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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За рахунок міжнародної торгівлі, підприємства от-

римують можливість не лише збільшити свої прибутки,
але і підвищити свій рівень конкурентоспроможності,
брати участь у міжнародному русі товарів, послуг та
капіталу. Проте у сучасних умовах динамічного розвит-
ку зовнішньоекономічної діяльності зростають і вимо-
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ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY AND ITS PLACE IN INTERNATIONAL BUSINESS

У статті дослідженні сутності фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та його місця
в ресурсному забезпеченні.

По-перше, автори проаналізували Зовнішньоекономічний баланс України за останні 9 років. Цей аналіз
показує значимість проведення експортно-імпортних операцій для держави. Процес міжнародної торгівлі
починається з підприємств. Тому потрібно визначити, що відіграє ключову роль у діяльності зовнішньо-
економічних підприємств. Для цього автори розглянули основні складові ресурсного забезпечення, які
мають безпосередній вплив на отримання прибутку. Важливу роль для підприємства має саме фінансове
забезпечення. Подальше дослідження автори присвячують дослідженню сутності фінансового забезпе-
чення зовнішньоекономічного підприємства. Невід'ємною частиною даного забезпечення автори виділя-
ють фінансові ресурси і фінансовий потенціал і знаходять зв'язок між даними категоріями.

Автори пропонують власне тлумачення поняття фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяль-
ності. Розділяють поняття фінансового забезпечення, фінансових ресурсів і фінансового потенціалу та
встановлюють їх взаємозв'язок.

The purpose of writing of article consists in research of essence of financial security of foreign economic
activity and its place in resource providing.

First, the author analysed the External economic balance of Ukraine for the last 9 years. This analysis shows
the importance of carrying out export-import transactions for the state. Process of international trade begins
with the enterprises. Therefore it is necessary to define that plays a key role in activity of the external economic
enterprises. For this purpose the author considered the main components of resource providing which have direct
influence on receiving profit. For the enterprise financial security has an important role. The author devotes the
subsequent research to research of essence of financial security of the external economic enterprise. The author
allocates with an integral part of this providing financial resources and financial potential and finds
communication between these categories.

The author offers own interpretation of concept financial security of foreign economic activity. Shares the
concept of financial security, financial resources and financial potential and establishes their interrelation.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, фінансовий
потенціал.

Key words: foreign economic activity, financial security, financial resources, financial potential.

ги споживачів до пропонованого товару. Така тенден-
ція є зрозумілою, оскільки міжнародному ринку харак-
терний високий рівень конкуренції. Рівень конкуренто-
спроможності іноземної продукції на світовому ринку
зазвичай визначається технологічним та інтелектуаль-
ним забезпеченням, яке грунтується на новітніх розроб-
ках та прогресивних технологіях. Але ключову роль у
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ресурсному забезпеченні слід відводити все ж фінансо-
вому, тому що саме цей вид забезпечення може пере-
творюватись у будь-який інший.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У економічній літературі проблему фінансового за-

безпечення досліджували такі науковці, як М. Францу-
зова [6], С. Гладій [1], І. Козій [3], Д. Олійник [4], К. Ква-
тернюк [2], А. Соколов [5] та інші. Проте, не зважаючи
на здобутки вчених, у наукових роботах залишається
невирішеним питання, щодо тлумачення сутності понят-
тя "фінансового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності". Малодослідженою також залишається си-
стема взаємодії даного поняття з фінансовими ресур-
сами та потенціалом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення сутності фінансового за-

безпечення зовнішньоекономічної діяльності; визначен-
ня місця фінансового забезпечення у структурі ресурс-
ного забезпечення; розмежувати поняття "фінансове за-
безпечення", "фінансові ресурси" та "фінансовий потен-
ціал" і знайти їх взаємозв'язок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Значну роль для української економіки відіграє зов-

нішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Це пріоритетний
напрям державної політики, який сприяє розвитку еко-
номічного клімату країни та створює привабливі умови
для залучення зарубіжних капіталів. Для більш чіткого
уявлення впливу міжнародної торгівлі на економіку
країни розглянемо зовнішньоекономічний баланс краї-
ни за 2005—2013 рр. (табл. 1).

Бачимо, що і експорт і імпорт займають значну час-
тку номінального ВВП країни. Окрім того за останні 3
роки спостерігається тенденція переважання імпорту
над експортом у досить значних обсягах. Що це може
означати? Україна останнім часом інтенсивно збільшує
свої закупівлі за кордоном. Можливими наслідками
даної ситуації будуть скорочення робочих місць, через
зменшення обсягів власного виробництва та тиск на курс
гривні.

Для зміни подібної ситуації, потрібно підтримати
національного товаровиробника. Та перш за все — чітко
усвідомити, що відіграє ключову роль у діяльності
підприємств які займаються ЗЕД.

У процесі виробництва, ресурсне забезпечення
підприємства має бути на належному рівні та відповіда-
ти міжнародним вимогам та стандартам. Лише такі
підприємства будуть мати змогу конкурувати на міжна-
родному ринку та пропонувати якісні товари чи послу-
ги. Єдиним видом забезпечення, яке може в подальшо-

му перетворюватись у залежності від потреб підприєм-
ства є фінансове забезпечення. Адже у потрібний мо-
мент воно може набувати форму обладнання, мате-
ріалів, кваліфікованих консультацій спеціалістів та ін.
Розвиток ЗЕД країни та підприємств даної сфери бага-
то в чому залежить від використання та наявності фінан-
сового забезпечення.

Для підприємств, що займаються ЗЕД, фінансовий
ресурс має провідне значення, адже кожного дня відбу-
вається рух грошових коштів, зокрема валюти; здійсню-
ються розрахунки з іноземними та вітчизняними парт-
нерами; сплачуються різного роду податкові зобов'я-
зання.

Безперечно у розвитку підприємств міжнародної
торгівлі безпосередньо зацікавлені державні та місцеві
органи влади. Здійснення експортно-імпортних опе-
рацій знаходить своє відображення у платіжному ба-
лансі країни. Така форма відображення міжнародних
операцій здійснених країною за конкретний проміжок
часу визначає основні напрями подальшого вибору гро-
шово-кредитної, валютної, зовнішньоторговельної по-
літики та ефективного управляння державним боргом.

Фінансове забезпечення та його фінансові ресурси
ЗЕД важливі не лише для підприємства, а і для регіону в
якому воно знаходиться, бо в першу чергу це робочі
місця для населення та сплата податку з доходів фізич-
них осіб, що наповнює місцевий бюджет. Він має безпо-
середній вплив на життєвий рівень населення регіону та
його потенціал.

Для розуміння процесу ЗЕД та його фінансового
забезпечення потрібно почати розгляд з підприємниць-
кої діяльності. Для підтвердження віщевикладеної дум-
ки особливо варто приділити увагу фінансовому забез-
печенню та його місцю в загальній групі ресурсного за-
безпечення.

Діяльність будь-якого підприємства не можливе без
ресурсного забезпечення. М. Французова трактує по-
няття ресурсне забезпечення як "процес мобілізації,
накопичення, розподілу ресурсів, а також здійснення
планування, контролю, моніторингу та інших процедур,
спрямованих на ефективне і раціональне використання
ресурсів" [6]. Серед науковців не існує однозначної дум-
ки, щодо його складових. Така ситуація пояснюється
швидкими змінами у економічному, політичному, тех-
нологічному та інших середовищах, що безпосередньо
впливають на розвиток та функціонування будь-якої
компанії.

Діяльність підприємств на пряму залежить від складу
ресурсного забезпечення. Адже якісне ресурсне забезпе-
чення — це основа для успішного функціонування на рин-
ку. Для розуміння значення конкретного виду забезпечен-
ня на діяльність суб'єкта господарської діяльності, по-

Таблиця 1. Зовнішньоекономічний баланс України за 2005—2013 рр.

Джерело: [7].

 

Номінальний 

ВВП за рік, 

млн грн. 

Експорт товарів та 
послуг 

Імпорт товарів та 
послуг 

Сальдо 
 (експорт - імпорт) 

млн грн. % ВВП млн грн. % ВВП млн грн. % ВВП 

2005 441452 227252 51.5 -223555 -50.6 3697 +0.8 

2006 544153 253707 46.6 -269200 -49.5 -15493 -2.8 

2007 720731 323205 44.8 -364373 -50.6 -41168 -5.7 

2008 948056 444859 46.9 -520588 -54.9 -75729 -8.0 

2009 913345 423564 46.4 -438860 -48.0 -15296 -1.7 

2010 1082569 549365 50.7 -580944 -53.7 -31579 -2.9 

2011 1316600 707953 53.8 -779028 -59.2 -71075 -5.4 

2012 1408889 717347 50.9 -835394 -59.3 -118047 -8.4 

2013 1454931 681899 46.9 -805662 -55.4 -123763 -8.5 

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/20148

трібно чітко усвідомлювати, яку роль воно відіграє у про-
цесі виробництва, чи ефективно використовується та як
впливає на остаточний результат діяльності.

Виділимо основні групи ресурсного забезпечення,
які знайдуть своє відображення на кожному під-
приємстві та мають безпосередній вплив на отримання
прибутку (рис. 1). Слід зазначити, що групи ресурсного
забезпечення можуть змінюватись у залежності від га-
лузі виробництва. Але ми обираємо стандартній набір
ресурсного забезпечення, адже досліджуємо не конк-
ретну галузь виробництва, а загальне бачення пробле-
ми забезпечення.

Таким чином, кожне підприємство має у своєму роз-
порядженні щонайменше шість груп ресурсного забез-
печення, кожна з яких відповідає за свій ресурс, що
відіграє значну роль у виробничому процесі. Проведений
аналіз дозволяє визначити місце фінансового забезпечен-
ня серед приведених складових. Воно є важливою скла-
довою ресурсного забезпечення кожного підприємства,
тому що саме ця група відповідає за грошові потоки суб-
'єкта господарювання. Не меншу роль відіграє фінансо-
ве забезпечення і на підприємствах які займається ЗЕД.
Адже при здійсненні експортно-імпортних операцій
можна спостерігати значні грошові потоки.

