондує з іншими еко
номічними показниками та підоймами господарської
діяльності; потретє, недостатньо оперативно й ефек
тивно реагує на динаміку економічних і екологічних
процесів у державі.
Існуючий в Україні економічний механізм екологіч
ного управління, на думку О. Веклич, переважно опе
рує групою таких регуляторів екологічної поведінки то
варовиробників, які змушують їх обмежувати свою при
родоруйнівну діяльність відповідно до вимог норматив
них актів, постанов і законів. Цю групу методів стиму
лювання природоохоронної діяльності, мабуть, можна
охарактеризувати як доповнення до адміністративно
законодавчих механізмів екологічного управління [2].
При загальній спрямованості державної стратегії
переходу на засади сталого розвитку особливої акту
альності набуває саме територіальне регулювання при
родокористування. Його значущість, як підкреслюють
учені, зростає в умовах децентралізації управління та
підвищення ролі регіонального розвитку. Регіон є своє
рідним ядром економічного, соціального і екологічно
го впорядкування простору, а також мобілізації з цією
метою матеріальних, трудових, фінансових та інтелек
туальних ресурсів. Саме на регіональному рівні можли
во здійснити порівняння структури і масштабів вироб
ництва зі структурою і величиною інтегрального при
родноресурсного потенціалу, встановивши пріоритети
у його використанні [6].
Соціальноекономічний прогрес і якість навколиш
нього природного середовища являють собою два взає
мопов'язаних пріоритети в розвитку регіону, які покли
кані доповнювати і підсилювати один одного. Лише на
такій інтегративній основі можна забезпечити адек
ватність інтересів економіки та екології при домінуванні
екологічних критеріїв, вимог і показників.
Одним з головних принципів екологічної політики,
яка впроваджується в Україні, є проведення таких дій,
які забезпечували б задоволення розумних матеріаль
них потреб суспільства поруч із неминучим, але суворо
нормованим, забрудненням довкілля та розумним вико
ристанням природних ресурсів, і водночас не ставили б
під загрозу право майбутніх поколінь жити в здорово
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му середовищі. Інформаційні механізми державної еко
логічної політики, одночасно з економічними й політич
ними, є найважливішими засобами реалізації сучасних
державних завдань охорони та відтворення довкілля.
Увесь світ пам'ятає чорнобильську катастрофу.
Відповідальність за приховування інформації про ката
строфу, її масштаби і можливі наслідки для майбутніх
поколінь лежить на керівниках того часу, які приймали
рішення. Хмара радіації створила не тільки територію
радіоактивного забруднення, але й атмосферу інфор
маційної темряви.
Саме тому громадяни України, екологічна еліта
відстоюють базові екологічні права людини, на основі
Конвенції Оргусу (1998) "Про доступ до інформації,
участі громадськості в прийнятті рішень і доступі до спра
ведливості з проблем навколишнього середовища" [5].
У матеріалах Оргуської Конвенції було введено по
няття "екологічна інформація". В статті 2 пункт 3 Кон
венції читаємо: "Екологічна інформація означає будь
яку інформацію в письмовій, аудіовізуальній, елект
ронній чи будьякій іншій матеріальній формі про:
а) стан складових навколишнього середовища, та
ких, як повітря і атмосфера, вода, грунт, земля, ланд
шафт і природні об'єкти, біологічні різноманіття та його
компоненти, включаючи генетично змінені організми та
взаємодію між цими складовими;
b) фактори, такі, як речовини, енергія, шум і випро
мінювання, а також діяльність або заходи, включаючи
адміністративні, та угоди в галузі навколишнього сере
довища, політику, законодавство, плани і програми, що
впливають або можуть впливати на складові навколиш
нього середовища, зазначені вище в підпункті а), аналіз
затрат і результатів та інший економічній аналіз і при
пущення, використані в процесі прийняття рішень з пи
тань, що стосуються навколишнього середовища;
с) стан здоров'я та безпеки людей, умови життя лю
дей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на
них впливає або може вплинути стан складових навко
лишнього середовища або через ці складові, фактори,
діяльність або заходи, зазначені вище в підпункті б" [5].
Ситуація з інформаційним забезпеченням охорони
довкілля, раціонального природокористування та еко
логічної безпеки і сьогодні залишається складною.
Потік екологічної інформації є малодоступним для ши
рокого користування, оскільки велика частина інфор
мації стала платною. Офіційна екологічна статистика не
завжди достовірна. Єдиним надійним джерелом об
'єктивного знання про стан середовища є польові досл
ідження, які нині не виконуються навіть на локальному
рівні через відсутність коштів.
Основними джерелами такої інформації є дані моні
торингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєст
ри, автоматизовані бази даних, а також довідки, що ви
даються уповноваженими на те органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, громадсь
кими організаціями, окремими посадовими особами.
Стаття 251 Закону України "Про охорону навко
лишнього природного середовища" відзначає інституц
ійну базу інформаційного забезпечення державної еко
логічної політики. Це є спеціально уповноважений цен
тральний орган виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів, його органи на місцях, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації, діяльність яких може негативно вплинути
або впливає на стан навколишнього природного сере
довища, життя і здоров'я людей, і які зобов'язані забез
печувати вільний доступ населення до інформації про
стан навколишнього природного середовища.
Екологічне інформаційне забезпечення, як це трак
тує Закон, здійснюється органами державної влади та
органами місцевого самоврядування в межах їх повно
важень [4].
Екологічна інформація є основою інформаційних
механізмів екологічної політики. До цих механізмів слід
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віднести систематичне інформування громадян про стан
навколишнього природного середовища у конкретно
му регіоні і в державі в цілому; дані про існування заб
руднених територій. До цієї групи механізмів також
належать: екологічна освіта та виховання учнівської
молоді, екологічна просвіта широких верств населення,
підвищення кваліфікації спеціалістів, пропаганда кра
щої екологічної практики та разові заходи й акції, по
в'язані з конкретним екологічним проектом (громадські
кампанії, слухання, демонстрації, виставки, круглі сто
ли та ін.).
Ефективність таких механізмів значною мірою за
лежить від того, на якому рівні перебуває екологічна
свідомість суспільства загалом та окремих суспільних
груп зокрема. Формування екологічної свідомості за
лежить від інформації, яку має людина щодо стану на
вколишнього природного середовища, його змін, та пол
ітики державних органів влади у певному регіоні. Лю
дина зацікавлена в отриманні такої інформації, яка сто
сується її особистого життя.
До інформаційних механізмів екологічної політики
слід віднести також формування екологічної свідомості.
До цієї групи належать систематичні механізми: еколог
ічна освіта та виховання учнівської молоді, екологічна
просвіта широких верств населення, підвищення кваліф
ікації державних службовців, пропаганда кращої еколо
гічної практики та разові заходи й акції, пов'язані з кон
кретним екологічним проектом (громадські кампанії, слу
хання, демонстрації, виставки, круглі столи та ін.). Ефек
тивність таких механізмів значною мірою залежить від
того, на якому рівні перебуває екологічна свідомість сус
пільства взагалі та окремих суспільних груп зокрема. А
рівень екологічної свідомості та культури, в свою чергу,
залежить від соціальноекономічних умов, в яких розви
вається суспільство. Особливістю цих механізмів є те, що
коли їх застосовують особистісно, то з їх допомогою
можна домогтися лише короткотермінових результатів.
Однак застосовування їх у комплексі з інструментарієм
інших груп часто створює умови для значного підвищен
ня ефективності останніх.
Соціальноекономічні, екологічні, моральноетичні
реалії в Україні і світі дедалі більше спонукають фор
мувати новий соціум, який повинен спиратися як на тра
диційну етичну систему, так і на нові етичні цінності,
створені людством у новітніх умовах. Екологізація
людської свідомості повинна базуватися не лише на
знаннях, а й на емоціях, інтуїції, коли екологічна робо
та в будьяких сферах стає внутрішньою потребою. Стає
надзвичайно важливим розуміння, що вихід за межі еко
логічного пріоритету, ігнорування ним неминуче при
зведе до нарощування кризових явищ і екологічних ка
тастроф.
Формування екологічної свідомості, культури і
цілісного екологічного світогляду є визначальним у по
доланні сучасної екологічної кризи, воно повинно по
чинатися з конкретного села, міста, регіону. Екологіч
на освіта і виховання є одним з пріоритетних напрямів
екологічної політики: поінформована людина здатна
більш активно брати участь у громадських екологічних
організаціях.
Громадськість є одним з найбільш істотних ресурсів,
які нація може використовувати для розвитку і впро
вадження політики охорони навколишнього природно
го середовища. Оргуська Конвенція підкреслює важ
ливість участі громадськості в питаннях розробки
планів, програм і політичних документів, пов'язаних з
навколишнім середовищем. У статті 7 Конвенції гово
риться, що "кожна зі сторін передбачає відповідні прак
тичні та/або інші положення відносно участі громадсь
кості на принципах прозорості та справедливості і про
цесі підготовки планів і програм, пов'язаних з навко
лишнім середовищем, надаючи громадськості необхід
ну інформацію… Відповідний державний орган з ура
хуванням цілей даної Конвенції визначає кола громадсь
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кості, які можуть брати участь в цьому процесі. В міру
можливостей кожна зі сторін прагне забезпечити гро
мадськість можливостями для її участі в розробці еко
логічної політики".
Водночас дедалі помітнішою та соціально значущою
стає роль громадських організацій у поліпшенні інфор
мування населення щодо екологічної ситуації, а також
перспектив та пріоритетних завдань у сфері природо
охоронної діяльності, оздоровлення навколишнього
середовища в екокризових районах. Державні органи
повинні допомагати громадським організаціям у цій ро
боті. Вони повинні збирати та поширювати екологічну
інформацію. Оргуська Конвенція вимагає, щоб "дер
жавні органи мали у своєму розпорядженні екологічну
інформацію, яка стосується роду їх діяльності, та пост
ійно поновлювали її; щоб було створено обов'язкові
системи для забезпечення належного надходження в
державні органи інформації з запланованих та здійсню
ваних заходів, які можуть істотно впливати на навко
лишнє середовище; у випадках, що становлять безпосе
редню загрозу для здоров'я людини або навколишньо
го середовища, які виникають в результаті людської
діяльності або є наслідком природних явищ, вся інфор
мація, яка могла б дозволити громадськості вжити за
ходів із запобігання або зменшення шкоди, яка може
стати наслідком такої загрози, і яка є у розпорядженні
державного органу, негайно поширювалася серед членів
громадськості, яких потенційно торкається загроза" [7,
с. 8].
Специфіка інформаційного механізму державного
управління довкіллям полягає і в тому, що громадська
активність, яка включає інтерес до екологічних проблем
і готовність брати участь у їх обговоренні, залежить не
тільки від освітнього рівня, а і від наявності вільного
часу, рівня матеріальної забезпеченості. Все це потре
бує від держави, органів виконавчої влади, державної
політики в цілому приділяти більше уваги соціальним
проблемам життя. Міністерством екології та природних
ресурсів України розроблено "Положення про участь
громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що
стосуються довкілля" (далі — "Положення про
участь…") [9]. У пункті 1.2 "Положення про участь…"
наведено таке визначення: "зацікавлена громадськість
— це громадськість, на яку впливає реалізація рішень з
питань, що справляють чи можуть справити негативний
вплив на стан довкілля". Це є уривком визначення з
Оргуської Конвенції (стаття 2, пункт 5).
Отже, як показав аналіз, ситуація з інформаційним
забезпеченням охорони довкілля, раціонального при
родокористування та екологічної безпеки поступово на
буває рис, що наближують Україну до стандартів міжна
родного співтовариства. Потік екологічної інформації
стає доступним для широкого загалу громадськості, зав
дяки впровадженню принципів Оргуської Конвенції, пе
редусім на регіональному рівні. Важливими інформа
ційними механізмами є використання щорічних націо
нальних та регіональних звітів щодо стану охорони на
вколишнього природного середовища, які розміщують
ся на офіційних сайтах органів державної влади, дані
постійного екологічного моніторингу території, які оп
рилюднюються щомісячно, а також широка екологічна
просвітницька діяльність, яка здійснюється завдяки ви
користанню можливостей сучасних ЗМІ.
Отже, дослідження чинних механізмів екологічно
го управління показало, що досягнення встановлених
цілей можливе лише за умов їх адекватного поєднання,
проте рівень їх ефективності безпосередньо залежить
від дієвості кожного з них окремо. Так, низька дієвість
організаційноправового механізму (інституційна не
узгодженість в розподілі повноважень й відповідаль
ності, дублювання окремих функцій, ускладнення ко
ординації і погодженості дій в сфері охорони довкілля)
не забезпечила необхідний рівень інтеграції економіч
ного та адміністративного механізмів, що призвело до
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неефективності планування і використання інвестицій
природоохоронного призначення, унеможливило вра
хування територіальних інтересів щодо екобезпечного
навколишнього природного середовища.