Для подальшого дослідження потрібно визначитись
з поняття "фінансове забезпечення", якому присвячено
багато праць науковців. Хотілось би відзначити, що все
ж відсутнє однозначне трактування даного поняття, з
яким би погодились всі вчені. Так, С.П. Гладій розгля-
дає фінансове забезпечення як "узагальнюючий метод
інвестування через фінансові форми як конкретні про-
яви категорій фінансової сфери, зовнішнього вияву ме-
ханізму та його структурних елементів. Виділяє такі

методи інвестування: повне самофінан-
сування, лізинг, селинг, акціонерне,
венчурне, кредитне, бюджетне та
змішане фінансування" [1]. Але існує і
інша думка, І. С. Козій пише, що фінан-
сове забезпечення є складовою фінан-
сового механізму та "передбачає фор-
мування та використання фінансових
ресурсів підприємств за допомогою
оптимізації співвідношення всіх його
форм і дає змогу створити такі обсяги
фінансових ресурсів господарської
діяльності, від яких підприємство мало
б змогу функціонувати не тільки без-
збитково, але і підвищувати ефек-
тивність діяльності та зміцнювати еко-
номіку країни загалом" [3, с. 226].

Бачення Д.С. Олійника на визначен-
ня поняття фінансове забезпечення
дещо відрізняється від попередніх. На
думку автора, це "організація через
визначення обсягу фінансових ре-
сурсів, науково обгрунтованого їх про-
гнозування, створення фінансових ре-
зервів і нормативно-правового забезпе-
чення" [4, с. 12]. Проаналізувавши тлу-
мачення авторів, можемо виділити клю-

чові ознаки кожного з понять:
— узагальнюючий метод інвестування, що діє через

фінансові форми;
— процес залучення та ефективного використання

фінансових ресурсів;
— процес організації фінансування, для подальшої

ефективної діяльності.
Узагальнюючи вищенаведені визначення, можемо

зробити висновок, що фінансове забезпечення — це сис-
тема фінансових відносин, які здійснюються за допомо-
гою залучення та використання фінансових ресурсів. З
огляду на те, що наше дослідження зосереджено на
здійсненні міжнародної торгівлі, то будемо підходити до
даного поняття з даної точки зору. При ЗЕД підприємств
фінансове забезпечення буде відображати економічну
взаємодію та відносини саме у грошовій формі (фінансо-
вих ресурсів). Шляхом узагальнення специфіки дослід-
жуваних міжнародних відносин підприємств сформова-
но визначення фінансового забезпечення ЗЕД (рис. 2).

Виходячи з зазначеного визначення, чітко усвідомлює-
мо, що його складовою є фінансові ресурси. Деякі науковці
ототожнюють поняття фінансового забезпечення з фінан-
совими ресурсами.Що на нашу думку, є недоцільним.

Ми підтримуємо погляд К. Кватернюк, яка поділяє
фінансові ресурси на дві групи. Перша характеризує еко-
номічний зміст поняття фінансові ресурси, сюди відно-
сять: грошові кошти та фонди, грошові надходження та
нагромадження, грошовий потік, активи і грошовий кап-
італ. Наступна група відображає підходи щодо цільово-
го призначення фінансових ресурсів такі, як покриття
витрат, виконання зобов'язань, отримання доходу, ви-
робничий та соціальний розвиток, забезпечення розши-
реного відтворення. Обидві групи ресурсів постійно з'яв-

ляються у діючих підприємств. Також К.
Кватернюк пропонує тлумачити поняття
фінансові ресурси ЗЕД підприємства як
"сукупність грошових коштів, структуро-
ваних на основі кількісних та якісних кри-
теріїв за обсягами й джерелами фінансо-
вих ресурсів, що акумулюються для за-
безпечення ефективної реалізації та роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності з
метою отримання валютного доходу" [2,
с. 104].

Виходячи з вищесказаного, поняття
фінансові ресурси є основним елементом
фінансового забезпечення.

 

Фінансове забезпечення 
 

ЗЕД 

Фінансове забезпечення ЗЕД – це сукупність міжнародних фінансових відносин, що обумовлені 
інструментами, методами та важелями впливу на міжнародну торгівлю, з метою створення та 
реалізації на закордонних ринках товари та послуги при досягнутому рівні розвитку економіки та 
державної підтримки національних товаровиробників 

Вітчизняні 
товаровиробники 

Рис. 2. Схема узагальненого визначення сутності поняття
"Фінансове забезпечення ЗЕД"

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Групи ресурсного забезпечення підприємства

Джерело: складено автором.
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Фінансове забезпечення 

Інформаційне 
забезпечення 

Інтелектуальне 
забезпечення 

Основні і оборотні засоби виробництва 

Сукупність знарядь та предметів праці, за допомогою 

яких здійснюється виробничий процес та надання 
послуг 

Управлінський та трудовий персонал, який зайнятий на 
підприємстві основною чи допоміжною роботою 

Кошти та грошові надходження підприємства для 
виконання господарських потреб 

Сукупність даних, що мають смислове навантаження 
відображає всю виробничо-господарську діяльність 
підприємства і документально зафіксовані на різного 

виду носіях 

Вміння, знання, навички, які слугують для формування 
та розширення потенційних можливостей підприємства 
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Деякі науковці не розмежовують по-
няття фінансові ресурси та фінансовий
потенціал. Розуміючи при цьому су-
купність наявних та накопичених фінан-
сових ресурсів, які можуть бути викори-
стані у потрібний момент часу для влас-
них потреб. При цьому існує чітке розу-
міння фінансового потенціалу.

О.В. Соколов у своїй праці характе-
ризує фінансовий потенціал підприєм-
ства як "наявність фінансових можливо-
стей підприємства для інвестування
коштів у поточну діяльність і перспек-
тивний розвиток, нарощування виробни-
чого потенціалу підприємства" [5, с. 81].
Отже, із вищезазначеного слідує що
фінансові ресурси володіють лише од-
нією характеристикою фінансового по-
тенціалу. У даному випадку вони представляють су-
купність грошових коштів. При цьому фінансовий по-
тенціал має ще ряд характеристик, які не притаманні
фінансовим ресурсам, такі, як здатність до збільшення
обсягів фінансових ресурсів, можливе отримання додат-
кових ресурсів, реалізація потенційних та прихованих
резервів та ін.

Таким чином, поняття фінансовий потенціал ми не
можемо ототожнювати з фінансовими ресурсами. Але
постає логічне запитання, що стосується місця даних
понять та їх взаємодії у економічних відносинах. Для
того, щоб наочно продемонструвати взаємодію та місце
кожного із зазначених термінів у здійсненні ЗЕД
підприємств пропонуємо розглянути на рисунок 3.

Відповідно зображеної схеми, фінансове забезпе-
чення ЗЕД включає в себе поняття фінансових ресурсів.
Їхній загальний вплив на діяльність підприємства без-
посередньо відображається на результаті діяльності. А
отриманий результат і є можливістю нового інвестуван-
ня, залучення коштів, розширення ресурсної бази та ін.
факторів, що відіграють значну роль у розвитку підприє-
мства ЗЕД.

ВИСНОВКИ
Виділено основні групи ресурсного забезпечення,

що притаманні майже кожному підприємству, особли-
во це стосується суб'єктів господарювання, які займа-
ються міжнародною торгівлею.

Запропоновано авторське визначення сутності по-
няття фінансового забезпечення ЗЕД.

Чітко розмежовані поняття: фінансове забезпечен-
ня, фінансові ресурси та фінансовий потенціал у ЗЕД.
Встановлено межу між даними категоріями та зрозумі-
лий взаємозв'язок.

Таким чином, можемо стверджувати, що ефектив-
не функціонування фінансового забезпечення ЗЕД є
однією з ключових передумов, що визначає темпи та
результати розвитку обраної діяльності в сучасних умо-
вах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки українські підприємства, у першу чер-

гу великі, стали реалізовувати певні соціальні заходи,
декларувати формування нових соціальних стратегій,
розробляти підходи до більш тісної взаємодії з суспіль-
ством. Такі дії є частиною відносно нової для України
дійсності, відомої у світі як корпоративна соціальна
відповідальність. По мірі того, як український бізнес все
в значній мірі стає частиною загальносвітової економі-
ки, тим більше він змушений рухатися в руслі загальнос-
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У статті проаналізовано питання інституційного розвитку корпоративної соціальної відповідальності
бізнесу як невід'ємної складової соціально-орієнтованої ринкової економіки. Визначено внутрішні та
зовнішні чинники, що сприяли становленню соціальної відповідальності бізнесу, у взаємозв'язку з дер-
жавою і суспільством як основи сталого розвитку національної економіки. Науково обгрунтоване рішення
управлінських завдань дозволяє забезпечувати сприятливі соціально-психологічні умови на підприємстві,
впливати на розвиток відносин із зацікавленими сторонами, своєчасно запобігати соціальну напру-
женість, не порушуючи принципів економічної ефективності. Соціальна відповідальність є інструмен-
том зменшення нефінансових ризиків компанії, підвищення конкурентоспроможності, а також важли-
вим фактором зближення пріоритетів розвитку корпорацій, суспільства і держави. Наростаючі процеси
глобалізації сприяють впровадженню принципів корпоративної соціальної відповідальності у повсяк-
денну діяльність підприємств, що доповнюється важливістю створення позитивного іміджу корпорацій
в регіонах присутності, отримання додаткових інвестицій за допомогою проведення соціально відпові-
дальної політики.

The article analyses the issues of institutional development of corporate social responsibility as an integral
part of socially-oriented market economy. Defined internal and external factors in the formation of social
responsibility of business, in relationship with the state and society, as a basis of sustainable development of the
national economy. Scientifically grounded solution of management problems allows to provide a favourable
social and psychological conditions in the company, to influence the development of relations with stakeholders
in a timely manner to prevent social tension, without violating the principles of economic efficiency. Social
responsibility is a tool for reducing non-financial risks of the company, increase of competitiveness, as well as an
important factor of rapprochement of development priorities corporations, society and the state. The growing
globalization contribute to the implementation of the principles of corporate social responsibility in the daily
activities of enterprises, complemented by the importance of creating a positive corporate image in the regions
of presence, more investment by conducting socially responsible policies.
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вітових тенденцій. Реалізація корпораціями соціальних
заходів дозволяє ефективніше досягати головної мети
комерційної діяльності: максимізації прибутку. Соціаль-
на відповідальність з боку бізнесу поряд з досягненням
головної мети, дає можливість знизити соціальну напру-
женість у суспільстві, поліпшити взаємовідносини з
органами державної влади та громадськими організаці-
ями, створити позитивний імідж компанії і зміцнити ре-
путацію бренду. Таким чином, соціальна відпові-
дальність виступає універсальним інструментом підви-
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щення конкурентоспроможності, зниження ризиків
компанії, узгодження інтересів розвитку корпорацій з
державою і суспільством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання корпоративної соціальної відповідальності

у міжнародному контексті, корпоративної культури,
підприємницької етики, менталітету представлені у ро-
боті за редакцією А. Крилова [1]. Механізми функціо-
нування корпоративної соціальної відповідальності у
діяльності організацій і розробка на її основі методич-
них рекомендацій з підвищення ефективності дії відпо-
відних інструментів запропоновані в монографії Т. Пла-
касова [2]. А. Матвієнко акцентує увагу на розробці ме-
ханізму використання системи корпоративної со-
ціальної відповідальності як інструмента забезпечення
сталості промислових підприємств [3]. A. Крейн і
Д. Mатен вирішують питання корпоративної соціальної
відповідальності з точок зору теорії і концепції, управ-
ління і реалізації, а також значення в глобальному кон-
тексті [4]. Ф. Хонд, Ф. Бекер, P. Ніргард у своїй роботі
представили переважно практичні сторони управління
корпоративною соціальною відповідальністю в госпо-
дарській діяльності підприємств [5]. Завдання органі-
зації і практичної реалізації питань корпоративної со-
ціальної відповідальності вирішуються в дослідженні
Дж. Джонкер і M. Вітт [6]. Українські дослідники Т. Ан-
тошко, П. Круш, Ю. Тюленєва визначають соціальну
відповідальність як нову цивілізаційну ступінь розвит-
ку суспільства та бізнесу, яка дозволяє знайти консен-
сус між комерційними інтересами корпорації та пози-
тивними очікуваннями суспільства [7]. П. Шилепниць-
кий аргументовано доказує, що соціальна відпові-
дальність корпорацій виступає одним із проявів держав-
но-приватного партнерства [8]. У роботі Є. Катихіна роз-
глянуто та проаналізовано практики з корпоративної
соціальної відповідальності бізнесу за такими напряма-
ми як розвиток персоналу, охорона навколишнього се-
редовища, соціальні інвестиції на прикладі українських
компаній [9].

НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Більшість наукових досліджень аналізують загаль-

нотеоретичні питання такі, як моделі і структура соц-
іальної відповідальності, напрями реалізації соціальних
програм, досвід світових та вітчизняних компаній. Ра-
зом із тим, розвиток соціальної відповідальності кор-
порацій недостатньо досліджено з точки зору чинників,
що призвели до формування цього інституту, особливо
внутрішніх, пов'язаних зі зміною системи організації
виробництва, системи управління, трансформації взає-
мовідносин між найманими працівниками й роботодав-
цями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі інституційних

чинників розвитку корпоративної соціальної відпові-
дальності на макро- і мікрорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально орієнтована ринкова економіка як модель

національної економіки, дозволила досягти згоди і вра-
хування інтересів практично всіх соціальних груп у роз-
винених країнах при розробці та реалізації державної
макроекономічної політики, направляти діяльність кор-
порацій на максимально можливе задоволення спожив-
чого попиту, і, що особливо важливо, стимулює соціаль-
ну спрямованість підприємницької діяльності, особли-
во великих корпорацій. Саме завдяки реалізації основ-
них положень соціально-орієнтованої ринкової еконо-
міки вдалося масово підвищити рівень доходів та якість
життя населення, покращити умови трудової діяльності,
структуру споживання товарів і послуг, реалізувати
більш високі вимоги до якості продуктів харчування,
підвищити конкуренцію між виробниками і орієнтувати
виробництво на споживача, на максимальну реалізацію
його потреб.

Механізм соціально-орієнтованої економіки сприяв
переорієнтації корпоративних принципів управління у

стимулюванні виробництва з максимально можливої ек-
сплуатації робочої сили на створення сприятливих умов
праці, системи стимулювання праці та її оплати, соціаль-
ного обслуговування найманих працівників. На думку
А. Бузгалина, відбувається відхід від Вашингтонського
консенсусу до Нового консенсусу, що передбачає нові
правила і обмеження для світового партнерства: якщо у
вас в країні немає прогресивного прибуткового подат-
ку, якщо громадянське суспільства не має пріоритетних
прав по відношенню до ТНК, якщо у вас немає розвине-
ного соціального партнерства, а бізнес не є переважно
соціально відповідальним, якщо мінімальна зарплата і
соціально-гарантований мінімум у вас нижче прожит-
кового мінімуму, якщо у вас освіта і охорона здоров'я
не є загальнодоступними, а надра і природні багатства
не належать громадянам, якщо у вас немає жорстких
екологічних, гуманітарних і соціальних нормативів, то
ваша країна (корпорація) повинна бути виключена з кола
глобальних гравців і по відношенню до неї слід застосо-
вувати економічну і політичну блокаду [10].

Соціальна відповідальність бізнесу стала логічним
продовженням розвитку соціальної ринкової економі-
ки. Соціальні програми корпорацій, як правило, спря-
мовані на розвиток кадрового потенціалу, охорону на-
вколишнього середовища, підтримку і розвиток грома-
ди, на території якої функціонують підприємства. Не-
обхідність вирішення численних соціальних проблем,
підтримання соціальної стабільності, боротьба з со-
ціальними ризиками, забезпечення зайнятості, зменшен-
ня майнової безодні між бідністю і багатством є елемен-
том соціальної проблематики, прерогативою держави в
питаннях побудови моделі соціальної політики. Разом з
тим, підтримання соціально-економічної справедливості
стає обов'язком не тільки держави, але й традицією
бізнесу.

Ідеї концепції соціальної відповідальності бізнесу
почали розвиватися в середині ХХ ст. паралельно з іде-
ями побудови держави загального добробуту. Такі тен-
денції багато в чому обумовлені успіхами розвитку нау-
ково-технічного прогресу у світі, і особливо в країнах
Заходу. Одним з найважливіших факторів історичного
розвитку держави загального добробуту є соціально-
політична активність трудових рухів, інститутів грома-
дянського суспільства. У розвитку інституту соціальної
корпоративної відповідальності простежуються певні
етапи трансформації, що пов'язані з аналогічними про-
цесами самої економічної системи. Одним з перших, хто
підняв питання соціальної відповідальності, вважаєть-
ся Е. Карнегі, власник найбільшої сталеливарної корпо-
рації в США. Саме він ввів поняття "капіталістичної бла-
годійності". Робота Х. Р. Боуена "Соціальна відпові-
дальність бізнесмена" послужила основою сучасного ро-
зуміння ролі і місця корпоративної соціальної відпові-
дальності в житті суспільства. Соціальна відпові-
дальність полягає в тому, щоб приймати такі рішення або
слідувати такій поведінці, яка бажана з позицій сусп-
ільних цілей і цінностей [11, с. 106]. К. Девіс орієнтував
соціальну відповідальність на рішення і дії бізнесменів,
здійснювані з причин, які, хоча б частково виходять за
межі прямого економічного або технічного інтересу
фірми. При цьому соціально відповідальні рішення бізне-
су можуть бути у ході аналізу пояснені як такі, що ма-
ють хороший шанс для отримання фірмою довгостро-
кового економічного ефекту [12, с. 70]. Соціально відпо-
відальний бізнес, на думку А. Керолл, передбачає
відповідність економічним, правовим, етичним і дискре-
ційним очікуванням, які висуваються суспільством
організації в певний період часу [13, с. 500]. Р. Фрімен
обгрунтував необхідність посилення впливу бізнесу на
вирішення соціальних проблем, його більшу ефек-
тивність у порівнянні з іншими суб'єктами соціально-
економічної системи. Суспільство представляє для
бізнесу систему зацікавлених сторін, що включає в себе
індивідів, групи і організації, які здатні впливати на
прийняття компанією рішення і виявляються під впли-
вом цих рішень [14].

Сучасне трактування соціальної відповідальності пе-
реважно враховує соціальну діяльність компаній спря-
мованих на створення позитивного іміджу, надання со-
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ціальних благ керівництвом компанії
своїм працівникам. На думку П. Хохнен
[15], корпоративна соціальна відпові-
дальність розглядається як спосіб інтег-
рації фірм у вирішенні соціальних, еко-
логічних та економічних проблем, в їх
цінностях, культурі, прийнятті рішень,
стратегії і операціях в прозорій та
підзвітній формі і таким чином досяга-
ють кращої діяльності в межах фірм, що
формують добробут і поліпшують жит-
тя суспільства. Завдання, які вирішують-
ся в рамках корпоративної соціальної
відповідальності повинні включати за-
безпечення сталого, збалансованого
розвитку людства. Потреби нинішньо-
го і майбутніх поколінь не можуть бути
задоволені без дбайливого ставлення до
навколишнього середовища, ефективно-
го захисту головних соціальних і еколо-
гічних цінностей. При цьому бізнес є од-
ним із головних факторів розвитку,
який може процвітати лише за умови,
що суспільство і екосистема, в якій реа-
лізується його діяльність, знаходяться
в працездатному стані.