ВИСНОВКИ
Сучасна управлінська практика напрацювала дос
татній набір механізмів реалізації завдань державної
екологічної політики на регіональному рівні: економіч
ний механізм екологічного регулювання (збори за ви
користання природних ресурсів і забруднення довкіл
ля, податкові пільги, система фінансування природоохо
ронних заходів, механізм відшкодування збитків, зав
даних у наслідок порушення відповідного законодав
ства); організаційний механізм (екологічний аудит, ук
ладання угод під державні гарантії, інформаційна інфра
структура, екологічна освіта і виховання тощо); адміні
стративний механізм (екологічна експертиза, екологіч
на стандартизація та нормування, ліцензування приро
докористування та природоохоронної діяльності, еко
логічний контроль та нагляд, ін.); механізм правового
регулювання екологічних відносин. Проте аналіз ре
зультативності їх використання органами влади пере
конливо свідчить про недостатню спроможність проти
стояння загрозі екологічної кризи за наявних умов
інституційного середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування нових органів державної влади, зміна
тендецій у державному управлінні, зокрема перехід
до сервісної дежави, технологічні тенденції потребу
ють довгострокового прогонозування та наукового
обгрунтування. Наукове забезпечення у податково
митній сфері є одним із пріоритетів у забезпеченні на
ціональної безпеки в цілому та прогресивному роз
виткові Міністерства доходів і зборів України, зок
рема.
Організація та здійснення наукової діяльності в Ук
раїні здійснюється відповідно до цілої низки норматив
ноправових актів. У статті 54 Конституції України заз
начено, що держава сприяє розвиткові науки, встанов
ленню наукових зв'язків України зі світовим співтова
риством. Повноваження органів державної влади, фор
ми і методи щодо здійснення державного регулюван
ня та управління у сфері наукової і науковотехнічної
діяльності визначені законодавством України. Разом
з тим, у жодному з нормативних актів ми не знайшли
визначення поняття наукового забезпечення. На дум
ку Сущенка В.Д.: "Науковцям мало констатувати на
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явність проблем. Необхідно виробити хоча б уявлення
про те, що треба робити" [1]. Тому, необхідно упоряд
кувати понятійнотермінологічний апарат наукового
забезпечення державного управління у податково
митній сфері.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Предметом сучасних наукових досліджень були
різні аспекти податкової та митної справи, зокрема
організаційноекономічний механізм забезпечення мит
ної безпеки України, процеси розвитку Державної по
даткової служби України в контексті європеїзації та
демократизації діяльності з надання публічних послуг
у сфері оподаткування. Проте теоретичні основи нау
кового забезпечення у податковомитній сфері дослід
жуються вперше.
МЕТА СТАТТІ
У статті ставиться за мету упорядкувати поня
тійнотермінологічний апарат наукового забезпе
чення державного управління у податковомитній
сфері.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою уточнення понятійного апарату дослід
ження в умовах реформування податкової та митної
служб доцільно, на нашу думку, проаналізувати пи
тання щодо термінологічного визначення окремих
понять, зокрема поняття "наукового забезпечення у
податковомитній сфері".
До сутності та значення поняття наукового за
безпечення у різних органах державної влади та в ок
ремих галузях прослідковуються різні підходи.
Щодо наукового забезпечення законопроектної,
експертної та аналітичної діяльності Верховної Ради
України, то базовою установою у цьому напрямі є
Інститут законодавства Верховної Ради України.
Основними завданнями Інституту є підготовка
пропозицій щодо формування стратегії державної
правової політики Верховної Ради України; розроб
ка наукових концепцій розвитку національного за
конодавства; проведення порівняльних досліджень
законодавства України й законодавств іноземних
держав та проблеми приведення національного за
конодавства у відповідність з нормами міжнародно
го права. На Інститут також покладено завдання
щодо підготовки проектів перспективних та поточ
них державних програм законопроектних робіт Вер
ховної Ради України; організації моніторингу ефек
тивності чинного законодавства України та прогно
зування наслідків його застосування; підготовки
проектів законів з найважливіших питань розвитку
суспільства і держави та їх наукове обгрунтування;
проведення наукової експертизи проектів законо
давчих актів України тощо [2].
Наукове забезпечення юрисдикційної діяльності
Конституційного Суду (далі — КС) згідно із Законом і
Регламентом Конституційного Суду 1996 року здійсню
ють у відповідних формах Секретаріат КС та компе
тентні установи і заклади. Основним продуктом Секре
таріату КС, що містить елементи наукового забезпечен
ня, є науковоекспертні висновки Управління правової
експертизи, котрі готуються за дорученням суддідопо
відача у кожній справі, за якою відкрито конституційне
провадження. У цих висновках управління проводить
науковий аналіз історії питання, понятійного апарату,
доктрин, зокрема досліджує наявність різних наукових
підходів до тих чи інших питань, які є предметом розг
ляду Суду. До зовнішніх засобів (джерел) наукового за
безпечення юрисдикційної діяльності КС належать на
уковоекспертні висновки, підготовлені вченимиюри
стами наукових установ, вищих навчальних закладів та
громадських організацій [3].
Основним завданням Академії аграрних наук є
наукове забезпечення розвитку галузей агропромис
лового комплексу України: проведення фундамен
тальних наукових досліджень у сфері агропромис
лового комплексу, а також розроблення на базі от
риманих нових знань наукових продуктів для інно
ваційного розвитку агропромислового комплексу,
використання яких сприятиме збільшенню обсягів
виробництва конкурентоспроможної сільськогоспо
дарської продукції; розроблення нових та удоско
налення існуючих форм, методів і способів проведен
ня наукової роботи [4].
Стаття 14 розділу IV "Наукове забезпечення риб
ного господарства. Державний моніторинг, держав
ний облік і державний кадастр водних біоресурсів та
рибогосподарських водних об'єктів" Закону Украї
ни "Про рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів" взагалі містить лише
визначення, що "наукове забезпечення рибного
господарства здійснюють рибогосподарські та інші
спеціалізовані науководослідні установи, наукові
підприємства та організації, селекційні центри" та
зазначає їх основні завдання [5].
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Стаття 50 Закону України "Про Фізкультуру і
спорт" зазначає, що наукове забезпечення у сфері
фізичної культури і спорту здійснюється для прове
дення наукових досліджень, впровадження їх ре
зультатів у практику роботи закладів фізичної куль
тури і спорту, підготовки наукових кадрів та науко
вопедагогічних працівників [6].
Головними складовими наукового забезпечення
інноваційної діяльності хлібопекарної галузі Украї
ни є кадровий, в тому числі науковий потенціал,
фінансування наукових програм та матеріальнотех
нічна та технологічна база [7].
Схожі підходи до опису поняття наукового за
безпечення і в Російській Федерації. Зокрема, нау
кове забезпечення інженернотехнічної системи аг
ропромислового комплексу включає в себе:
— розробку прогнозів і концепцій розвитку інже
нернотехнічної системи агропромислового комп
лексу;
— проведення фундаментальних і пріоритетних
прикладних наукових досліджень в інтересах інже
нернотехнічної системи агропромислового комп
лексу, створення нових екологічно безпечних техні
чних засобів виробництва, в тому числі створення
сільськогосподарських машин принципово нових
типів;
— розробку федеральних, регіональних цільових
науковотехнічних програм розвитку інженерно
технічної системи агропромислового комплексу;
— координацію проведення науководослідних і
дослідноконструкторських робіт науковими, конст
рукторськими і проектними організаціями;
— розвиток інтеграційних зв'язків науки і вироб
ництва в інженернотехнічній системі агропромисло
вого комплексу.
Наукове забезпечення інженернотехнічної сис
теми агропромислового комплексу проводиться
спеціально уповноваженими федеральними органа
ми виконавчої влади [8].
Наукове забезпечення прикордонної служби Ро
сійської Федерації розглядається як комплекс нау
кових, науковотехнічних, організаційних та інших
заходів, спрямованих на отримання (розробку) й
ефективне впровадження нових знань, техніки і тех
нологій для вирішення проблем службовобойової
діяльності прикордонної служби Російської Феде
рації [9].
Отже, аналіз засвідчив, що не існує усталеного
означення поняття "наукове забезпечення". У цьо
му контексті найчастіше розуміється визначення тих
юридичних осіб, які здійснюватимуть наукові дослі
дження та в окремих випадках або окреслення кола
їх завдань, або результатів діяльності.
Відсутність чітко визначеного поняття "наукове
забезпечення" призвело до різнотлумачення, і як на
слідок б езсистемності наукового забезпечення
діяльності та розвитку органів державної влади.
З метою усунення виявлених недоліків пропонує
мо внести зміни у нормативні акти з питань науко
вої діяльності, передбачивши таке визначення нау
кового забезпечення: "Наукове забезпечення — це
система заходів (наукових, науковотехнічних,
організаційних тощо), спрямованих на забезпечен
ня необхідними ресурсами прогресивного розвитку
суспільства".
В умовах реформування актуалізується питання
щодо термінологічного визначення поняття "подат
ковомитна сфера", який виник як результат об'єд
нання завдань і функцій, які були притаманні Дер
жавній податковій службі України й Державній
митній службі України, та є новим у державному уп
равлінні.
Словник української мови [10] поняття "сфера"
пояснює як "3. Район дії, межа поширення чогоне
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Таблиця1. Завдання, передбачені Положеннями про Державну податкову службу України (ДПСУ), Державну митну
службу України (ДМСУ), Міністерство доходів і зборів України (МДЗУ)
ДПСУ
1. Внесення пропозицій щодо
формування державної податкової
політики і державної політики у
сфері контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів.
2. Реалізація державної податкової
політики та політики у сфері
контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів.
3. Здійснення контролю за
додержанням податкового
законодавства та іншого
законодавства у випадках, коли
здійснення такого контролю
покладено на органи державної
податкової служби, правильністю
обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджетів,
державних цільових фондів
податків, зборів та інших платежів,
установлених законодавством (далі
– податки, інші платежі).
4. Запобігання злочинам та іншим
правопорушенням, віднесеним
законом до компетенції податкової
міліції, їх виявлення, розкриття,
припинення та розслідування.

МДЗУ
1. Забезпечення формування єдиної державної
податкової, державної митної політики в частині
адміністрування податків і зборів, митних платежів
та реалізація єдиної державної податкової,
державної митної політики, а також боротьба з
правопорушеннями під час застосування
податкового та митного законодавства, здійснення в
межах своїх повноважень контролю за
надходженням до бюджетів та державних цільових
фондів податків і зборів та інших платежів.
2. Забезпечення формування та реалізація державної
політики у сфері контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів.
3. Забезпечення формування та реалізація державної
політики з адміністрування єдиного внеску, а також
боротьба з правопорушеннями при застосуванні
законодавства з питань сплати єдиного внеску.;
4. Забезпечення формування та реалізація державної
політики у сфері контролю за своєчасністю
здійснення розрахунків в іноземній валюті в
установлений законом строк, дотриманням порядку
проведення готівкових розрахунків за товари
(послуги), а також за наявністю ліцензій на
провадження видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню відповідно до закону,
торгових патентів.

будь. // Область фізичного або духовного життя,
діяльності людини чи суспільства; галузь знання, ви
робництва, мистецтва і т. ін. 4. Сукупність умов, се
редовище, в яких щонебудь відбувається; обстанов
ка. 5. Коло осіб, близьких за соціальним становищем,
діяльністю тощо". Аналогічної думки дотримують
ся й укладачі Великого тлумачного словника украї
нської мови [11].
У статті 1 Податкового кодексу України визна
чено сферу його дії [12], проте окрема стаття, яка б
розкривала поняття податкової сфери відсутня.
Законом України від 05.07.2012 № 5083VI "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної податкової служби та у зв'язку з прове
денням адміністративної реформи в Україні" [13]
функції та правові основи діяльності органів держав
ної податкової служби включені в сферу дії Подат
кового кодексу України, ряд функцій органів держав
ної податкової служби та митних органів в частині
затвердження порядків, звітних форм, затвердження
інших підзаконних актів та документів віднесені до
компетенції Міністерства фінансів України зі збере
женням функцій органів податкової служби та мит
них органів щодо їх розробки та складання [14].
Стаття 7 Митного кодексу України містить нор
му, яка визначає, що "Встановлені порядок і умови
переміщення товарів через митний кордон України,
їх митний контроль та митне оформлення, застосу
вання механізмів тарифного і нетарифного регулю
вання зовнішньоекономічної діяльності, справляння
митних платежів, ведення митної статистики, обмін
митною інформацією, ведення Української класиф
ікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
здійснення відповідно до закону державного конт
ролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну
територію України, запобігання та протидія контра
банді, боротьба з порушеннями митних правил,
організація і забезпечення діяльності митних органів
та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної
політики у сфері державної митної справи, станов
лять державну митну справу" [15].
Останніми роками відбувається переорієнтація
діяльності податкових і митних органів на нові,

www.economy.in.ua

ДМСУ
1. Внесення
пропозицій щодо
формування
державної політики у
сфері державної
митної справи.
2. Реалізація
державної політики у
сфері державної
митної справи.
3. Забезпечення
захисту економічних
інтересів України.

спільні принципи діяльності та, відповідно, і на нові
підходи до завдань і функцій.
Так стаття 1 Митного кодексу передбачає, що
відносини, пов'язані із справлянням митних пла
тежів, регулюються Митним кодексом України, По
датковим кодексом України та іншими законами Ук
раїни з питань оподаткування, а статтею 3 Податко
вого кодексу встановлено, що податкове законодав
ство України складається у тому числі й з Митного
кодексу України.
Спільним наказом Державної податкової адмін
істрації та Державної митної служби України "Про
затвердження Порядку взаємодії митних і податко
вих органів при організації та проведенні спільних
планових і позапланових перевірок суб'єктів зовні
шньоекономічної діяльності" від 29.07.2004 р. № 439/
551 [16] передбачені спільні контрольні заходи пра
цівників податкової та митної служб.