Розвиток КСВ грунтувався на транс-
формації бізнес-ідеології корпорацій,
аналізі ефективності інвестицій, форму-
ванні нової управлінської політики. Зав-
дяки новим підходам до управління
відбувалися зміни в психології форму-
вання прибутку підприємства. Крім цьо-
го, врахування громадських інтересів
також стало елементом впливу на зрос-
тання доходу. В результаті, сукупність
зовнішніх і внутрішніх факторів вплину-
ла на формування та розвиток інститу-
ту соціальної корпоративної відпові-
дальності і зробила його практично обо-
в'язковим елементом сучасного пост-
індустріального суспільства (рис. 1).

Внутрішні фактори переважно по-
в'язані із змінами, що відбувалися в
самій корпорації, змінами пов'язаними
з системою управління, характером
взаємин між працею і капіталом. Кор-
порація, виходячи зі свого устрою, є сукупністю кон-
трактів між власниками та найманими працівниками, а
також корпоративні відносини, що виникають між ними.
Постіндустріальна корпорація значно відрізняється від
стану в індустріальній епосі, насамперед трансформац-
іями якісних характеристик самого працівника, його
діяльності в рамках організаційних засад внутрішньої
структури компанії. Перехід до постіндустріального
розвитку змінив риси сучасного працівника за рахунок
збільшення інтелектуальної складової.

Робоча сила як фактор виробництва все більшою
мірою стає носієм інтелектуального капіталу. І якщо в
першій половині ХХ століття частка таких працівників
не перевищувала 10 %, то на початку ХХІ століття до
категорії інтелектуальної можна віднести не менше 50
% використовуваної робочої сили в розвинених країнах
світу. Співробітник корпорації набуває певні властивості
робітника, бізнесмена, а також члена своєї організації
(корпорації), видозмінюючи тим самим свої соціально-
економічні та світоглядні позиції. Управляти такими
інтелектуальними працівниками неможливо на традиц-
ійних принципах менеджменту, бо в корпорації фор-
мується креативний постіндустріальний тип організації.

Змінам піддається процес виробничої діяльності як
форма життєдіяльності корпорації. Внутрішнє функ-
ціонування компанії стало, з одного боку, більш скоор-
динованим у досягненні головних цілей, з іншого боку,
у діяльності інтелектуального працівника простежуєть-
ся все більша індивідуалізація і самостійність. Від пра-
цівника вимагається постійне вдосконалення бізнес-про-
цесів, пов'язаних зі зміною матеріального результату
праці. Досягнення такого результату можливе внаслі-

док поєднання чинників зміцнення внутрішніх зв'язків
між співробітниками підприємства, тобто робота в ко-
манді, а також підвищення креативності окремо взято-
го працівника, що веде в свою чергу до різкого посилен-
ня ступеня індивідуальності окремої особистості.

Внутрішні трансформаційні процеси в корпораціях
радикально змінили логіку дій, керівні орієнтири для
своєї діяльності. Посилення творчого потенціалу пра-
цівників, їх креативності привело до суттєвих зрушень
в структурі та динаміці розвитку сучасних корпорацій.
Якщо в індустріальну епоху корпоративна соціальна
відповідальність лише тільки зароджувалася, то в про-
цесі постіндустріальної трансформації склалися умови
для появи нового типу виробничої структури, нового
типу корпорації, що володіє новими характеристиками,
поведінкою в соціально-економічному середовищі. Зміна
поведінки корпорації як економічного суб'єкта торкну-
лася проблеми вирішення економічних завдань, еконо-
мічної доцільності, розвитку особистості її засновників.
Функціонування компанії будучи високо ефективним у
межах економічного суспільства, розширюється за ра-
хунок соціальної орієнтованості. Підвищення креатив-
ності співробітників компанії проявляється як у вдос-
коналенні створюваних товарів і послуг, так і сама кор-
порація поступово стає провідним результатом і твор-
чим продуктом їх діяльності.

Креативні компанії вимагають наявності не тільки
інтелектуальних працівників, але і творчої особистості,
яка виступає свого роду віссю обертання, а також є ос-
новою стійкості та стабільності господарської структу-
ри. Більший успіх на ринку таких економічних суб'єктів
пов'язаний з проявом творчої активності всіх праців-
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Рис. 1. Фактори, що впливають на розвиток і поширення корпоративної
соціальної відповідальності

Авторська розробка.
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ників, відповідальності за долю компанії, уособленням
соціально-економічного благополуччя і інструментом
самореалізації. Зміни внутрішнього порядку привели до
переорієнтації цілей, зростання прагнення до формуван-
ня нової господарської кон'юнктури. Креативність і соц-
іальна спрямованість компанії в сучасному господарстві
дозволили акцентувати зусилля та увагу на формуванні
нових потреб, визначенні якісно інших цілей суспільно-
го виробництва.

Соціальна спрямованість компаній поряд з підви-
щенням рівня добробуту, сприяє формуванню креатив-
ного працівника з прагненням не тільки самореалізува-
тися в рамках даної структури, але і виховує в ньому
прагнення, навички для організації власного бізнесу.
Можна однозначно стверджувати, що креативна та со-
ціальна трансформація бізнесу в більшій мірі сприяють
розвитку національної економіки за рахунок збільшен-
ня кількості і якості новостворюваних компаній. Пра-
цівники стають елементами персоніфікації процесу
мультиплікації створення нових фірм. Створюється сво-
го роду конвеєр відділення від компаній нових фірм, які
в своїй подальшій діяльності керуються такими прин-
ципами і є вихідним матеріалом для подальшого зрос-
тання.

Сучасні соціально-орієнтовані, креативні компанії,
завдяки трансформації своєї діяльності, нових форм
організації, виступають провідним джерелом економіч-
ного та соціального прогресу. Вони являють собою
найбільш активну, мобільну частину суспільно-економ-
ічних структур, що йдуть не шляхом ринкових тенденцій,
а задають потреби і сприяють їх задоволенню. Ак-
тивність компаній служить перманентним джерелом
попиту на нові технології, а отже, і на нових інтелек-
туальних працівників, з набагато більшими здібностями
до багатопланової, універсальної діяльності, порівняно
з вимогами в умовах індустріального суспільства.

Формування інтелектуальних працівників як само-
стійних індивідів, особистостей, здатних до новацій, ви-
магає і від самих співробітників і компаній безперерв-
ного навчання, підвищення кваліфікації. Творча ак-
тивність і знання стали головним джерелом прогресу як
виробничої, так і невиробничої діяльності. Творча мо-
тивація, заснована на економічних та неекономічних
стимулах, лежить в основі успішного функціонування
підприємницької діяльності. Поширюючись на всю
діяльність компанії, всіх співробітників, вона формує в
них почуття відповідальності, яка є запорукою зростан-
ня конкурентоспроможності та комерційного успіху на
ринку.

Нові принципи ведення господарської діяльності яв-
ляють собою більшою мірою форму співпраці, а не про-
тистояння, зіткнення класових прагнень та інтересів. Ак-
тивно використовується механізм мотивації співробіт-
ників, а саме: вибір стратегії поведінки здійснюється на
основі психологічної взаємодії та узгодження внут-
рішніх мотивів та зовнішніх стимулів, що діють на
підприємстві у вигляді формальних і неформальних
норм інституту соціальної мотивації. Постіндустріальні
форми організації виробничої діяльності спрямовані на
досягнення соціальної спадкоємності, самореалізації
працівників як унікальних складових системи, що по-
єднує принципи індивідуалізму і колективних дій. Су-
часні концепції організації виробництва стверджують,
що діяльність в системі менеджменту якості, в тому числі
і діяльність по поліпшенню якості, повинна бути засно-
вана на постійному і сталому співробітництві між людь-
ми, будуватися на ефективній колективній роботі в ко-
мандах. Якість виробленої продукції можна підвищува-
ти при зростанні самосвідомості працівників, при свідо-
мому ставленні до своєї трудової діяльності, створенні
умов причетності і зацікавленості працівників у колек-
тивних результатах. Результатом трансформації трудо-
вих відносин є посилення економічної демократії, що за-
безпечується шляхом надання працівникам права брати
участь у прийнятті і реалізації рішень, пов'язаних не
лише з умовами праці та її оплати, але стратегії і перс-
пективи розвитку свого підприємства.

У підсумку, внутрішні причини, пов'язані з реорга-
нізацією системи управління виробництва, трансфор-

мації самого працівника, а також залежності компанії
від робочої сили посилили тенденції бізнесу здійснюва-
ти вкладення в розвиток людського та інтелектуально-
го капіталу своїх співробітників. Дана тенденція здійс-
нюється у вигляді використання мотиваційних схем оп-
лати праці, обов'язкового соціального пакета для всіх
працівників, безперервного навчання персоналу, про-
фесійної перепідготовки, охорони праці і техніки без-
пеки, профілактики професійних захворювань, контро-
лю за дотриманням санітарно-гігієнічних умов праці,
нарешті, збереження і розвитку житлово-комунально-
го господарства, фінансування культурних, освітніх,
спортивних заходів і організацій.

Корпоративна соціальна відповідальність розвива-
лася також і під впливом зовнішніх факторів, не пов'яза-
них безпосередньо із внутрішнім середовищем підприє-
мства. КСВ активізувалася під впливом недостатності
власних ресурсів у держави на вирішення соціальних
завдань, проведення повноцінної соціальної політики,
трансформації відносин держави і бізнесу в напрямку
їх більшої взаємодії і партнерства, наростання процесів
глобалізації світової економіки, прагнення держав за-
безпечити сталий розвиток, що включає екологічну без-
пеку. Як відомо, міжнародні стандарти сталого розвит-
ку враховують такі складові, як економіка компанії, еко-
логія виробництва і соціальна політика. Тож можна
стверджувати, що світова концепція сталого розвитку
грунтується, в тому числі і на засадах корпоративної
соціальної відповідальності.

Економічна політика компаній, що реалізують поло-
ження КСВ передбачає активну інвестиційну співпрацю
з такими компаніями, які в свою чергу відповідають за-
даним соціальним та екологічним стандартам. Екологі-
чна політика вимагає створення високотехнологічного
екологічного виробництва, добровільного проведення
екологічного аудиту, створення екологічно чистих то-
варів і послуг. Запорукою економічної ефективності в
довгостроковій перспективі з'явився перехід від екстен-
сивного використання природних і людських ресурсів з
боку великого бізнесу, під впливом держави і грома-
дянського суспільства, до розуміння необхідності гар-
монійного розвитку суспільства.

Запровадження соціальної звітності компаній на
соціальні проекти підвищило їх імідж з боку клієнтів,
покращило їх прибутковість, комерційний успіх, поси-
лило увагу інвесторів. Підвищення іміджевої привабли-
вості компаній безперечно сприяє акцентуванню заходів
благодійної діяльності в засобах масової інформації, що
вкрай важливо для поліпшення взаємовідносин між
бізнесом і суспільством. Соціальні програми компаній
розглядаються не тільки для реклами, підвищення при-
вабливості компанії, тобто зовнішнього середовища, але
і для поліпшення мікроклімату в колективі.

Розповсюдження інституту КСВ є закономірним ре-
зультатом розвитку глобальної економіки, що підсилює
паралельно процеси демократизації суспільного життя,
впровадження в масову свідомість ідей гуманізму та то-
лерантності, співпраці, солідарності, в основі яких зна-
ходиться партнерство держави, суспільства та бізнесу.
Процеси глобалізації супроводжуються концентрацією,
насамперед, економічної влади у найбільш великих
транснаціональних корпорацій. Такі структури володі-
ючи великою економічною самостійністю, здатністю ви-
рішувати питання щодо своїх активів, з урахуванням
власних інтересів і стратегії, залежать від своїх акціо-
нерів. Разом з цим, маючи величезний вплив як всере-
дині країни, так і за її межами, ТНК відчувають все
більшу вразливість від точок зору різних організацій,
груп, що впливають на їх економічну політику. Глоба-
лізація призвела до того, що відображенням появи но-
вих поглядів на проблему, є усвідомлення факту, що
орієнтація бізнесу лише на максимізацію прибутку
сприяє посиленню соціальних проблем, соціальної не-
рівності, масової бідності. "Під впливом зростаючих
соціальних вимог сучасні корпорації все більшою мірою
стають свого роду моральними агентами суспільства, а
спектр їх інтересів включає поряд з максимізацією при-
бутку і доходів власників (shareholders) також задово-
лення потреб широкого кола зацікавлених сторін, виго-
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донабувачів, стейкхолдерів (stakeholders), у тому числі
менеджерів, працівників, споживачів, постачальників,
місцевого населення, різних суспільних груп і держави
[16, с. 127].

ВИСНОВКИ
Корпоративна соціальна відповідальність сформу-

валася в рамках розвитку соціально-орієнтованої рин-
кової економіки, стала її логічним продовженням, од-
ним з механізмів, за допомогою яких вдалося досягти
соціального миру і злагоди в постіндустріальному
суспільстві. Соціальна відповідальність, її теоретичні та
практичні аспекти є ефективним інструментом вдоско-
налення корпоративного управління, що дозволив ком-
паніям за рахунок зростання соціальних інвестицій, по-
ліпшити економічні показники діяльності організації, а
також в цілому позитивно змінити імідж і репутацію.
Соціальна відповідальність дозволила значною мірою
вплинути на мотивацію до праці працівників підприємств
і підвищити привабливість для учасників соціально-тру-
дових відносин. Врахування компаніями у своїй діяль-
ності соціальних інтересів, пріоритетів провідних со-
ціальних груп сприяє досягненню в суспільстві більшої
соціальної стабільності та згуртованості. Корпоратив-
на соціальна відповідальність об'єднала в собі економічні
орієнтири компаній і соціальні запити суспільства, і от-
риманий синергетичний ефект дозволив вирішити про-
блеми соціально-орієнтованої ринкової економіки як
економічної системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нерівність в Україні набула надзвичайно великих

масштабів — існують реальні економічні умови для нео-
бмеженого збагачення окремих верств населення та
різкого погіршення фінансового становища решти на-
селення. Великі статки олігархічних прошарків суспіль-
ства по суті визначають деформації в механізмі пере-
розподілу новоствореної вартості, акумулюючи фінан-
сові ресурси у власних інтересах та посилюючи тим са-
мим нерівність у країні. За існуючими непрямими оцін-
ками сукупні статки найзаможніших верств населення
перевищують дохідну частину бюджету країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню різних аспектів нерівності присвяче-

но праці таких українських вчених, як Балакірєва О.М,
Лібанова Е.М., Макарова О.В, Черенько Л.М. та ін. От-
римані в процесі досліджень цими та іншими вченими
результати є значними не лише в теоретичному, а й в
практичному плані.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета і завдання статті дослідження соціальних

зв'язків у суспільстві в контексті завдань обмеження не-
рівності, визначення причин та наслідків їх порушення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальновизнано, що в Україні ступінь соціальної не-

рівності не має аналогів серед східноєвропейських країн
насамперед через злиття влади і бізнесу, перерозподіл
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національного багатства на користь високодохідних груп
на тлі скорочення частки доходів та можливостей само-
реалізації найбідніших верств населення. За результата-
ми останніх соціологічних опитувань, лише 2 % доросло-
го населення України вважають себе заможними, до 40 %
— середнім класом, а решта — 58 % самоідентифікують
себе як бідні. У разі збереження надмірної соціальної ди-
ференціації населення можна очікувати посилення напру-
женості в суспільстві у найближчій перспективі.

Актуальним для українського суспільства є забез-
печення рівності соціальних можливостей та рівності
соціальних результатів. Рівність соціальних можливос-
тей передбачає насамперед рівність усіх членів суспіль-
ства перед законом, в одержанні послуг освіти, охоро-
ни здоров'я та соціального забезпечення. Рівність со-
ціальних можливостей регламентована ст. 43—53 Кон-
ституції України, згідно з якими кожен громадянин дер-
жави має право на вільно обрану працю, захист від не-
законного звільнення, гарантовану винагороду за ре-
зультати трудової діяльності, оплачувану щорічну
відпустку, соціальне забезпечення у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати працездатності, втрати го-
дувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості. Однак, судячи з українських реалій,
законодавчі та виконавчі органи влади і управління не в
змозі привести проголошені права громадян у від-
повідність до реальних можливостей країни, а тим
більше до міжнародних соціальних стандартів.

На відміну від соціальних можливостей, які форму-
ються на потенційному рівні рівність соціальних резуль-
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татів слід розуміти як рівність соціальних умов лише для
тих осіб, що беруть участь у суспільно корисній діяль-
ності. В основу цієї категорії закладено принцип про-
порційності соціальних благ і гарантій внеску окремо
взятого індивідууму в суспільний розвиток. Відповідно
до вказаного принципу особам, які опинилися поза сфе-
рою зайнятості має надаватися право на соціальні транс-
ферти.

Обмеження нерівності, наближення українського
суспільства до стану соціальної рівності (в будь-якій
країні це можливо лише гіпотетично) ускладнено на-
ступними обставинами:

— недостатнім ресурсним забезпеченням соціальної
сфери внаслідок бюджетних обмежень, а також відста-
вання темпів оновлення існуючих соціальних стандартів
від динаміки економічного розвитку, зокрема вартості
життя населення та функціонування соціальної інфра-
структури;

— наявністю тіньової системи надання соціальних
послуг, що базується на нелегальному використанні дер-
жавного майна, нецільовому використанні соціальних
асигнувань, а також неофіційної платності соціальних
послуг;

— декларативністю соціальних планів та проектів
внаслідок відсутності дієвої системи контролю за про-
міжними та кінцевими результатами їх реалізації;

— низькою громадянською активністю населення та
стійким закріпленням в масовій свідомості хибного сте-
реотипу про необхідність перерозподілу суспільних
благ з метою встановлення рівності та справедливості в
розподілі доходів та власності; посиленим впливом кор-
поративних груп, що володіють значним ресурсним по-
тенціалом, та заможних соціальних страт суспільства на
формування розподільчих механізмів соціальної політи-
ки.

Необхідність формування усталених соціальних
зв'язків в Україні обумовлена важливістю розв'язання
конфлікту між традиційною соціальною реальністю, яка
характеризується неспроможністю діючих механізмів
державної соціальної політики задовольнити повною
мірою нагальні соціальні потреби українців, а також за-
безпечити їм соціальні гарантії, регламентовані консти-
туційно. Важливо забезпечити формування усталених,
конструктивних соціальних зв'язків у суспільстві, усві-
домлюючи, що це завдання є прерогативою не тільки
держави і владних структур, але й кожного громадяни-
на. Реалізація цих ідей можлива за умови формування
громадянського суспільства, здатного забезпечити
узгодженість соціально значущих інтересів громадян,
суспільних об'єднань, органів державної влади та
органів місцевого самоуправління, захист прав і свобод
громадян, конституційного ладу і демократичних прин-
ципів розвитку.