Заплановане об'єднання баз даних податкової та
митно ї служб, а також спіль ний ко нтроль по
датківців та митників, у режимі реального часу дасть
змогу відслідковувати весь процес проходження
імпортованого товару — від ввезення на митну те
риторію України до його реалізації покупцям.
Відповідно до Положення про Міністерство до
ходів і зборів України Міндоходів України є право
наступником Державної податкової служби Украї
ни та Державної митної служби України, що реор
ганізуються та головним органом у системі централь
них органів виконавчої влади з питань забезпечення
формування єдиної державної податкової, держав
ної митної політики в частині адміністрування по
датків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної
державної податкової, державної митної політики.
Також з метою організації своєї діяльності Міндо
ходів України організовує дослідження і експертну
діяльність у податковій та митній сферах, наукову,
науковотехнічну, інвестиційну, інформаційну, ви
давничу діяльність тощо.
Порівняння основних завдань, передбачених
відповідними положеннями про Державну подат
кову службу України, Державну митну службу Ук
раїни та Міндоходів України (табл. 1) засвідчило,
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що забезпечення захисту економічних інтересів
України, яке було одним із завдань митної служби
не передбачено положенням про Міндоходів Ук
раїни, натомість з'являються нові завдання, пов'я
зані з адмініструванням єдиного внеску, розрахун
ками в іноземній валюті, готівковими розрахунка
ми за товари (послуги), а також ліцензуванням. Та
ко ж Мі ндоходів України забезпечуватиметь ся
формування єдиної державної податкової, дер
жавної митної політики в частині адміністрування
податків і зборів, митних платежів та реалізація
єдиної державної податкової, державної митної
політики.
Щодо виконання функцій Міндоходів, то пере
розподіл функцій між територіальними податкови
ми та митними органами не відбувся. Проте об'єднан
ня функцій відбулося на вищому управлінському
рівні, зокрема:
— розробляє проекти законів України, проекти
актів Президента України, Кабінету Міністрів Украї
ни та вносить їх у встановленому порядку на розг
ляд Кабінету Міністрів України з урахуванням прак
тики застосування законодавства з питань, що на
лежать до компетенції Міндоходів України;
— розробляє та затверджує порядки, інструкції,
положення, форми розрахунків, звітів, декларацій,
інших документів з питань, що належать до компе
тенції Міндоходів України;
— розробляє пропозиції до проектів міжнарод
них договорів України та забезпечує дотримання і
виконання зобов'язань, взятих за міжнародними до
говорами України, з питань, що належать до компе
тенції Міндоходів України;
— визначає єдині методологічні засади складен
ня звітності з податків і зборів, звітності з єдиного
внеску та інших питань, що належать до компетенції
Міндоходів України;
— здійснює адміністрування податків і зборів,
митних платежів, єдиного внеску;
— проводить аналіз та здійснює управління ри
зиками з метою визначення форм та обсягів митно
го та податкового контролю;
— вживає заходів для виявлення, аналізу та пе
ревірки фінансових операцій, які можуть бути пов'я
зані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержа
них злочинним шляхом, або фінансуванням терориз
му;
— співпрацює з інститутами громадянського сус
пільства та забезпечує участь громадськості у фор
муванні та реалізації державної політики за напря
мами діяльності Міндоходів України;
— організовує наукову, науковотехнічну, інве
стиційну, інформаційну, видавничу діяльність, вис
тупає засновником навчальних закладів та науково
дослідних установ.
Таким чином, враховуючи, необхідність терміно
логічного визначення окремих понять в умовах мо
дернізації державного управління в Україні, а також,
завдання та функції Міндоходів України, податко
вомитна сфера — це сукупність умов, фактів, явищ,
процесів, спрямованих на забезпечення формуван
ня єдиної державної податкової та митної політики
в частині адміністрування податків і зборів, митних
платежів та реалізації єдиної державної податкової
та митної політики. На підставі результатів аналізу
нормативноправових джерел, наукових досліджень,
аналітичних матеріалів у нашому дослідженні нау
кове забезпечення державного управління у подат
ковомитній сфері — це система заходів (наукових,
науковотехнічних, організаційних тощо), спрямова
них на забезпечення необхідними ресурсами прогре
сивного розвитку центрального органу виконавчої
влади, який реалізовує державну політику у сфері
державної податкової та митної справи.
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Отже, враховуючи, що понятійнотермінологіч
ний апарат державного управління Міністерства до
ходів і зборів України потребує створення та упо
рядкування, визначення поняття наукового забезпе
чення у податковомитній сфері сприятиме не лише
чіткій організації та порядку здійснення наукової і
науковотехнічної діяльності у Міністерстві доходів
і зборів України, а й успішній реалізації тих завдань,
які перед ним поставлені.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Етнополітика України забезпечує міжнаціональну
злагоду, базуючись на чинному законодавстві євро
пейського рівня у галузі етнонаціональних процесів.
Через розгалужену систему політикоправових етнопо
літичних, у тому числі — законодавчих актів, Українсь
ка держава фіксує поліетнічний характер свого суспіль
ного організму; законодавчо закріплює права всіх його
членів на збереження і розвиток національної історич
ної спадщини; сприяє розвитку інтегративного типу
міжетнічної взаємодії; створює умови для повернення
та облаштування депортованих народів. Разом з тим, на
нашу думку, для зростання дієвості державної етнопо
літики в Україні необхідно докласти ще чимало зусиль
у подальшому вдосконаленні її політикоправових ос
нов, чільне місце серед яких займають і принципи етно
політики, що зазнають неминучого впливу під дією
швидкозмінних світових глобалізаційних, зокрема і ет
нонаціонального характеру, процесів та подій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення особливостей застосуван
ня принципу субсидіарності в етнополітиці України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню принципу субсидіарності присвячено чи
мало праць українських і зарубіжних науковців. Серед
вітчизняних необхідно виокремити роботи таких вчених
як О. Бабич [1], М. Багмет [2], О. Євтушенко [2], Т. Пан
ченко [10] і т.д. Щодо досліджень використання прин
ципу субсидіарності в етнополітиці, варто наголосити,
що у вітчизняній науковій думці практично відсутні ком
плексні дослідження даного аспекту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток та інтеграція незалежної України в міжна
родний політикоправовий простір зумовлюють не
обхідність вдосконалення політикоправових регуля
торів етнонаціональної сфери та принципів, на яких
повинна грунтуватися етнополітика в державі. Якнай
швидшого затвердження потребують законодавчі осно
ви державної етнополітики, при її формуванні перева
гу, варто надати забезпеченню індивідуальних і групо
вих прав на основі пріоритетності перших. Вибір такої
концептуальної моделі зніме проблему пошуку опти
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мальних правових форм забезпечення "статусів" етніч
них спільнот і ранжування цих спільнот за "статусами".
Якщо не відмовитися від існуючої орієнтації на пріори
тетність групових прав, постане питання щодо необхід
ності законодавчого закріплення державного статусу
української етнічної нації. Тому для української етно
політики сьогодні актуальними слова Карла Поппера,
які цитує у своїй книзі відомий німецький дослідник і
політичний діяч Р. Дарендорф: "Ми можемо поверну
тися до племені, але якщо ми хочемо залишитися людь
ми, ми повинні рухатися вперед до громадянського сус
пільства" [6, с. 240].
Саме тому на сьогоднішній день Україна намагаєть
ся послідовно реалізувати європейський вимір етнопо
літики, який повинен грунтуватися на відповідних прин
ципах:
1) повага прав людини та основних свобод, у тому
числі національних, незалежно від статі, віри, соціаль
ного становища та регіону проживання;
2) правове регулювання прав та свобод національ
них меншин;
3) створення належних умов для розвитку багато
національного українського суспільства;
4) здійснення державної етнополітики відповідно до
Концепції та довгострокових державних програм.
Включення принципу субсидіарності до основних
принципів сучасної етнополітики є необхідним особли
во в умовах посилення процесів глобалізації та регіона
лізації. Стосовно етнополітики субсидіарність розумі
ється як принцип розподілу повноважень і відповідаль
ності. Згідно з принципом субсидіарності, складові час
тини системи діють узгодженим чином не тому, що вони
піддаються тиску зверху і не тому, що вони являють со
бою самостійні одиниці, вільно приймають рішення увій
ти в коаліцію, або вийти з неї, але тому, що і самі вони, і
система мають щось спільне (будьто ряд цінностей і
(або) загальні інтереси). Субсидіарність передбачає, що
політична дія відбувається на тому рівні, який найбільш
відповідає вирішенню проблеми.
Зазначимо, що термін "субсидіарний" широко вико
ристовується на Заході в політиці, економіці, соціальній
сфері та у взаємодії державної влади і місцевого само
врядування. Насамперед, є необхідним проаналізувати
значення самого терміна субсидіарність. Ідея субсидіар
ності, вперше виникає в роботах Аристотеля, як антите
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за Платонівського розуміння єдності суспільства й дер
жави. Фома Аквінський, так само як й Аристотель, при
діляв особливу увагу ролі й місцю нижчих соціальних
груп у соціальній структурі суспільства. На його думку,
нездатність цих соціальних груп задовольняти наявні
потреби приводить до необхідності втручання в цей про
цес публічних органів влади, але тільки у тому випадку,
якщо це необхідно для досягнення загального добра.
Католицька церква, використовує ідею субсидіар
ності з метою захисту прав особистості й соціальних
груп від загрози тотального втручання влади. Перше
найбільш повне визначення принципу субсидіарності
дано в енцикліці Quadragesimo Anno 1931 року [14]. Ка
толицька модель принципу субсидіарності, визначала
субсидіарність як розподіл компетенції.
Субсидіарність як концепція знайшла висвітлення в
працях Токвиля й Милля, як принцип розроблялася на
основі робіт Р. Арона, А. Марка й Дени де Ружмона.
Принцип субсидіарності став основою Європейського
союзу і був закріплений Маастрихтським договором в
1992 р. як основа внутрішнього устрою Євросоюзу [13,
р. 23]. Принцип субсидіарності має на увазі, що управлі
ння здійснюється на можливо більш низькому рівні, коли
це доцільно; при цьому європейський рівень виступає як
додатковий стосовно національного. Ми погоджуємося
з думкою Н. Анісімової, що "універсальність і гнучкість
принципу субсидіарності" дає змогу його використання,
і для справедливого вирішення конфліктів [11].
Субсидіарний принцип державної етнополітики
припускає активну позицію громадянина, його вход
ження в неурядові організації та інститути громадянсь
кого суспільства, що потребує нової ідеології і нової
моделі етнічно детермінованих відносин між особисті
стю, суспільством і державою. Це важливо тому, що
етнічні протиріччя і етнічні конфлікти найчастіше виро
стають з місцевих проблем, а їх ескалація відбувається
з нездатності низових владних структур вирішувати ці
проблеми, головним чином через обмеженість прав і
недостатність ресурсів.
Таким чином, на зміну етнополітики рівних резуль
татів повинна прийти етнополітика рівних можливос
тей, яка повинна базуватися на таких принципах:
— демократизації політичного та управлінського
процесів;
— забезпечення прав національних меншин бути
представленими та брати безпосередню участь в роботі
усіх гілок влади та на всіх рівнях управління;
— високого рівня етнічної толерантності та міжет
нічної злагоди на всіх рівнях державного управління.
Принцип субсидіарності є зобов'язуючим принци
пом, як на горизонтальному, так і на вертикальному
рівнях, являє собою ідеальну модель розмежування по
вноважень, де демократичні принципи не вступають у
протиріччя із принципами практичності й ефективності.
Саме на принципі субсидіарності й пропонується авто
ром будувати модель етнополітики в Україні. Принцип
субсидіарності як фактор взаємоповаги й підтримки,
визнає право державного втручання там, де етнічні
організації (неофіційні) не проявляють активності, а
індивід не здатний самостійно справлятися з виникаю
чою ситуацією. Державне втручання обов'язково по
єднується з різними формами допомоги на рівні етніч
ної групи (меншини) асоціації. Використовується прин
цип соціального партнерства, що усуває протиріччя між
державою, органами державної влади й місцевого са
моврядування і громадськими етнічними організаціями.
Таким чином, у субсидіарній моделі етнополітики
вихідним елементом є принцип субсидіарності, згідно з
яким рішення у державі стосовно етнічних груп (етніч
них конфліктів) приймаються на тому рівні, де вони
виникають, а верхні ланки управління втручалися у будь
які дії тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші
за відповідні дії нижніх ланок. Тобто принцип субсиді
арності, який набув поширення у країнах європейсько
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го співтовариства, дає змогу "максимально забезпечи
ти вирішення на низовому рівні тих питань, які немає
необхідності передавати нагору" [2, с. 57]. За допомо
гою цього принципу відбувається формування компе
тенції кожного рівня влади, розподіл між ними повно
важень, відповідальності й гарантії їхньої діяльності.