У процесі життєдіяльності формуються певні со-
ціальні взаємозв'язки та взаємодії на основі спільності
або розбіжності інтересів, цілей, орієнтирів та поглядів.
Постійна чи тимчасова взаємодія індивідів або груп
формує соціальні зв'язки, які передбачають обмін
інформацією, результатами праці тощо. Переважна
більшість соціальних зв'язків сприяє залученню
суб'єктів до суспільно корисної діяльності, проте певна
частка з них може бути і суспільно шкідливою (кримі-
нальна діяльність). Одна з основних функцій соціаль-
ної комунікації полягає в зміцненні суспільства, пере-
творенні його в цілісний соціальний організм, а також у
підтримці та збереженні цієї цілісності. Хоча сучасне
суспільство формується з різних організацій, соціаль-
них груп, окремих індивідів, які мають різний соціаль-
ний статус та життєві позиції, проте розвиток соціаль-
них зв'язків дає змогу посилити об'єднуючі засади
зміцнення суспільства, перетворення його в цілісний
соціальний організм. В умовах розвитку інформаційно-
го суспільства трансформується соціальний простір —
нова система інформаційних ресурсів дає змогу суб'єк-

там здійснювати обмін інформацією на різних рівнях:
глобальному, національному, регіональному, галузево-
му чи локальному.

Можна виокремити такі типи суспільно корисних
соціальних зв'язків:

— соціальні зв'язки, що формуються у сімейній
сфері і пов'язані із спільним задоволенням базових жит-
тєвих потреб, вихованням дітей, підтримкою літніх
членів родини;

— соціальні зв'язки з приводу реалізації цивільних
прав громадянина;

— соціальні зв'язки у трудовій сфері, пов'язані з
реалізацією трудового потенціалу особистості, форму-
ванням трудових доходів, участю в прийнятті управлі-
нських рішень на рівні трудового колективу;

— соціальні зв'язки з приводу формування освітньо-
професійного потенціалу особистості;

— соціальні зв'язки, що забезпечують задоволення
духовних потреб.

Будь-які соціальні зв'язки формують через певну
координацію дій суб'єктів, які можуть набувати прямо-
го чи опосередкованого прояву, залежно від того, чи
перебувають взаємодіючі суб'єкти у безпосередньому
контакті чи ні. Різні форми соціальної взаємодії завж-
ди мають опосередкований характер у зв'язку з тим, що
суб'єкти повністю не поінформовані про предмет взає-
модії. Об'єктивність соціальних зв'язків полягає в тому,
що вони виникають і розвиваються через спільність по-
глядів, інтересів, цінностей взаємодіючих суб'єктів.
Усталені соціальні зв'язки у суспільстві слід розгляда-
ти як один з можливих шляхів обмеження соціальної
нерівності у суспільстві.

Соціальні зв'язки набувають властивостей капіталу,
оскільки участь людей у цих відносинах є способом
одержання певних благ і вигод; життєдіяльність люди-
ни завжди протікає в організаційних формах, які харак-
теризуються наявністю певних процедур формального
змісту, грунтуються на нормативному регулюванні та
мають інституціалізований характер; ефективні соці-
альні зв'язки можливі в умовах міцного соціального
порядку і стабільності, коли в людей виникає відчуття
особистої безпеки, що виражається в довірі до соціаль-
них інститутів у результаті встановлення загальних
норм і цінностей із конкретним економічним змістом.

Система соціальних зв'язків може посилювати чи
зменшувати результативність колективної діяльності. У
разі партнерських, дружніх відносин збільшується не
лише дохідність виробництва, але й змінюється соціаль-
на поведінка в суспільстві загалом. Реалізація потенці-
алу соціальних зв'язків сприяє зростанню результатив-
ності використання ресурсного потенціалу і виробни-
чих відносин, тобто збільшенню приросту додаткової
вартості через гармонізацію соціальних відносин у
суспільстві загалом та в межах окремих функціональ-
них і територіальних спільнот на базі співробітництва і
партнерських зв'язків.

Первинними в життєдіяльності людей є, безумовно,
соціальні відносини між ними як елементами природи.
Народження людини — природне явище, що свідчить
про первинність її зв'язків із природою. З іншого боку,
людина — істота соціальна, а соціальні зв'язки дедалі
помітніше зумовлюють зміст і механізми задоволення
спектру потреб людини, відтак впливаючи на її природні
властивості. Соціальні потреби людини посилюють
зв'язки між різними спільнотами в межах соціуму і вод-
ночас збільшують залежність людини від природи, з якої
вона черпає матеріальні ресурси, перетворює їх у при-
датну для використання форму та задовольняє особисті
й суспільні потреби.

У соціальних відносинах дедалі зростає роль люди-
ни як ресурсу, найважливішими ознаками якого є стан
фізичного розвитку, інтелект, демографічна поведінка,
що, в свою чергу, стають ресурсом природного відтво-
рення, змісту і динаміки соціальних відносин, мораль-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

ності, партнерства, дружби тощо. Реалізація людсько-
го потенціалу здійснюється на засадах розвитку систе-
ми соціальних відносин — людський потенціал, реалі-
зований в економічній діяльності, забезпечує отриман-
ня підприємцями прибутку, найманими працівниками —
доходу, іншими категоріями населення — соціальних ви-
плат, а в підсумку — задоволення всього спектру по-
треб суспільства.

Пошук шляхів забезпечення соціальної рівності в
суспільстві, насамперед у плані рівного доступу усіх
його членів до медичних, житлово-комунальних, освіт-
ніх, рекреаційних, культурних послуг, а також до сфе-
ри продуктивної зайнятості дискутується в наукових ко-
лах, серед політиків, економістів та соціологів. Більшість
з них дотримується тієї думки, і з цим не можна не по-
годитись, що абсолютна соціальна рівність неможлива
у зв'язку з суб'єктивними відмінностями кожного інди-
відуума за кваліфікаційно-освітнім рівнем, майновим за-
безпеченням, та формою участі у суспільних відноси-
нах.

Порушення соціальних зв'язків спричиняє деприва-
цію як процес скорочення чи позбавлення можливос-
тей задовольняти основні життєві потреби окремих
індивідів чи навіть певних соціально-демографічних груп
населення. Абсолютна форма депривації, що об'єктив-
но оцінюється за показниками рівня життя, супровод-
жується станом соціального дискомфорту, негативни-
ми психічними проявами. Визнаючи порушення чи де-
формацію соціальних зв'язків та структур головною
причиною депривації, яка за певних умов може спричи-
няти соціальну напругу, нестійкість масових настроїв та
суспільної думки з різних питань соціально-економіч-
ного розвитку країни, слід більш детально розглянути
її основні прояви.

Важливо зазначити, що порушення чи розрив соці-
альних зв'язків нерідко ототожнюють із соціальною
смертю як результатом самоусунення або виключення
соціального суб'єкта з життя соціуму на різних рівнях
суспільного життя. На мікрорівні, в малих групах це

розрив соціальних зв'язків внаслідок ви-
тіснення з колективу, відхід з сім'ї тощо;
на мезорівні — це відмова людини від
участі в діяльності соціальних інститутів
(державних, громадських, політичних) і
його вихід з релігійних, професійних, де-
мографічних та інших спільнот; на мак-
рорівні цей розрив може наступити внас-
лідок ув'язнення чи добровільного пере-
бування у монастирі; на мегарівні —
внаслідок бродяжництва, робінзонади,
відлюдництва [2].

У переважній більшості сучасних
соціологічних досліджень домінує дум-
ка про те, що будь-які зміни у вже сфор-
мованій системі соціальних зв'язків (і
навіть у випадку так званої соціальної
смерті) слід оцінювати як позитивні та

негативні одночасно. Негативний аспект відображає
розчарування людини в сформованій системі соціаль-
них відносин; нездатність або небажання адаптуватися
в соціумі і досягти загальноприйнятих стандартів; не-
можливість реалізації творчого потенціалу; відсторо-
нення від активного життя в суспільстві або відчужен-
ня. Позитивний аспект — це наявність конструктивної
критики соціальних процесів і нераціональних взаємодії;
усвідомленого вибору принципів поведінки, в яких не-
доцільні і непродуктивні відносини між особистістю і
соціумом частково або повністю виключаються; так зва-
на "самотність у натовпі" передбачає ступінь свободи, в
якій цілком можлива незалежна реалізація творчих
здібностей чи формування групи однодумців [1].

Серед нагальних соціальних потреб населення та
сформованих на їх базі соціальних зв'язків провідне
місце належить тим, що пов'язані із можливостями своє-
часно отримати медичну допомогу, придбати ліки чи
медичне приладдя. На рисунку1 наведено динаміку до-
могосподарств, позбавлених цих можливостей.

Від відсутності поблизу житла медичних закладів
потерпає 6,2 % міських домогосподарств, тоді як у
сільській місцевості це є проблемою для 28,5 % домо-
господарств, тобто більше у 4,6 рази. Доречно зазначи-
ти, що внаслідок масштабних депопуляційних процесів
та економічних проблем сільських територій (низька
платоспроможність сільського населення, застаріла ма-
теріально-технічна база та кадрові проблеми закладів
сільської охорони здоров'я) за останні 10 років відбу-
лося суттєве скорочення інфраструктури охорони здо-
ров'я.

Складність отримання медичних послуг на безо-
платній основі або їх висока вартість є основною при-
чиною проблем з отримання послуг лікаря, насамперед
у незабезпечених верств, багатодітних сім'ях. Це не
може не позначитися на стані їх здоров'я, можливос-
тях підтримувати необхідний рівень працездатності,
дотримуватися здорового способу життя. Реформуван-
ня медичного обслуговування з пріоритетами подолан-
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ня нерівного доступу до послуг охорони здоров'я
сільських жителів через структурне розмежування пер-
винного, вторинного й третинного рівнів медичної до-
помоги, зокрема шляхом створення центрів первинної
медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, ви-
сокоспеціалізованих центрів з відповідним ресурсним
забезпеченням є пріоритетним напрямом обмеження
нерівності та посилення соціальних зв'язків в межах
сільських територій.