Субсидіарність передбачає, що політична дія відбу
вається на тому рівні, який найбільш відповідає вирішен
ню проблеми. Для цього вона регулює відносини між
різними рівнями управління та включає в себе:
— Конституційний принцип поділу повноважень
між різними рівнями управління. Європейський Союз є
найкращим прикладом поділу повноважень між різни
ми рівнями управління та вертикальної передачі влади
нагору [4]. В силу дії принципу субсидіарності, зміна
рівня прийняття рішення щодо здійснення прав грома
дянина ЄС з субнаціональних на національний вносить
якісну відмінність в результат здійснення цих прав. Так,
як правило, в національній державі при зміні рівня, тоб
то при передачі правової компетенції з національного
на регіональний чи муніципальний рівень якість цієї пра
вової компетенції у сфері громадянських прав не
змінюється. Тобто, громадянин Іспанії буде володіти
такими ж правами по відношенню до влади регіону Гал
ісія, як і до влади регіону Валенсія.
У той же час при передачі правової компетенції з
рівня ЄС на рівень національної держави вона змінюєть
ся якісно. Громадянин Франції, беручи участь в муніци
пальних виборах в Ірландії, організованих відповідно до
національного законодавства Ірландії щодо муніци
пальних виборів, слідує процедурам, що відрізняються
від відповідних процедур прийнятих у Франції. Те ж
саме стосується імплементації більшості прав (економ
ічних, політичних, соціальних, культурних), якими во
лодіє громадянин ЄС в країні проживання і суб'єктом
яких не є безпосередньо інститути ЄС.
Зближення законодавства державчленів є однією
з цілей ЄС записаних в Договорі. Також в Договорі пе
редбачені певні механізми реалізації даної мети, проте
як і раніше досягнення гармонізації національних зако
нодавств залишається перспективою ЄС.
— Захист більш низького рівня управління від над
мірної централізації.
Зарубіжний досвід показує, що практичне застосу
вання принципів субсидіарності та децентралізації сфор
мувало в Європі протягом ХХ століття певні форми дер
жавного устрою, які не лише є основою муніципальної
(або місцевої) та регіональної автономій, але й забезпе
чують їх ефективне функціонування [5]. Практика існу
вання розвинених демократичних країн доводить, що
саме поєднання децентралізованої державної влади з
розвиненим місцевим самоврядуванням є однією з найе
фективніших моделей на сучасному етапі [1, c. 111]. Крім
того, саме така модель має економічну перевагу над цен
тралізованою формою державної організації [3, с. 223].
Європейська хартія місцевого самоврядування визначає
децентралізацію державної влади, як один з головних
елементів розвитку демократії, а в деяких країнах вона
стала значним кроком уперед на шляху ліквідації струк
тур центральнодирективного управління [12, с. 13]. Де
централізація допомагає структурувати регіональний
простір, включити регіони до економічного, соціального
та політичного життя на національному і транснаціональ
ному рівнях. Отже, для України "децентралізація держав
ного управління — веління часу" [8, с. 4], але її прове
дення вимагає наявності кількох принципових умов: полі
тичної стабільності в державі, досить високого рівня со
ціальноекономічного розвитку, стабільного законодав
ства й інституційного забезпечення, довіри суб'єктів до
договірних відносин [7, с. 335]. Саме тому, в Україні вар
то чітко окреслити рівні владних повноважень та держав
них інститутів з етнічних питань.
— Розвиток демократії в системі багаторівневого
управління. В якості пріоритетного принципу пропо
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нується теза про те, що світоглядною основою етнопо
літики, на якому б рівні вона ні реалізовувалася, повин
на стати ідея рівності й свободи. Разом з цим ми усві
домлюємо той факт, що демократизація, як політичний
процес, не вирішує всіх етнонаціональних проблем. Вона
має як свої можливості, так і свої обмеження, які по
в'язані, зокрема, з тим, що при пропорційній виборчій
системі практично неможливе справедливе представ
ництво інтересів етнічних меншин. Існує і проблема
співвідношення універсальних за своїм характером прав
людини і специфічних прав міноритарних етнічних груп.
При цьому дуже важливо добитися того, щоб мінори
тарні етноси в рамках високого рівня етнічної ідентиф
ікації не відчували ніякої принизливій стигматизації з
боку домінуючих етносів, і навпаки. Це особливо важ
ливо для поліетнічних регіонів і територій. За великим
рахунком мова йде про визнання необхідності націо
нальної ідеї, поєднаної з поліетнічним характером ук
раїнського суспільства. Тому, ідеї цінності індивідуаль
ної свободи, пріоритетності прав людини і громадяни
на повинні поєднуватися з принципами етнічної толе
рантності і терпимості, поваги до мови, культури і спо
собу життя всіх етнічних груп.
Не менш важливу роль у розвитку демократичних
засад суспільства та забезпеченні міжнаціональної зла
годи у державі відведено дорадчим органам з числа
представників громадських організацій національних
меншин [9], що функціонують, зокрема, при більшості
місцевих державних адміністрацій в Україні. Їх діяль
ність у цьому напрямі слід оцінювати як позитивну і не
обхідну для наступного розвитку відповідного вітчиз
няного законодавства, вдосконалення державного уп
равління у сфері національних відносин та вирішення
актуальних проблем, у тому числі — на регіональному
рівні, своєчасно та ефективно, з урахуванням позиції
утворених національними меншинами неурядових (гро
мадських) організацій.
Незважаючи на певні труднощі та неузгодженості в
процесі демократизації системи багаторівневого управ
ління, варто розглянути можливість застосування суб
сидіарних демократичних відносин, які, на думку Т. Пан
ченко, "можуть досить органічно вписуватись у процеси
глобалізації і регіоналізації політичного простору, адже
вони передбачають механізми контролю над процесом
"розмивання" суверенітету національної держави" [10].
Отже, принцип субсидіарності, поперше, є методо
логічно конститутивним щодо визначення різниці в
об'єкті, предметі, обсягах і межах повноважень органів,
які беруть участь у субсидіарної моделі етнонаціональ
ної політики. Подруге, принцип субсидіарності напо
лягає на тому, що повноваження центру доцільно збе
рігати тільки тоді, коли їх виконання більш ефективно
здійснюється на вищому рівні, при цьому фундаменталь
ним принципом залишається положення про те, що по
вноваження повинні здійснюватися на рівні, що пере
буває ближче всього до громадян. Повноваження по
винні передаватися на вищий рівень влади, якщо вони
можуть здійснитися на цьому рівні більш ефективно.
Потретє, застосування принципу субсидіарності при
пускає необхідність законодавчо визначити перелік по
вноважень, переданих кожному рівню управління, суп
роводивши їх простими правилами взаємодії між рівня
ми публічного управління.
ВИСНОВКИ
Застосування принципу субсидіарності надає дер
жавній владі більші можливості для забезпечення участі
регіональних і (суб)регіональних органів державної вла
ди та місцевого самоврядування, а також громадських
етнічних організацій і товариств у визначенні обсягу
їхніх повноважень. Однак щоб така багаторівнева
структура, побудована на принципі субсидіарності,
ефективно працювала, потрібне створення справедли
вого балансу між повноваженнями органів державної
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влади, місцевого самоврядування та повноваженнями
етнічних громадських організацій, а також ресурсами,
необхідними для здійснення наданих повноважень.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Подальшого вивчення потребують механізми застосу
вання принципу субсидіарності в етнополітиці України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні процеси, що сьогодні відбувають
ся в Україні, значною мірою позначаються на нерухо
мості як на важливій складовій ринку України, визна
чальною складовою якої є житлова нерухомість. Воло
діння житлом є первинною, життєво важливою пробле
мою для кожного мешканця України, регіону.
Загалом кожна країна, в тому числі й Україна, роз
робляє програми допомоги населенню з метою забез
печення житлом родин з низькими і середніми дохода
ми, в межах яких передбачається безпосереднє будів
ництво житла або надання їм допомоги в його оплаті.
Проте у нинішніх умовах держава перестала бути клю
човою фігурою на ринку житла [1, с. 96]. Тому існує
необхідність в удосконалені житлової реформи в регі
оні, яка б розширювала ринок житла: збільшувала час
тку житлового фонду, що належить громадянам на пра
вах власності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Основи формування та функціонування ринків жит
ла вивчають тривалий час. Істотний внесок у розвиток
теорії регіонального розвитку житлового господарства
внесли такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О.І. Амо
ша, І.К. Бистряков, О.А. Гриценко, Я.А. Жаліло, Т.М. Ка
чала, А.С. Новоселова, П.В. Павлова, Дж. Фрідман,
С.М. Чистов та ін. Разом з тим слід відзначити недостат
ню розробленість науковообгрунтованих положень з
розробки та реалізації організаційної моделі ринку до
ступного житла.
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МЕТА РОБОТИ
Мета статті полягає у дослідженні передумов роз
робки і реалізації організаційної моделі розвитку рин
ку доступного житла.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розробка і реалізація організаційної моделі розвит
ку ринку доступного житла є визначальною для ефек
тивного функціонування територіального (регіонально
го, макрорегіонального) ринку житла. Її розробку не
обхідно почати з усвідомлення того, що є певна множи
на принципів побудови даного ринку як такого, а також
деяка множина функцій, виконуваних ними у територі
альній (регіональній, макрорегіональній) економіці. При
цьому кожному набору принципів побудови ринку
відповідає деяка множина функцій, з якого при розробці
ринку необхідно визначити їхню оптимальну кількість,
достатню для реалізації обраних принципів. Зі сказаного
випливає, що завдання синтезу оптимальної структури
регіонального ринку житла полягає у визначенні прин
ципів його побудови, визначенні функцій, достатніх для
реалізації обраних принципів, кількості взаємозалеж
них елементів ринку, що раціонально відображають
множину виконуваних ним функцій.
Обмін ресурсами виражає відношення сторін влас
ника засобів, що передає їх в обмін на відповідні права.
Учасниками даного ринку, які взаємодіють між собою
є: обласна державна адміністрація, регіональні іпотечні
агентства, інвестори, позичальникипокупці, іпотечні
консалтингові компанії, інвестиційні будівельні ком
панії, ріелторські компанії, продавці (рис. 1).
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групи: економічні (виробничий по
тенціал макрорегіону, інвестиційний
Регіональна адміністрація
потенціал, трудовий потенціал, нор
мативноправове забезпечення,
Іпотечне житлове агентство
рівень інфляції, рівень доходів насе
лення, доступність фінансування,
рівень розвитку будівельної
Первинне
Вторинне
індустрії, наявність розвинутої
житло
житло
інфраструктури, наявність ринкових
Інвестор
інститутів, обсяги й структура угод
(позичальник)
на первинному й вторинному ринку);
Іпотечна
соціальнодемографічні (демографі
інвестиційна
Ріелторська
чна структура населення, перспекти
будівельна
компанія
ви зростання населення, структура
компанія
населення міської й сільської місце
вості, ступінь забезпеченості насе
Іпотечно-консалтингова
лення житлом, ступінь зайнятості
Комерційні банки
Страхові компанії
компанія
населення, структура населення за
рівнями доходів, інвестиційний по
тенціал населення); якісновартісні
Кредитний
Субсидії на купівлю і
Страхування угод з
(природногеографічні особливості
макрорегіону, якісні характеристики
договір
виплату боргу
забудовниками
житлової власності, структура неру
хомості за категоріями житла, струк
Страхування житла та тура житла за формами власності,
Договір застави
життя позичальника зростання цін на будівельні послуги
й матеріали, вартість різних типів
житла на первинному й вторинному
Рис. 1. Організаційна модель макрорегіонального ринку доступного житла,
ринках, вартість оренди нерухомої
що враховує взаємодію між інститутами регіональної економіки
власності).
Запропонована організаційна модель може бути
На нашу думку, метою проведення досліджень мак
стратегічним орієнтиром, і реалізована в довгостроковій рорегіонального ринку житла є визначення якості його
перспективі регіональними органами влади. Представ функціонування, що визначається ступенем відповід
лена модель демонструє те, що з метою розвитку тери ності наявних житлових ресурсів і їхньою доступністю
торіального ринку житла на нього залучається все кінцевим споживачам (населенню).
більша кількість учасників, що забезпечує формування
Для визначення якості функціонування ринку не
конкурентного середовища на цьому ринку і підвищен обхідно виділити основні характеристики процесів, що
ня доступності житла для населення.
протікають на ньому, які передбачають виділення чо
Ринок доступного житла перебуває під значним тирьох основних груп: якість житла (структура жит
впливом різних чинників, що визначають соціальноеко лового фонду за формами власності; структура жит
номічний розвиток як країни в цілому, так і окремих ре лового фонду за основними категоріями; рівень зно
гіонів, і чинників, що визначають політичну стабільність. шеності споруд та комунікацій; ступінь забезпеченості
Класифікація даних чинників представлена в працях ба житлового фонду зручностями); доступність житла
гатьох авторів.
(чисельність населення; середня забезпеченість насе
Поряд із уже виділеними доцільно відзначити особ лення житлом; кількість жителів, що стоять у черзі на
ливу значимість екологічногеографічних особливостей отримання житла; рівень реальних доходів; структура
макрорегіонального ринку нерухомості, що найчастіше населення за рівнем доходів; рівень цін на житло); інве
впливає на активність ринку нерухомої власності на стиційна активність (обсяги та структура інвестицій у
даній території.
будівництво; темпи будівництва та введення в експлу
З урахуванням запропонованих розробок, пропо атацію; незавершене будівництво; індекси цін на буді
нується наступна система чинників: чинники державно вельні матеріали та послуги; рентабельність будівниц
го регулювання; загальноекономічна ситуація; макро тва); розвиненість ринку (кількість будівельних орган
економічна ситуація; соціальне становище в макрорегі ізацій; кількість фірмпосередників на ринку нерухо
оні; екологогеографічні характеристики.
мості; структура угод на ринку; ціни на первинному та
Попит на житло при ринкових відносинах є спокон вторинному ринках; нормативноправове забезпечен
вічним чинником, що визначає основні напрямки роз ня).
витку житлового будівництва. З метою регулювання
Для їхньої оцінки повинні застосовуватися показ
ринку житла, необхідні конкретні соціологічні і еко ники, що найбільш повно відображають стан ринку жит
номічні дані для певного моменту часу і населеного пун ла на момент проведення дослідження.
кту, що враховують високу динаміку процесів у всіх
Доступність житла є складним багатогранним інди
сферах економіки, її нестабільність, зміна потреб і мож катором, що не тільки відображає хід ринкових реформ
ливостей громадян у міру розвитку ринку. При вияв у житловій сфері, їхню соціальну спрямованість, але і
ленні попиту встановлюється потреба в житлі і набір пов'язаний із загальним протіканням соціальноеконо
необхідних споживчих якостей житла (розміри, типо мічних процесів у суспільстві, їхньою успішністю, вра
логія, розміщення і інше), а також рівень платоспромож ховує поведінку населення на ринку житла, його очіку
ності населення.
вання, ступінь довіри до державних і комерційних інсти
В основі проведення досліджень лежить аналіз най тутів.
важливіших показників функціонування ринку житла.
Можливість поліпшити житлові умови є складною
Набір досліджуваних показників визначається в категорією, у якій тісно переплітаються демографічні,
кожному конкретному випадку індивідуально, відпов соціальноекономічні характеристики поточного рівня
ідно до мети вивчення і з урахуванням доступності добробуту населення, параметри бюджетнонорматив
інформації про об'єкт [3]. Тому доцільно запропону ної і кредитнофінансової системи, цінова і тарифна
вати найбільш повний перелік аналітичних показників, політики в сфері житлового будівництва і житловоко
систематизованих за певними ознаками у відповідні мунального обслуговування.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Говорячи про доступність житла необхідно врахо
вувати не тільки можливість його вільного придбання
для подальшого проживання. Одночасно із придбанням
виникає необхідність і обслуговувати це житло, з відпо
відними витратами, до яких відносяться податкові відра
хування, поточний ремонт, різні види страхування, оп
лата комунальних послуг і деякі інші. Плата за утриман
ня житла і комунальні послуги в умовах росту тарифів
є додатковою складовою зростаючих обов'язкових пла
тежів, що впливають на оцінки споживачів щодо їхніх
потенційних можливостей нести тягар зростаючих у
динаміці витрат.
Головним критерієм доступності житла є, безумов
но, його вартість. Її вплив проявляється при всіх фор
мах придбання житла: і при одноразовій оплаті, і при
різних формах кредитування (субсидування). У свою
чергу, вплив цих форм також істотно і диференційова
но відображається на динаміці доступності поліпшення
житлових умов. Пільги, різноманітні форми кредитуван
ня (особливо довгострокові) і субсидування впливають
на динаміку доступності.
Вплив вартості житла на доступність придбання, за
лежить від розподілу доходів і заощаджень (накопи
чень) населення. Якщо поточні і прогнозні доходи впли
вають на їхню майбутню платоспроможність, тобто
можливість обслуговувати кредит і нести тягар зроста
ючих обов'язкових платежів, то заощадження визнача
ють в основному можливості домашніх господарств по
одноразовій оплаті житла, оплаті початкового внеску
або доплаті до надаваних субсидій при придбанні соц
іального житла. Причому при короткостроковому кре
дитуванні заощадження впливають на доступність, тому
що роль доходів на коротких інтервалах часу є мало
значимою (за винятком високоприбуткових груп насе
лення). Важливою є і та обставина, що при оцінці дос
тупності приймаються в розрахунок і накопичення у
формі нерухомості, зокрема, наявного житла, що може
бути реалізовано на вторинному ринку (зростання зао
щаджень) або бути предметом застави при кредитуванні.
Для оцінки можливостей населення регіону в прид
банні житла необхідно враховувати всі джерела фінан
сування даної потреби, опираючись на існуючу в Україні
практику, можна запропонувати кілька варіантів.
Комбінації джерел коштів можуть бути такими:
1) використовуються власні кошти, включаючи поточ
ний сімейний дохід і заощадження; 2) використовують
ся власні кошти і наявне житло; 3) використовуються
власні кошти і іпотечний кредит; 4) використовуються
власні кошти, житлова субсидія і іпотечний кредит;
5) використовуються власні кошти, приватна власність
громадян і іпотечний кредит; 6) використовуються
власні кошти, приватна власність громадян, житлова
субсидія і іпотечний кредит.
У міжнародній і вітчизняній практиці використову
ваний термін "доступності житла" означає можливість
споживачем його оплати. Доступність житла для насе
лення можна визначити як інтегральну категорію, у якій
поєднані основні соціальноекономічні (наприклад, гро
шові доходи населення), географічні характеристики
регіону, параметри кредитнофінансової системи тощо.
Інакше кажучи, він, володіє, не тільки соціальноеко
номічним, але і політичним змістом.
На нашу думку, показник доступності житла мож
на розділити на дві складові: соціальну і комерційну до
ступність. Критеріями першої є різниця між встановле
ним мінімальним житловим стандартом проживання і
фактичними житловим умовами тих категорій населен
ня, які мають доходи нижче прийнятого рівня. Крите
ріями комерційної доступності об'єктів житлової неру
хомості є можливість її покупки в частині оплати пер
винного внеску, що становить у середньому 30%, а та
кож здатність домогосподарства погашати кредит.
Можна виділити чинники, що впливають на доступність
житла, які умовно можна розділити на три блоки:
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Територіальний ринок житла, як уже було відзна
чено, взаємозалежний з житловим фондом ринкового
простору території, який можна представити як інстру
мент для його регулювання.
Попит на житловий фонд, що веде за собою по
пит на житлові послуги, пов'язаний з його обслуго
вування, представлений кількістю житла, що купуєть
ся населенням для задоволення своїх первинних по
треб. Він залежить від багатьох чинників, у тому числі
від: демографічних умов; необхідних обсягів заощад
жень і стійкості фінансового стану покупця, необхі
дного у випадку залучення іпотечного кредиту; сукуп
ної вартості бажаного обсягу житлового фонду; рівня
цін на інші товари і послуги, які можуть сприяти пе
ренесенню дати здійснення угоди по купівліпрода
жу квартири на деякий проміжок часу; величини до
ходу на вкладений капітал у випадку придбання жит
ла з метою наступного перепродажу; індивідуальних
переваг.
Пропозиція житлового фонду обмежує функцію по
питу і характеризує собою ту кількість житлового фон
ду, що населенню має можливість придбати за цінами,
що склалися на ринку. Визначимо основні чинники, що
впливають на пропозицію: сукупний житловий фонд
території і його стан; обсяг валових інвестицій у підприє
мства будівельного комплексу; обслуговування житло
вого фонду і швидкість його вибуття; величина капітал
ізації об'єктів житлової нерухомості.
Таким чином, обсяги зведення додаткових житло
вих площ залежать від таких чинників: співвідношення
попиту та пропозиції на житловий фонд; зміни цін на
об'єкти житлової нерухомості; співвідношення між
цінами на нерухомість і витратами будівельних органі
зацій на зведення будинків і інших.
Слід зазначити, що житловий фонд території зрос
тає на невелику величину, що обумовлено використан
ням уже зведених і експлуатованих об'єктів. Виходячи
із цього, можна сформулювати висновок про те, що
вартість житла впливає на його пропозицію тільки в
довгостроковій перспективі, а, отже, необхідно плану
вати житловий фонд території, що є основним об'єктом,
на який спрямовані інтереси учасників ринку іпотечно
го житлового будівництва. Розвиток житлового фонду
можливий на основі розроблювальних моделей його
планування.
ВИСНОВКИ
Розроблено організаційну модель макрорегіональ
ного ринку доступного житла, яка може бути стратегі
чним орієнтиром та реалізована в довгостроковій перс
пективі регіональними органами влади. Обгрунтовано,
що організаційна модель розвитку ринку доступного
житла повинна враховувати взаємодію між інститута
ми регіональної економіки щодо формування конкурен
тного середовища і підвищення доступності житла для
населення. Таким чином, представлена модель демон
струє те, що з метою розвитку макрорегіонального рин
ку житла на нього залучається все більша кількість учас
ників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективної організації ринку державних
закупівель є однією з найважливіших в сучасній еко
номіці. Державні закупівлі забезпечують розвиток та
функціонування стратегічних галузей економіки, у тому
числі у сфері охорони здоров'я, освіти, науки, культу
ри, фізичної культури і спорту, оборони, національної
безпеки, енергетики та ін. За допомогою державних за
купівель держава задовольняє свої потреби в товарах,
роботах та послугах, утримує та фінансує бюджетні
установи.
У теперішній час визначальною тенденцією розвит
ку системи державних закупівель у світі є запроваджен
ня сучасних інформаційних та комунікаційних техно
логій. Протягом останніх десяти років у більшості роз
винених країн світу спостерігається поступове переве
дення державних закупівель в Інтернет із використан
ням електронного документообігу. Такі технології от
римали назву "електронні закупівлі", або скорочено е
закупівлі.
Україна відстає від своїх сусідів у впровадженні
електронних закупівель. Зміни до діючого законодав
ства України у сфері державних закупівель (Закон Ук
раїни "Про здійснення державних закупівель" №2289
VI від 1.06.2010р., надалі — Закон [1]) щодо впровад
ження електронних торгів були прийняті лише в червні
2012 р. [2].
Автоматизація тендерних процедур, безумовно, є
важливим кроком вдосконалення вітчизняної системи
державних закупівель. Але світовий досвід свідчить про
те, що впровадження езакупівель саме по собі не є га
рантією підвищення ефективності функціонування цьо
го ринку. Тому доцільно проаналізувати можливі шля
хи економії державних коштів за рахунок реалізації е
закупівель, виокремити проблеми, пов'язані з їх впро
вадженням в Україні, порівняти різноманітні форми
організації електронних торгів з точки зору їх економ
ічної ефективності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням ефективної організації систем електрон
них закупівель присвячені наукові праці таких вітчиз
няних й зарубіжних дослідників: Є. Агешін, Х. Веріан,
М. ГорбуновПосадов, М. Гупта, В. Зубар, Р. Калакота,
Р. Кауффман, П. Клемперер, Д. Кнудсен, Д. Ніф, Б. Па
ньшин, Б. Пелег, Й. Шохам, А. Юрасов та ін.
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Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Міжнародний досвід запровадження електронних дер
жавних закупівель вимагає критичного осмислення і
його адаптації до специфічних умов вітчизняної еконо
міки, що й обумовлює необхідність подальших дослід
жень в цій галузі.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі переваг та недоліків дію
чих в різних країнах світу механізмів здійснення елект
ронних державних закупівель, визначенні проблем, по
в'язаних з їх впровадженням в Україні, пошуку ефектив
них організаційних форм реалізації електронних торгів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бурхливий розвиток електронної комерції, який
розпочався на межі тисячоріч, привернув увагу урядів
багатьох країн світу до питань автоматизації процесів
державних закупівель. У США, наприклад, переведен
ня системи федеральних закупівель на електронний до
кументообіг почалося ще з 1998 року. Електронні тор
ги були започатковані в США Департаментом оборони
для вирішування військових завдань (закупівля озброє
ння, предметів матеріальнотехнічного забезпечення
військ). Поступово такі системи були запроваджені і в
інших державних установах. Завдяки впровадженню
електронних державних закупівель у США адміністра
тивні витрати на закупівлі були скорочені від 400$ до 4$
у разі закупівлі продукції на суму близько 1000$ [3].
В Європейському Союзі активне впровадження еза
купівель почалося в середині 2000х рр. У 2005 р. Ман
честерською декларацією було встановлено дві амбіт
них цілі для країнчленів ЄС: досягнення до 2010 р. 100%
онлайн доступу до державних закупівель і здійснення
50% державних замовлень у вигляді електронних кон
трактів [4, с. 83]. Фактично, першої мети вдалося досяг
нути лише двом країнам — Ірландії та Естонії. Середній
показник онлайн доступності державних закупівель в
ЄС в 2010 р. складав 56% [4, с. 84]. Тим не менш, за оцін
ками Європейської Комісії, навіть у теперішній не по
вністю досконалій формі використання езакупівель
дозволяє скоротити повні витрати у державному про
к'юременті на 5% і накладні витрати — на 10% [5].
Дуже успішним було впровадження езакупівель в
таких країнах, як Австралія, Південна Корея, Мексика,
Сінгапур. В Російській Федерації езакупівлі стали ви
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користовуватися, починаючи з прийняття в 2005 р. фе
дерального закону №94Ф3 "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" [6]. Та
ким чином, Україна суттєво відстає від своїх сусідів у
переведенні державних закупівель на онлайн формат.
В Україні зміни до діючого законодавства щодо
впровадження нової форми проведення конкурсних
торгів — електронного реверсивного аукціону — були
прийняті 07.06.2012 р. [2]. Для реалізації цієї процедури
передбачається створення спеціалізованих електронних
торгівельних майданчиків, тобто сукупності технічно
го обладнання, програмного забезпечення та організа
ційних заходів, необхідних для проведення державних
закупівель. На практиці, складнощі із отриманням елек
тронного цифрового підпису, відсутність спеціалістів із
обслуговування електронних майданчиків, брак ком
п'ютерного обладнання та інші технічні проблеми зат
римують реальне впровадження електронних торгів у
сфері державних закупівель.