Наявність поблизу житла дошкільних та шкільних зак-
ладів ми розглядаємо як необхідну передумову обмежен-
ня нерівності у доступі до соціальних послуг та можли-
вості підтримувати соціальні зв'язки. Найгірше забезпе-
чені дошкільними закладами сільські поселення — у тре-
тині областей України у 80 % сільських поселень вони прак-
тично відсутні. Понад половини сіл України зовсім не ма-
ють шкіл. У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській,
Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській облас-
тях кількість таких сіл досягає 70 %. У сільській місцевості
України потерпають через відсутність поблизу житла дош-
кільних закладів 6,3 % домогосподарств, у міській — 1,2 %
домогосподарств (рис. 2).

Збереження і підтримання соціальних зв'язків пе-
редбачає наявність транспортного сполучення, телеко-
мунікаційних засобів, мобільного зв'язку. З таблиці 1
видно, що за 2007—2013 рр. найвища частка домогос-
подарств, що потерпає від відсутності щоденного транс-
портного сполучення з іншим населеним пунктом,
відмічається у сільській місцевості — 24,4 %; у містах
цей показник становить 1,7 %. Низький рівень регуляр-
ного транспортного забезпечення сільської місцевості
слід оцінювати як головну перешкоду щодо підтриман-
ня необхідних соціальних зв'язків, насамперед з міським
населенням.

Сільська місцевість недостатньо забезпечена об'єк-
тами роздрібної торгівлі — частка домогосподарств, що
потерпає через відсутність поблизу житла об'єктів роз-
дрібної торгівлі, у 2013 р. становила 14,6 %, перевищив-
ши аналогічний показник міст у 6,6 разів. Позитивним є
те, що за 2007—2013 рр. частка таких господарств ско-
ротилася у сільській місцевості в 1,5 рази, у містах — в
1,8 рази (рис. 3). Якщо виходити з сучасних завдань со-
ціального розвитку сільської місцевості, то темпи ско-
рочення таких господарств повинні бути щонайменше у
4—5 разів вищими.

Подолання занепаду в сфері торгівлі та побуту
сільської місцевості доцільно пов'язувати із прискорен-
ням темпів відродження сільської кооперації; наданням
пільгових кредитів на оренду приміщень підприємцями,
які організовують в сільській місцевості об'єкти побу-
тового обслуговування; стимулюванням розвитку
сільської роздрібної торгівлі і служби побуту; форму-
ванням та реалізацією активної державної соціальної
політики в галузі охорони здоров'я, освіти та культур-
ного розвитку сільського населення.

Важливим аспектом розвитку соціальних зв'язків є
можливість одержання професійної освіти незалежно

від місця проживання. У 2013 р. порівняно з 2007 р. у
зв'язку із платністю значної частки освітніх послуг зрос-
ла частка домогосподарств, що потерпає від неможли-
вості її одержання у всіх типах поселень (табл. 2). Хоча
у містах цей показник є дещо нижчий, проте за цей пе-
ріод приріст таких господарств був значно вагомішим
саме у них. Відстежується залежність між статками до-
могосподарств та можливістю одержати професійну
освіту — бідні та багатодітні домогосподарства істотно
обмежені у цій сфері. Позбавлення можливостей отри-
мання будь-якої професійної освіти для певної частки
домогосподарств — реальна загроза зниження профе-
сійно-кваліфікаційного потенціалу економічно активно-
го населення у майбутньому.

У цьому контексті посиленню соціальних зв'язків та
обмеженню нерівності сприятиме: створення єдиного
освітнього простору, удосконалення системи управлі-
ння освітою та підвищення її якості; забезпечення дос-
тупності до якісної освіти всіх верств населення за умо-
ви спадкоємності рівнів освіти (дошкільної, початкової,
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої,
післядипломної, освіти протягом життя); підвищення
ефективності фінансування освіти.

Залучення домогосподарств країни до сучасних за-
собів комунікації є надзвичайно важливим для форму-
вання і зміцнення соціальних зв'язків. Зокрема, забез-
печеність телевізором дає змогу домогосподарствам
своєчасно одержувати необхідну інформацію про події
в країні та світі, бути поінформованими щодо останніх
досягнень науки і техніки, поглиблювати професійні
знання та світогляд в цілому. У 2013 р. потерпало через
відсутність телевізора 3,4 % домогосподарств сільської
місцевості та 2,0 % міських домогосподарств при за-
гальній тенденції до їх скорочення (рис. 4).

Житлова забезпеченість, наявність прийнятних жит-
лово-побутових умов слугують важливим індикатором
потенціалу розвитку соціальних зв'язків на рівні сімей-
них, дружніх, сусідських відносин. Частка домогоспо-
дарств, що потерпають через нестачу житла (5 кв. м. на
особу), в 2013 р. становила: у містах — 4,1 %, сільській
місцевості — 2,2 % (табл. 3). Хоча частка таких домо-
господарств є значно нижчою у сільській місцевості
порівняно з містами, проте вищою є частка домогоспо-
дарств, які потерпають через незадовільний стан жит-
лових приміщень.

 2007 2009 2011 2013 

Міські 
домогосподарства 

 

3,2 

 

2,1 

 

2,5 

 

1,7 

Сільські 
домогосподарства 

 

33,4 

 

24,4 

 

22,7 

 

24,4 

Таблиця 1. Питома вага домогосподарств, що потерпають
через відсутність регулярного транспортного сполучення

з іншим населеним пунктом, %

Джерело: розрахунки співробітників ІДСД ім. М.В. Птухи

НАНУ за даними ОУЖД Держкомстату України.
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Рис. 3. Домогосподарства, що потерпають через відсутність поблизу житла об'єктів роздрібної торгівлі, %

Джерело: розрахунки співробітників ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ за даними ОУЖД Держкомстату України.
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Про складні житлово-побутові умови проживання
на сільських територіях свідчить незабезпеченість квар-
тир елементарними житлово-побутовими зручностями,
яка у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській,
Хмельницькій та Чернігівській областях перевищує
90 %. Незважаючи на те, що у сільській місцевості за
2000—2010 рр. забезпечення опаленням зросло на 15 %,
каналізацією — 8,1, ваннами (душовими) на 7,2 %, воно
залишається низьким по всіх сільських територіях ре-
гіонів.

Внаслідок відсутності необхідних коштів потерпа-
ють через поганий стан житла 15,1 % домогосподарств
сільської місцевості та 6,8 % міських домогосподарств
(рис. 5). За 2007—2011 р. їх частка зросла, однак за ос-
танній період значно скоротилася.

Проведена оцінка дає змогу зробити висновки про
те, що несприятливі демографічні характеристики
сільського населення в поєднанні з обмеженим спек-
тром можливостей щодо охорони здоров'я, освіти,
комфортного проживання, працевлаштування, рівня
оплати праці та незадовільним розвитком на рівні по-
селень об'єктів соціального призначення, посилюють

прояви нерівності у суспільстві. Їх обме-
ження у найближчій перспективі повинно
передбачити: сприяння подальшому роз-
витку індивідуального житлового будів-
ництва з використанням повного комплек-
су пільг, передбачених законодавством для
різних категорій сільських забудовників;
цільове виділення коштів державного, рег-
іональних і місцевих бюджетів на споруд-
ження або придбання житла для молодих
фахівців; надання соціального житла осо-
бам, які мають наміри розпочати власну
справу в сільській місцевості; поширення
практики надання пільгових кредитів на по-
треби реконструкції житла; вдосконален-
ня проектів житлових будинків для сіль-
ської місцевості; сприяння розвитку в
сільській місцевості підприємств різних
форм власності та профілю діяльності.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток соціальних зв'язків у суспільстві в

контексті завдань обмеження нерівності передбачає
інституціональні зміни у суспільстві. Насамперед, це
подальший розвиток і використання можливостей пуб-
лічно-приватного партнерства, що передбачає встанов-
лення довгострокових відносин між суб'єктами цент-
ральної або місцевої влади та підприємствами, гро-
мадськими об'єднаннями з приводу вирішення важли-
вих для усього суспільства соціально-економічних про-
блем, у тому числі пов'язаних із обмеженням не-

рівності.
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Таблиця 2. Питома вага домогосподарств, що потерпають
через позбавлення можливостей отримання будь-якої
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3,1 
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2,8 
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Таблиця 3. Питома вага домогосподарств,
що потерпають через нестачу житла, %
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Роль людського інтелекту як продуктивної сили гло-

бального масштабу сформулював В. Вернадський, та подаль-
ший розвиток людства з наукою, інтелектом і гуманізмом,
тобто з "ноосферизацією". Сьогодні "ноосферизація" еко-
номіки зводиться до поки що не до кінця усвідомлених змін
у політичній економії націй. Так, окремі дослідники вважа-
ють [12, с. 92], що еволюція політичної економії капіталіз-
му проходить такі етапи: економіка товару (основна частка
доданої вартості виникає на рівні товару); економіка відно-
син (додана вартість генерується на рівні економічного про-
екту); економіка менеджменту (головний актив компанії —
якість менеджменту); економіка послуг (додана вартість за
рахунок якіснішого обслуговування клієнта). І нарешті еко-
номіка знання, що базується на інтелектуальному й людсь-
кому капіталі, де додана вартість виникає в процесі генеру-
вання та промислового використання знань.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання існування інтелектуального капіталу вперше

було поставлено П. Друкером у роботі "Концепція корпо-
рації" (1946 р.), присвяченій загальним питанням менедж-
менту. Надалі цю проблему піднімав Дж. Гелбрейт у роботі
"Нове індустріальне суспільство" (1969 р.) в контексті зро-
стання ролі наукоємних виробництв у сучасній йому еко-
номіці. Він визначив інтелектуальний капітал як дещо
більше, ніж "чистий інтелект" людини, що включає цілесп-
рямовану інтелектуальну діяльність. Так, для опису знань
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вперше було використано поняття капіталу, тобто цінності,
що допомагає створювати інші цінності.