Якщо своєчасність впровадження електронних
торгів в українське законодавство щодо державних за
купівель не викликає сумнівів, то певні особливості їх
реалізації залишають бажати кращого і, в деяких випад
ках, суперечать як нормам європейського законодав
ства, так і встановленим власне Законом загальним
принципам здійснення державних закупівель. Тому до
цільно проаналізувати окремі положення закону [2]
детальніше і порівняти їх із накопиченим світовим дос
відом організації езакупівель.
Світовим Банком електронні державні закупівлі виз
начаються як використання інформаційних та комуні
каційних технологій (в особливості, Інтернету) для взає
модії між державними установами та постачальниками
при замовленні товарів, робіт та консультаційних по
слуг для потреб публічного сектору [7]. Процес езаку
півель у загальному вигляді містить такі етапи:
— еПошук: підготовчі заходи, що проводяться
організацієюзамовником для збору та повторного ви
користання інформації для підготовки конкурсу; при
цьому за допомогою електронних засобів здійснюєть
ся зв'язок із потенційними учасниками торгів для вияв
лення їх зацікавленості в участі в торгах та, можливо,
отриманні цінових котирувань;
— еНотифікація: реклама торгів шляхом публікації
повідомлення про закупівлі в електронному форматі у
відповідному офіційному бюлетені або сайті;
— еДоступ: реалізація на недискримінаційній основі
електронного доступу до тендерної документації та спе
цифікацій, а також підтримка потенційних постачаль
ників у питаннях підготовки тендерних пропозицій че
рез надання роз'яснень, відповідей на запитання, тощо;
— еТорги: отримання організатором торгів пропо
зицій в електронному вигляді та їх обробка згідно із
встановленими законодавством нормами;
— еВибір: відкриття та оцінка отриманих електрон
них пропозицій і вибір найкращої пропозиції за крите
ріями найнижчої ціни або найбільш економічно вигід
ної пропозиції;
— еКонтракт: укладення, реалізація та моніторинг
контракту між організацієюзамовником і переможцем
торгів за допомогою електронних засобів;
— еЗамовлення: підготовка та видача державного
замовлення організацієюзамовником та його акцепту
вання підрядником;
— еРахунок: підготовка та доставка рахункафак
тури в електронному форматі;
— еОплата: електронна оплата замовлених товарів,
робіт та послуг.
У вітчизняній літературі терміни "езакупівлі",
"еторги", "етендери" часто вживають як синоніми, од
нак вони не є тотожними. Так, Світовий Банк рекомен
дує вживати термін "езакупівлі" при замовленні стан
дартних товарів у великих обсягах, коли вибір перемож

126

ця здійснюється виключно за ціновим критерієм. Термін
"етендери" застосовується при замовленні товарів за
окремою специфікацією або при виконанні складних
робіт на користь замовника; в цих випадках, як прави
ло, вибір переможця здійснюється за критерієм
найбільш економічно вигідної пропозиції за заздалегідь
визначеними правилами оцінки [7].
Зрозуміло, що процедура етендерів є суттєво склад
нішою порівняно з процедурою езакупівель. Існує два
підходи до проведення етендерів: двоступенева схема із
попередньою кваліфікацією учасників і подальшими тор
гами за ціновим критерієм і прямі торги із багатокритер
іальною оцінкою пропозицій, наприклад, шляхом визна
чення мінімальної відстані від ідеалу [8]. Цілком доречно
зосередитися виключно на езакупівлях в якості першо
го кроку переведення системи державних закупівель в
Україні на електронний документообіг; саме такий підхід
і застосовано в Законі №491717 [2].
Переваги від впровадження езакупівель мають ком
плексний характер.
Найбільш очевидним є досягнення економії держав
них коштів внаслідок зниження закупівельних цін і наклад
них витрат. Зниження цін досягається внаслідок спрощен
ня доступу постачальників до ринку державних закупівель,
підвищення конкуренції між ними, обмеження можливо
стей змови між учасниками та/або замовником торгів. На
кладні витрати зменшуються за рахунок скорочення, спро
щення підготовки персоналу, заміни рутинної та трудо
місткої людської праці електронними процедурами. У
свою чергу, зменшення накладних витрат з боку постачаль
ників сприяє зниженню закупівельних цін.
Другою перевагою езакупівель є підвищення за
гальної ефективності процесу державних закупівель за
рахунок спрощення та/або ліквідації трудомістких про
цедур закупівель, скорочення циклу замовлення від ого
лошення про закупівлю до отримання кінцевого продук
ту, вивільнення часу державних службовців та співроб
ітників організаційпостачальників.
Нарешті, впровадження езакупівель підвищує про
зорість одержання державних замовлень, полегшує мо
ніторинг та громадський контроль над процесами дер
жавних закупівель. Опосередковано, використання е
закупівель сприяє модернізації публічного сектору,
підвищенню його ефективності та відповідальності пе
ред суспільством.
Позитивні фактори від впровадження езакупівель
зведені у табл. 1.
Усі ці позитивні фактори є вкрай бажаними для на
ціональної економіки. Але деякі положення Закону
№491717 обмежують величезний потенціал для еко
номії коштів від впровадження езакупівель. На думку
автора, найбільш сумнівними із цих положень є такі.
1. Фінансування витрат операторів електронних май
данчиків.
Згідно з Законом №491717, реалізація електронних
реверсивних аукціонів відбуватиметься за допомогою
електронних майданчиків. На відміну від, наприклад, за
конодавства Російської Федерації [6], в Україні не перед
бачається створення централізованого урядового порта
лу державних закупівель. Оператором електронних
торгів може бути будьяка юридична особа, що задоволь
няє критеріям, викладеним в статті 394 Закону [2].
Питання централізації/децентралізації проведення
езакупівель є досить складним і неоднозначним. На
явність єдиного легітимного електронного майданчика
спрощує доступ для езакупівель як для замовника
торгів, так і для постачальників. Спрощується також
фінансування витрат оператора майданчика. У той же
час de facto монопольний статус оператора майданчика
еторгів робить його вкрай уразливим для DDoS та інших
комп'ютерних атак, які можуть привести до повного
блокування доступу до сервісу, а також підвищують ри
зик несанкціонованого доступу до приватної комер
ційної інформації. Монопольний статус такого опера
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тора також знижує його
Таблиця 1. Переваги використання еWзакупівель
зацікавленість у модерні
Уряд
Постачальники
Громадськість
зації технічних засобів Прозорість
•Підвищення конкуренції
•Антикорупційність
• Поліпшення доступу до
проведення торгів та в за
інформації про державні
•Підвищення справедливості
•Підвищення кількості
гальному зниженні опера
закупівлі
постачальників
•Покращення доступу до
ційних витрат.
• Моніторинг інформації
ринку державних закупівель
•Сприяння відкритості та
При конкурсному
про витрати публічного
глобалізації економіки
•Спрощення доступу для
відборі операторів елект
сектору економіки
•Професійний моніторинг
закордонних постачальників
ронних майданчиків вини
• Можливість громадського
закупівель
•Залучення нових
впливу на публічні процеси
кає, проте, питання про
постачальників
•Спрощення збору та
• Звітність урядових
підвищення якості
фінансування їх витрат. У
•Мотивація для малих та
структур
статистики державних
середніх підприємств
Законі №491717 запро
закупівель
•Поліпшення доступу до
поновано, мабуть, найгір
•Гармонізація законодавства інформації про державні
ший із можливих засобів
із європейськими нормами
закупівлі
фінансування таких вит
•Звітність урядових структур
рат — за рахунок учас
•Зменшення накладних
• Зниження фіскального
•Зниження цін
ників торгів. Згідно із стат Економія
витрат
тиску
•Зменшення накладних
тею 394 Закону [2], опера коштів
•Скорочення персоналу
витрат
тор електронного майдан
•Прискорення грошових
•Скорочення персоналу
чика отримує винагороду в
потоків
розмірі 10 неоподаткову Економія часу
•Спрощення/ ліквідація
•Спрощення/ ліквідація
•Комунікації будь-де у будьваних мінімумів доходів
рутинних завдань
рутинних завдань
який час
громадян з кожного учас
•Комунікації будь-де у
•Комунікації будь-де у будьника торгів і 50 неоподат
будь-який час
який час
ковуваних мінімумів до
•Скорочення циклу
•Скорочення циклу
ходів громадян — з їх пе
замовлення
замовлення
реможця. На думку авто
ра, існує декілька причин, чому така схема фінансуван
Нарешті, прив'язка винагороди операторам майдан
ня витрат операторів електронних майданчиків є субоп чиків до неоподаткованого мінімуму доходів громадян
тимальною.
робить її залежною від можливих змін законодавцями
Поперше, фінансування операторів за рахунок пе розміру цього мінімуму, що вносить елемент невизна
реможця торгів суперечить принципу соціальної спра ченості у рішення постачальників про участь в конкурс
ведливості, оскільки весь податковий тягар від впровад них торгах.
ження езакупівель покладається виключно на поста
Підбиваючи підсумки, найкращим, на думку автора,
чальників товарів та послуг.
рішенням було б створення централізованого порталу
Подруге, встановлений Законом механізм фінансу езакупівель і фінансування його витрат безпосередньо
вання спотворює ринковий механізм формування цін. З із державного бюджету. Проблеми із вразливістю цен
точки зору переможця торгів, винагорода оператору тралізованих Інтернетпорталів до комп'ютерних атак
електронного майданчика є своєрідним акцизним подат можуть бути вирішені за допомогою створення дзер
ком. Вона безпосередньо впливає на повні витрати пе кальних сайтів.
реможця, які, у свою чергу, будуть включені ним до ціни
2. Обов'язковість застосування езакупівель.
постачання. Таким чином, унеможливлюється закупів
Згідно із статтею 391 Закону, "процедура електрон
ля товарів, робіт і послуг за мінімально прийнятною для ного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому за
постачальника ціною, що суперечить задекларованому стосуванню замовником по товарам, роботам та послу
в Законі принципу максимальної економії державних гам, які включено до переліку, затвердженого Кабіне
коштів [1, ст. 3].
том Міністрів України за поданням Уповноваженого
З точки зору економічної теорії, єдиним типом по органу, якщо річна вартість предмета закупівлі таких
датків, що не приводить до спотворення ринкового ме товарів, робіт та послуг перевищує 100 000 гривень" [1].
ханізму ціноутворення, є фіксований податок. Саме та
Таким чином, застосування езакупівель для замов
кий механізм реалізований в законодавстві Європейсь ників буде обов'язковим для досить широкого кола то
кого Союзу, де витрати операторів електронних майдан варів та послуг. У законодавстві Європейського Союзу
чиків фінансуються безпосередньо із державного бюд використання електронних торгів не є обов'язковим; ско
жету незалежно від характеристик окремого контракту ріше, законодавство спрямоване на створення таких ме
на закупівлю [9]. Іншим можливим способом фінансуван ханізмів езакупівель, використання яких було б еконо
ня є реєстраційний внесок чи платна підписка на послуги мічно привабливим і менш трудомістким для державних
оператора майданчика. Така схема використовується, на та муніципальних замовників [5]. У деяких випадках в
приклад, у Норвегії [10]. Після прийняття рішення про силу географічних особливостей розташування, склад
реєстрацію, виплати постачальника оператору стають нощів в оцінці предмету закупівлі, тощо, застосування е
його понесеними витратами, які не впливають на ціну по закупівель може бути незручним. В українських умовах
стачання при укладенні конкретного контракту про за деякі замовники, особливо в сільській місцевості, можуть
купівлю, тобто ринкові ціни не спотворюються.
мати також складнощі із доступом до мережі Інтернет
Потретє, встановлена Законом фінансова компен або відчувати брак персоналу із відповідною кваліфіка
сація операторам майданчиків є фіксованою. Загальною цією. В таких випадках обов'язкове використання елект
тенденцію розвитку ринку езакупівель у світі протя ронних торгів приведе не стільки до спрощення, скільки
гом останнього десятиріччя було зниження цін на по до ускладнення процедур закупівель.
слуги операторів електронних торгівельних майданчиків
3. Процедурна форма електронного реверсивного
внаслідок конкуренції між ними. Встановлення фіксо аукціону.
ваної плати операторам унеможливлює цінову конку
Механізм проведення торгівельної сесії електрон
ренцію між ними. Але головний сенс децентралізації е ного реверсивного аукціону досить чітко окреслений в
закупівель полягає якраз у створенні конкуренції між статті 399 Закону [2]. За своїм змістом процедура про
операторами електронних майданчиків. При відсутності ведення торгів є класичним англійським аукціоном [12]
конкурентного середовища було б простіше створити з кроком, що становить від 0,5 до 3% від очікуваної вар
єдиний централізований портал езакупівель, як це тості предмету закупівлі. Ще в 1961 р. видатним амери
канським економістом У. Вікрі було доведено, що анг
зроблено, наприклад, в Російській Федерації [6].
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лійський аукціон є стратегічно еквівалентним аукціону
другої ціни із закритими пропозиціями, коли перемо
жець торгів отримує контракт за ціною, наступною від
його власної пропозиції [13]. При такій організації
торгів найкращою стратегією для учасників є так звана
"відверта" стратегія, що полягає у наданні в якості про
позиції мінімально прийнятної для учасника торгів ціни.
Ця властивість англійських аукціонів широко вико
ристовується комерційними операторами електронних
торгів (eBay, eBid, Yahoo!, PriceLine, Аукро та ін.). Учас
никам торгів пропонується проінформувати оператора
про їх мінімально прийнятну ціну. Програмне забезпе
чення торгів автоматично генерує заявки від імені учас
ника торгів відповідно із кроком аукціону, доки поточ
на ціна перевищує вказану ними мінімальну ціну. Такий
автоматичний механізм надання пропозицій отримав
назву "доручені торги" (proxy bidding або, скорочено,
proxibid). При використанні доручених торгів немає
потреби у фізичній присутності учасника торгів під час
проведення торгівельної сесії, що, безумовно, є дуже
зручним для постачальників.
Закон №491717 не передбачає використання дору
чених торгів і фактично дублює в електронній формі ан
глійський аукціон в оральній формі (як, наприклад, відо
мий аукціон "Сотсбі"). Участь в торгах вимагає фізичної
присутності учасників на електронному майданчику під
час проведення торгівельної сесії. Окрім загальної не
зручності, це може перешкодити участі в торгах певних
учасників в разі виникнення проблем із доступом к Інтер
нету, а для міжнародних учасників створює додаткові
проблеми при суттєвої розбіжності в часових поясах.
Крім того, надіслання пропозицій в реальному часі
ставить високі вимоги до технічних засобів організації
торгів і вимагає обміну значними обсягами конфіденцій
ної інформації, що створює додаткову загрозу інфор
маційній безпеці учасників торгів. Також, формат обміну
відкритими пропозиціями може використовуватись для
координації дій учасників торгів (наприклад, тривалість
часу між надсиланням пропозицій може використовува
тись як сигнал іншим учасникам про власні наміри про
довжувати боротьбу у торгах), що підвищує можливості
для корупційної змови. На думку автора, використання
механізму доручених торгів в езакупівлях зробило би їх
водночас зручнішими, простішими і більш надійними.
4. Довгострокові наслідки для економіки.
Закон №491717 надає можливість і обумовлює не
обхідність використання процедури електронного ре
версивного аукціону для закупівлі таких товарів та по
слуг, коли вибір переможця може здійснюватись за суто
ціновим критерієм. У більшості країн світу електронні
закупівлі також використовуються для забезпечення
саме цінової конкуренції між постачальниками. Деякі
економісти висловлюють побоювання, що ціновий ме
ханізм відбору постачальників змушує підприємства
робити акцент на зниження цін на шкоду якості товарів
та послуг, що закуповуються державою [11]. Езакупівлі
є досить новим інструментом, щоб можливо було зро
бити статистично аргументовані висновки з цього пи
тання, але, безперечно, така загроза існує.
У сучасних реаліях безперечним ціновим лідером у
світовій економіці є Китай. Оскільки впровадження е
закупівель спрощує доступ іноземних постачальників до
ринку державних закупівель в Україні, можна прогно
зувати збільшення присутності китайських підприємств
на цьому ринку, що ускладнить і без того досить враз
ливе становище вітчизняних підприємств.
При цьому Закон України "Про здійснення держав
них закупівель" покладає всі питання, пов'язані із за
безпеченням якості товарів, робіт і послуг, що закупо
вуються, на плечі замовників торгів, які повинні окрес
лити відповідні вимоги у конкурсній документації. Прак
тика державних закупівель в Україні свідчить про те, що
замовники часто не мають ані достатньої кваліфікації
для чіткого формулювання таких вимог, ні технічних
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засобів для оцінки відповідності закупленої продукції
задекларованим вимогам. І якщо при закупівлі у вітчиз
няних постачальників існують певні правові та адміні
стративні механізми притягнення до відповідальності
недобросовісних постачальників, то при закупівлі то
варів та послуг у закордонних підприємств вирішення
таких питань є значно складнішим.
Напевно, проблема забезпечення адекватної якості
продукції в державному секторі економіки виходить за межі
питань, пов'язаних суто із впровадженням езакупівель.
Але, на думку автора, вона є досить серйозною, щоб заслу
жити окрему увагу з боку законодавчих органів влади.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз процедур організації електрон
них торгів виявив їх переваги та недоліки. На цій базі
були виділені найбільш істотні проблеми, пов'язані із
впровадженням езакупівель в Україні і вказані можливі
шляхи їх оптимізації. На думку автора, впровадження
запропонованих в роботі механізмів сприятиме підви
щенню ефективності функціонування системи держав
них закупівель в Україні.
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ВСТУП
Інституційні зміни, що відбуваються в країні, вис
тупають необхідною основою зростання ефективності
економіки. За своїм змістом вони, будучи частиною си
стемної трансформації українського соціуму, є віднос
но самостійним напрямом — інституційною трансфор
мацією, в рамках якої створюються і розвиваються клю
чові суб'єкти ринкової економіки. Оскільки трансфор
мація української економіки відбувається на тлі інсти
туційних зрушень, то проблему сталого розвитку еко
номічних суб'єктів в сільськогосподарському комплексі
слід розглядати в контексті інституційних перетворень,
які мають головну мету — створення дієвих стимулів
підприємницької та трудової активності сільського на
селення. Інституційною основою аграрної реформи є
становлення нових економічних інститутів — економі
коправових форм власності, виробництва і управлін
ня, фінансових інститутів та ринкової інфраструктури.
Стійкий розвиток сільськогосподарського комплек
су України можливий лише в умовах сприятливого
інституційного середовища. Це пояснюється тим, що
суб'єкти аграрного сектору відчувають на собі вплив
інституційного середовища у більшій мірі ніж інші сек
тори.
Парадигма інституціоналізму знайшла відображення
у працях засновників інституціональної теорії А. Алчіа
на, Т. Веблена, О. Вільямсона, В. Гамільтона, Дж. К. Гел
брейта, Дж. Коммонса, Р. Коуза, У. Мітчелла, Д. Норта,
У. Ростоу. Подальше становлення цього напряму відоб
ражено у напрацюваннях С. Архієрєєва, В. Вольчика,
Т. Гайдая, А. Гріценка, Р. Капелюшникова, С. Кірдіної,
В. Радаєва, В. Тамбовцева, М. ТуганБарановського,
А. Чухна, А. Шастітко, В. Якубенека та ін.
Аграрний аспект інституціоналізму в регулюванні
аграрного сектору висвітлено у дослідженнях В. Андр
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ійчука, В. Бойка, М. Гладія, М. Дем'яненка, М. Йохна,
С. Кваші, І. Кириленка, Ю. Коваленка, М. Коденської,
М. Корецького, М. Кропивка, М. Латиніна, Ю. Лопа
тинського, А. Мазура, П. Макаренка, М. Маліка, О. Мо
роз, Т. Осташко, П. Саблука, М. Федорова, О. Шпича
ка, В. Юрчишина та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути сутність та специфіку
формальних та неформальних інститутів в сільськогос
подарському комплексі, визначити роль державного
регулювання сільськогосподарського комплексу, зап
ропонувати основні напрями подальших інституційних
перетворень.
РЕЗУЛЬТАТИ
Здійснені трансформації інституційної структури
сільськогосподарського комплексу не дали тих резуль
татів, на які були сподівання на початку реформ. Сіль
ське господарство України і досі не досягло належного
рівня. У землеволодінні та землекористуванні триває не
впорядкованість, безладдя, правова безвідповідальність.
На досить низькому рівні знаходиться відповідальність
управлінських ланок у всіх структурах влади.
Протягом усього трансформаційного періоду відчу
валася недостатність державної підтримки сільськогос
подарського комплексу, яка може проявлятися через
податкові пільги, кредити, митні тарифи, низькі про
центні ставки на придбання сільськогосподарської тех
ніки, пального, добрив, субсидії.
Звісно, державне регулювання не повинне спотво
рювати конкуренцію і ділову активність різних суб'єктів
господарювання, його завдання — встановлювати міцні
інституційні рамки для різноманітних аграрних
підприємств і забезпечувати їм рівно конкурентні умо
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ви на ринку, який сам по собі є системою взаємопов'я
заних інститутів, що забезпечують його успішне функ
ціонування. Для цього потрібен увесь набір інститутів:
він забезпечує використання методів непрямого держав
ного регулювання, щоб уникнути, наскільки це можли
во, прямого втручання держави в аграрну економіку.
В умовах ринкової економіки, як свідчить досвід
розвинених західних країн, ефективність агропромис
лового виробництва і розвиток сільських територій
значною мірою залежать від державного регулювання
й підтримки. Державне регулювання аграрного ринку
за кордоном — це складний механізм, що включає
інструменти впливу на прибуток фермерів, структуру
сільськогосподарського виробництва, аграрний і про
довольчий ринок, соціальну структуру села, міжгалу
зеві й міжгосподарські відносини з метою створення
стабільних економічних, правових, соціальних і еколо
гічних умов для розвитку сільськогосподарського ком
плексу, задоволення потреб населення в продуктах хар
чування за соціально доступними цінами, розвиток
сільських територій.
Державне регулювання сільськогосподарського
комплексу здійснюється відповідними державними
органами, що діють через визначену систему інститутів,
створених як сільськогосподарськими товаровиробни
ками, так і підприємствами оптової торгівлі, перероб
ки, реалізації. Як показують дослідження провідних
вітчизняних і зарубіжних вчених в усіх розвинутих
країнах дія ринкового механізму в сільськогосподарсь
кому комплексі доповнюється інструментами держав
ного регулювання, співвідношення яких залежить від
частки державного сектора, історичних особливостей
і традицій, характеру вирішення завдань у теперішній
час [1].
Трансформаційні процеси, що відбуваються в рин
ковій економіці України, вимагають вирішення питань,
пов'язаних з визначенням місця держави в інституціо
нальній структурі підприємництва в сільськогосподарсь
кому комплексі. Це пояснюється тим, що законо
мірності, які проявляються в умовах ресурсних обме
жень, вказують на результати, що відрізняються від їх
прогнозних теоретичних моделей. Значною мірою така
точка зору базується на необхідності прийняття в роз
рахунок впливу інститутів на процес активізації підприє
мницької діяльності в сільському господарстві, проявом
яких виступає державна підтримка [2].
Результативність державної підтримки підприєм
ництва, у першу чергу, залежить від розвиненості фор
мальних і неформальних інститутів. При цьому прави
ла, встановлювані у формі офіційних текстів або закрі
плювані третьою стороною в домовленостях, у ролі га
рантів яких виступає держава, є формальними інститу
тами. В порівнянні з ними, правила, що існують у пам'
яті учасників і організаторів підприємницької діяльності
в сільському господарстві, виконання яких гарантують
переробні господарства і торговельні підприємства, ут
ворюють неформальні інститути [3].
Підприємництво в сільськогосподарському комп
лексі характеризується сукупністю організаційноеко
номічних відносин виробників, переробних підприємств,
дистриб'юторів сільськогосподарської продукції. Рин
кові відносини в розглянутих секторах формують інсти
туційну структуру сільського господарства, у зв'язку з
чим варто розрізняти вплив держави й інститутів на роз
виток його галузей у цілому і державну підтримку
суб'єктів підприємництва в сільськогосподарському
комплексі зокрема. З теоретичної позиції можливий
інституційний аналіз зазначених видів підприємницької
діяльності як самостійного об'єкта дослідження, що
обумовлено їх взаємодоповненням у сільському госпо
дарстві, що є, з одного боку, об'єктом обслуговування
виробничого підприємництва, а з іншого боку — необ
хідною умовою функціонування переробних і торго
вельних підприємницьких структур [4].
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У даному аспекті в сучасній інституційній економіці
ефективність взаємодії держави, господарств і під
приємств у підприємницькому середовищі визначаєть
ся розміром трансакційних витрат, що виражають вит
рати експлуатації економічної системи, заснованої на
ринковому обміні. За своїм змістом трансакційні вит
рати є способом інтегрування виробничого і трансфор
маційного процесів, оскільки до них відносяться витра
ти оформлення контрактних відносин між суб'єктами
підприємництва для організації купівліпродажу то
варів, ведення бухгалтерського обліку, споживання
юридичних послуг і забезпечення рекламної діяльності.
Функціональним призначенням держави є забезпе
чення інтегрованого функціонування підприємницьких
структур в сільськогосподарському комплексі. Оскіль
ки підприємництво в сільському господарстві є важли
вим чинником розвитку ринкової економіки, воно пе
редбачає використання такої форми його державної
підтримки, що заміщає або компенсує частину витрат
сільгосптоваровиробників, зв'язаних єдиним виробни
чотехнологічним циклом [7].
Інтеграційна функція формальних інститутів держа
ви в даному напрямі реалізується на основі підвищення
ефективності виробничокомерційної діяльності госпо
дарств населення, селянських (фермерських) госпо
дарств і, у першу чергу, сільськогосподарських органі
зацій при мінімізації їхніх сукупних витрат з метою до
сягнення рівноваги між пропозицією продукції аграр
ного походження і платоспроможним попитом її спо
живачів. Отже, економікоінституційну природу дер
жавної підтримки підприємництва в сільськогоспо
дарському комплексі варто розглядати з позиції соц
іальноекономічних і організаційноекономічних відно
син, що складаються між різними власниками землі,
праці і капіталу з приводу виготовлення високоякісної
сировини, її промислової переробки і доставки кінце
вої продукції споживачам з найменшими виробничими,
трансформаційними і трансакційними витратами [8].
Характеристика державної підтримки підприємництва,
з погляду забезпечення економічно ефективного господа
рювання на землі, базується на аналізі його інституційної
структури. У силу того, що вона формується і розвиваєть
ся в середовищі недосконалої конкуренції, її формування
правомірне погоджувати з визначенням місця держави в
зазначеній інституційній структурі. Дане місце визначає
формальна складова державної підтримки підприємницт
ва, тому що інституціональні установки дають змогу
підприємцям швидше адаптуватися до ринкових змін, що
відбуваються. За посередництвом зазначеного інституцій
ного впливу держави на відтворювальний процес, встанов
люються формальні зв'язки між економічними суб'єктами,
що виробляють сировину, перероблюють її і доставляють
готову продукцію споживачам. Незважаючи на ускладнен
ня інтеграційних процесів, інституційна структура підприє
мництва трансформується в завершене ціле, у рамках яко
го інститути держави сприяють зменшенню сукупних вит
рат господарюючих суб'єктів. У їхній якості виступають
державні інституційні установки, що забезпечують стійкий
зв'язок між виробництвом сировини, її своєчасною пере
робкою й економічним доведенням готової продукції до
місць споживання [10].
На практиці щоб уникнути втрат аграрної продукції і
внаслідок необхідності досягнення ціни рівноваги, суб'єкти
підприємництва формують пропозицію за допомогою за
стосування інституту контрактів.
Організаційноекономічні відносини партнерів по
агробізнесу, засновані на дотриманні контрактних зо
бов'язань, будуються на відповідності інтересів госпо
дарств інтересам партнерів. Коли ж сторони ігнорують
необхідність виконання контрактів, міжсуб'єктна
взаємодія переходить у площину застосування держав
них інституційних установок. Отже, виділення переваг
звичаїв і традицій не враховує провалів ринку, що поля
гають в опортуністичному поводженні контрагентів.
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Слід зазначити, що в розвинутій ринковій економіці
в умовах контрактації держава впливає на систему ви
робничих відносин за допомогою використання механ
ізму інфорсменту. Його характеризує сукупність спо
собів правозастосування, примусу і забезпечення кон
тролю за виконанням інституційних установок. Засто
сування зазначеного механізму в економіці України
могло б сприяти розвиткові підприємницьких структур
за рахунок прийняття законів і підзаконних актів, по
в'язаних з продуктовим програмуванням, активізацією
бюджетного фінансування, проведенням державних
закупівель того або іншого виду продукції, пільговим
кредитуванням і оподатковуванням. На додаток до заз
наченого, механізм інфорсменту повинний забезпечу
вати обов'язкове виконання контрактних зобов'язань з
боку ініціаторів контрактації і їхніх агентів. Це пояс
нюється тим, що система контрактних відносин в інсти
туційній структурі підприємництва є незавершеною,
тому що чинне законодавство не передбачає санкцій до
суб'єктів, що не виконують своїх зобов'язань. Даний
аспект інституційних провалів вказує на відсутність ме
ханізму, що сприяє реалізації розпоряджень, законів і
мотивації економічних агентів до дотримання встанов
лених правил. Економічні наслідки опортуністичної по
ведінки партнерів по агробізнесу супроводжуються ро
стом трансакційних витрат сільськогосподарських то
варовиробників.
Тому функція санкціонування або забезпечення
дотримання контрактів полягає в заміщенні витрат
суб'єктів підприємництва в сільському господарстві вит
ратами агентів, що ухиляються від виконання інституц
ійних угод. У даному змісті витрати порушення кон
трактів включають прямі санкції, а також втрачені ви
годи, що могли б одержати господарства при сумлінно
му дотриманні контрактації.
Координаційний ефект при порушенні умов кон
трактів залежить від втраченої вигоди від порушення
контрактів і абсолютної величини санкцій за опортуні
стичну поведінку агентів. Регулятивні акти держави по
забезпеченню умов контракту вже є ефективними, якщо
в ініціаторів оформлення інституційних угод і їхніх
партнерів присутні мотивація до обов'язкового дотри
мання правил гри [13].
Для цього механізм санкціонування повинен базу
ватися на інформації з фактів порушень контрактних зо
бов'язань, забезпечувати проведення моніторингу ви
конання контрактів і містити вартісну величину санкцій,
застосовуваних до порушників інституційних угод.
Вибір тієї або іншої форми санкцій залежить від
співвідношення між цією вартісною величиною і госпо
дарськими втратами у випадку порушення умов кон
трактів. Якщо витрати захисту інституційних угод пе
рекривають витрати, зв'язані з порушенням їхніх умов,
санкції до контрагентів є неефективними.
Вільна конкуренція, що спирається на принципи еко
номічної рівноваги і диференціації доходів господарств
і переробних підприємств, обумовлює підвищення про
дуктивності праці і вимагає переводу їхньої взаємодії
на координаційнодоповнюючу базу. У зв'язку з цим є
обгрунтованим створення оптимального ринкового се
редовища для різних суб'єктів господарювання у по
єднанні з їх примусом до обов'язкового дотримання
інституційних настанов. Реалізація названих задач за
безпечується при участі держави і базується на засто
суванні принципу відповідності контрактних угод інсти
туційним установкам, пов'язаним з раціональним вико
ристанням землі і виробництвом конкурентоздатної
продукції.
У такому розумінні, економікоінституційна
підтримка держави як форма її ринкової взаємодії з
суб'єктами підприємництва в сільськогосподарському
комплексі припускає використання формальних інсти
тутів, що виражають цілеспрямовану державну
діяльність по поєднанню окремих частин у цілому.
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З огляду на те, що господарства і переробні підприє
мства взаємодіють з податковими інспекціями, митни
ми службами, органами державної статистики, реєст
раційними палатами, і органами ліцензування, відноси
ни обміну між ними також правомірно підкорити задачі
зменшення трансакційних витрат сільськогосподарсь
ких товаровиробників. На це вказує необхідність ство
рення особливого режиму для їхньої взаємодії, що по
легшує рішення фінансовогосподарських питань і спро
щує процедури бухгалтерської і статистичної звітності
господарств, реєстрації і ліцензування підприємницької
діяльності в сільськогосподарському комплексі.
Звідси, до виробничих витрат господарств населен
ня, селянських (фермерських) господарств і сільсько
господарських організацій додаються трансакційні вит
рати, обумовлені оформленням ліцензійних дозволів.
Ускладнення процедури одержання ліцензій юридични
ми і фізичними особами на право проведення виробни
чокомерційних операцій характеризує даний інститут
як витратний для сільгосптоваровиробників [12].
На підставі цього, в інституціональній структурі
підприємництва в сільськогосподарському комплексі
державі варто орієнтуватися на досягнення відповід
ності формальних і неформальних інститутів.
Окремі дослідники при визначенні місця держави в
структурі ринку надають першочергового значення не
формальній інституціоналізації міжсуб'єктної взаємодії
в економіці. Однак неформальні інститути не можуть
виконувати економічних функцій і не забезпечують пра
вового режиму, що сприяє формуванню для підприємців
оптимального ринкового середовища. Тільки інсти
туційні угоди й установки відтворюють реальний коор
динаційний ефект, оскільки встановлюють конкретні
правила гри на ринку продовольчих товарів [6].
У зіставленні з ними, умовності і звичаї не здійсню
ють ефективного впливу на результати підприємниць
кої діяльності переробних господарств і торговельних
підприємств.
Так, навряд чи можна вирішити проблему фінансо
вого оздоровлення сільськогосподарського комплексу
за рахунок стимулювання традицій селянства до колек
тивної праці. В умовах багатосуб'єктного підприємниц
тва в сільському господарстві індивідуальна виробничо
комерційна діяльність фермерів може бути значно ефек
тивніше організації виробництва, переробки і збуту про
дукції сільськогосподарських організацій. Тому вико
ристання державою інформації про економічні перева
ги колективної праці для прийняття інституційних ус
тановок у даному випадку є неефективною [5].
Варто вказати на пріоритет формальних інститутів
перед неформальними, що базується на їхньому коор
динаційному ефекті. Такий ефект збільшується, якщо
інституційні угоди й установки відповідають звичаям і
традиціям, що складаються в підприємницькому сере
довищі. Якщо ж ті або інші інституційні установки відхи
ляються від загальноприйнятих кодексів поведінки,
трансакційні витрати держави зростають, але не дають
реального економічного ефекту.
В умовах відсутності директивноадміністративних
вертикалей і в результаті надбання різними суб'єктами
господарювання виробничогосподарської само
стійності, взаємодія держави з ними переміщується на
мікрорівень. Виходячи з відзначеного, застосування
інституційних угод і установок у ситуації ринку підви
щує ефективність управління економікою в мікроеко
номічному масштабі. Однак у міру поділу праці і спе
ціалізації виробництва, підсилюється потреба суб'єктів
підприємництва в їхньому взаємозв'язку і взаємодопов
нюваності. Згодом це виявляється в прийнятті держа
вою відповідних законів і підзаконних актів, що коор
динують виробництво, переробку і збут продовольчих
товарів [11].
Таким чином, категоріальна характеристика дер
жавної економікоінституційної підтримки підприєм
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ництва в сільськогосподарському комплексі повинна:
— відбивати зростаючу роль міжсуб'єктної взає
модії в процесі відтворення аграрної сировини і продо
вольства;
— враховувати відповідність формальних інститутів
традиціям і звичаям, що існують у суспільстві;
— забезпечувати реалізацію інституційних угод і ус
тановок через використання механізму інфорсмента.
Критерії оцінки державної економікоінституційної
підтримки господарств мають безпосереднє відношен
ня до трансакційного підприємництва. В умовах ринку
його суб'єктамидистрибьюторами виступають страхові
компанії, інвестиційні і пенсійні фонди, а також консал
тингові фірми. У рамках взаємодії з ними, одним з на
прямків державної підтримки підприємництва визна
чається забезпечення його послугами недержавних
фінансових інститутів. У цих цілях можуть застосову
ватися гарантії з боку держави, кредитні і податкові
пільги, так само як і пряма компенсація втрат банків і
страхових компаній, викликаних обслуговуванням
підприємницьких структур в сільськогосподарському
комплексі [9].
Звідси випливає, що в рамках ринкової економіки
інституційна структура підприємництва в сільськогос
подарському комплексі являє собою сукупність фор
мальних і неформальних інститутів, реалізація яких по
винна сприяти формуванню інтегрованих підприємниць
ких структур. Такий ефект можуть створювати інсти
туційні угоди й інституційні установки, якщо вони за
безпечують ув'язування між виробництвом сировини,
його своєчасною і якісною переробкою й економічним
доведенням готової продукції споживачам з найменши
ми для сільгоспвиробників витратами.
ВИСНОВКИ
Одним з головних чинників, який визначає рівень
розвитку ринкових відносин та конкурентні позиції пев
ної країни у світовій економіці, забезпечує її економіч
ну безпеку, є рівень розвитку інституційного середови
ща. В Україні склалися умови, за яких відбувається вик
ривлення інституційного середовища, що призводить до
неналежних показників економічного та соціального
розвитку, існування соціальної нерівності, корупції.
Усуненню цих недоліків сприятиме розвиток ефектив
них інститутів регулювання та інститутів ринкової
інфраструктури (інформаційнообслуговуючої, грошо
вокредитної інфраструктури та торговопосередниць
кого сегменту).
Для функціонування ефективної ринкової економ
іки необхідний певний набір інститутів. Ринкові механ
ізми не можуть працювати ефективно в неадекватному
інституційному середовищі. Аналіз реформ свідчить про
те, що ті країни з ринковою та перехідною економіка
ми, які створили економічну й політичну стабільність,
забезпечили розвиток відповідних демократичних інсти
тутів і найповніше врахували свої національні, історичні,
географічні особливості досягли відчутних результатів.
Проблеми, з якими зіткнулися країни Східної Європи
та колишнього СРСР на шляху переходу до ринку, вка
зали на значну роль інституційних чинників у функціо
нуванні економіки.
Події останніх десятиліть свідчать про те, що не
обхідні інституційні структури не виникають автоматич
но, а перенесення інституційних структур успішно фун
кціонуючих західних економік не гарантує відбору
найбільш ефективних інститутів. Політика держав з пе
рехідною економікою повинна бути в першу чергу спря
мована на створення умов для проведення інституцій
ної реформи у сфері господарювання з метою форму
вання ефективної інституційної структури. Подібні пе
ретворення можуть мати як комплексний позитивний
вплив на загальний рівень економічної безпеки, так і
стабілізуючи впливати на індикатори окремих її скла
дових.
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Отже, інституційні перетворення в сільськогос
подарському комплексі України здійснюються до
сить повільно. Значний впив на трансформаційні про
цеси здійснюють неформальні інститути. Трансфор
маційні процеси в сільськогосподарському комплексі
нерідко здійснюються з порушенням діючого зако
нодавства. Подальші інституційні перетворення по
винні бути спрямовані на забезпечення розвитку
різних форм власності і господарювання, еквівален
тності відносин обміну між суб'єктами господарю
вання, державну підтримку і захист усіх форм ефек
тивного господарювання та ліквідацію будьяких
протизаконних економічних структур, розвиток зе
мельного ринку, ефективної системи кредитування
сільського господарства і вдосконаленні агропродо
вольчих ринків, сприяння технікотехнічному пере
озброєнні галузі, приділенні уваги розвитку сіль
ських територій.
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