З часом тлумачення цього поняття трансформувалося,
взявши початок з теорії менеджменту і людського капіталу.
Найбільш широко використовується визначення інтелекту-
ального капіталу як тих нематеріальних активів підприємства,
які, не відбиваючись в його фінансовій звітності, можуть бути
кодифіковані, оцінені й використані. Популярним це понят-
тя стало після виходу в 1991 р. статті Т. Стюарта "Мозкова
сила", де він відзначив, що людський капітал — це те, що за-
лишає робоче місце разом з людиною, а інтелектуальний ка-
пітал — це те, що залишається в компанії [10, с. 155].

Слід зазначити, що концепції людського та інтелекту-
ального капіталу є достатньо дослідженими, але, як прави-
ло, розглядаються як окремі теорії та вчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретичних основ

глибинної соціально-економічної сутності категорій людсь-
кого капіталу та інтелектуального капіталу в їх нерозрив-
ному зв'язку, а також визначення спільних та відмінних оз-
нак цих взаємодоповнюючих понять.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Передусім, зосередимо увагу на розкритті економічного

змісту поняття "інтелектуальний капітал". Розгляд дослід-
жуваної категорії передбачає розбір таких базових понять,
як "інтелект" та "капітал".
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У сформованому філософському розумінні
інтелект (лат. intellectus — розум) — розум,
здатність мислити, проникливість, сукупність
тих розумових функцій (порівняння, абст-
ракції, утворення понять, судження, висновки
тощо), які або перетворюють сприйняття у
знання, або критично переглядають уже наявні
знання, або аналізують їх [11, с. 247].

Капітал (лат. capital — головний) — еконо-
мічна категорія; створені людиною ресурси, що
використовуються людиною для виробництва
товарів і послуг, які приносять дохід [6, с. 213].
Капітал — кошти, цінні папери, нерухомість
тощо як засіб одержання прибутку, доходу [2,
с. 414]. Капітал, за К. Марксом — це вартість,
яка приносить додаткову вартість. У ширшому
аспекті під капіталом розуміється цінність, яка
приносить потік доходу [9, с. 239].

Як і будь-який інший нематеріальний об'єкт
досліджень, інтелектуальний капітал важко
піддається визначенню і не трактується одно-
значно. Внаслідок чого в науковій економічній
літературі існують різні підходи до його аналі-
зу, а саме: структурний, функціональний та тер-
мінологічний.

Перший підхід є найпоширенішим, його
сутність полягає у визначенні інтелектуально-
го капіталу через розкриття його структури. На
підставі досліджень, проведених у шведській
страховій і фінансовій компанії "Скандія" Л. Едвінссон та
М. Мелоун виділили в межах інтелектуального капіталу
"людський капітал" і "структурний капітал" (рис. 1).

Згідно із концепцією учених людський капітал — це су-
купність знань, практичних навичок і творчих здібностей
персоналу підприємства, які використовуються при вико-
нанні його поточних завдань. Іншими його складовими є
моральні цінності та філософія підприємства, культура
праці та загальне ставлення до справи. Під структурним
капіталом Л. Едвінссон та М. Мелоун розуміють філософію
та процеси менеджменту, інформаційні системи, систему
фінансових взаємовідносин, інструкції, положення, стан-
дарти підприємства та іншу документацію, що дозволяє
ефективно управляти виробництвом [5, с. 335]. Автори до-
сить широко трактують інтелектуальний капітал, відносячи
до нього фактично всі види ресурсів сучасної корпорації,
які не підлягають традиційним оцінкам.

Б. Леонтьєв підходить до визначення інтелектуального
капіталу через розкриття його структури та дає більш кон-
кретизований перелік елементів даного капіталу. Під інте-
лектуальним капіталом того чи іншого суб'єкта він розуміє
сукупність наявних у нього законних прав на результати
його творчої діяльності, його природних і набутих інтелек-
туальних здібностей та навичок, а також нагромаджені ним
бази знань і корисних відносин з іншими суб'єктами [8, с.
101].

О. Гапоненко запропонував структуризацію інтелекту-
ального капіталу виділяючи три складові елементи — людсь-
кий, організаційний та споживчий капітали, що
більш прийнятні на мікроекономічному рівні
(рис. 2).

Зовсім іншої думки щодо структури фор-
мування інтелектуального капіталу дотри-
мується А.А. Чухно, виділяючи на макрорівні
гуманітарний та інтелектуальний потенціал
нації. Гуманітарний потенціал є більш широким
поняттям і визначається рівнем фізичного та
психологічного здоров'я нації, її соціального
благополуччя, моральності, духовності, інте-
лектуального розвитку, психологічної єдності,
гуманітарної активності. Інтелектуальний по-
тенціал є складовою гуманітарного і включає в
себе систему освіти, комп'ютерне забезпечен-
ня, систему зв'язку, бази даних, систему науки,
інтелектуальну власність, а внаслідок активно-
го свого використання він перетворюється на
інтелектуальний капітал [13, с. 359]. Тобто вче-
ний не виділяє в окремий структурний елемент
людський капітал, але його складові простежу-
ються як у гуманітарній, так й інтелектуальній
компонентах.

У рамках функціонального підходу мож-
на відзначити трактування, запропоноване

Ж.О. Шульгою. Автор зазначає, що "інтелектуальний ка-
пітал — окрема концепція всезагальної економічної ка-
тегорії "капітал" та пропонує наступне формулювання:
"Інтелектуальний капітал — це здатні створювати нову
вартість інтелектуальні ресурси підприємства, представ-
лені людським і машинним інтелектами, а також інтелек-
туальними продуктами, створеними ним самостійно або
залученими зі сторони як засоби створення нової вар-
тості" [14, с. 110].

Термінологічний підхід здійснено у праці Е. Брукінга
"Інтелектуальний капітал". Автор визначає предмет дослі-
дження як термін для позначення нематеріальних активів,
без яких компанія не може існувати та розвивати конку-
рентні переваги [1, с. 30]. Однак, попри висвітлення такої
важливої його характеристики, у цьому визначенні, окрім
віднесення інтелектуального капіталу до нематеріальних
активів, більше ніяк не розкривається його категоріальна
економічна сутність.

Проаналізувавши наукові дослідження щодо функціо-
нального змісту та формування структури інтелектуально-
го капіталу, доречно виділити два основні положення
відносно взаємозв'язку термінів "інтелектуального капіта-
лу" та "людського капіталу".

Деякі науковці стверджують, що інтелектуальний капі-
тал є інноваційно-інформаційною складовою людського
капіталу. Як зазначає С. Вовканич [3, с. 19], людський капі-
тал не може бути підсистемою інтелектуального капіталу,
бо це пов'язано з порушенням прав на отримання необхід-

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства
(за Л. Едвінссоном та М. Мелоуном)

Джерело: [5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

 

СТРУКТУРНИЙ КАПІТАЛ 

� Організаційна структура 
� Бази даних 
� Інтелектуальна власність 
� Взаємозв’язки підприємства 

з клієнтами (клієнтський 
капітал) 

Технічні та комунікаційні засоби, 
за допомогою яких працівники 
втілюють свої ідеї у життя 

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

� Знання 
� Практичні навички та уміння 
� Творчі здібності 
� Моральні цінності 
� Філософія підприємства 
� Культура праці 
� Загальне ставлення до справи 

Все те, що знаходиться 
у головах співробітників 

Рис. 2. Структура інтелектуального капіталу
(за О. Гапоненком)

Джерело: [4, с. 97].
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ної і повної інформацій для розвитку осо-
бистості.

Проте більшість науковців, до яких на-
лежить і А. Колот, [7, с. 7—8], вважають,
що поняття "інтелектуальний капітал" за
змістом значно ширше, ніж поняття
"людський капітал" і охоплює його
змістові характеристики. Він пропонує на-
ступну структуру інтелектуального капі-
талу: людський капітал, капітал органі-
зації та капітал взаємодії з інститутами
ринку.

На нашу думку, ніякої суперечності
у розумінні взаємної підпорядкованості
людського та інтелектуального капіталу
насправді не існує. Безсумнівно "особи-
стий інтелектуальний капітал" є складо-
вою "людського капіталу", адже саме
людина є носієм інтелекту. Однак, у про-
цесі трудової діяльності, під час вироб-
ництва товарів і послуг, "особистий інте-
лектуальний капітал" стає безособовим
і перетворюється в надбання організації
чи нації в цілому, набуваючи форми
"організаційного капіталу", який, в свою
чергу, в ході споживання продукції може стати основою
створення "споживчого капіталу". "Інтелектуальний ка-
пітал нації" має здатність зберігатись і накопичуватись,
а тому стає джерелом формування "особистого інтелек-
туального капіталу" наступних поколінь. Тому, на наш
погляд, поняття "людський капітал" і "інтелектуальний
капітал" доцільно розглядати у їх взаємодії на особист-
існому, мікро- та макро- рівнях на основі відтворюваль-
ного підходу, суть якого можна представити наступною
схемою (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Отже, інтелектуальний капітал — це професійні, нау-

кові й повсякденні знання, накопичений досвід, творчі,
організаційні і лідерські здібності працівників, що в процесі
суспільного виробництва трансформуються в інтелектуаль-
ну власність, інфраструктурні, ринкові та інші нематеріальні
активи, що використовуються фірмою для виготовлення
конкурентоспроможних товарів і послуг для отримання
доходу.

Формування та накопичення інтелектуального капіта-
лу можливе лише при забезпеченні процесу інтелектуалі-
зації людського капіталу, під яким розуміється процес по-
ступового підвищення інтелектуального рівня людського
капіталу на основі синтезу інформації, знань, умінь та на-
вичок окремого індивіда, що відбувається для відповідності
сучасним умовам та отримання соціально-економічного
ефекту від їх застосування. Інтелектуальний капітал є дом-
інантою економічного розвитку. Процеси його відтворен-
ня, нагромадження та управління ним визначають перспек-
тиви й орієнтири науково-технічного прогресу, створення
новітніх видів виробництв.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Соціально-економічне напруження в Україні, не-
сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура та низь-
кий зовнішній попит на вітчизняні товари і послуги, які
склалися у 2013—2014 роках, спричинили погіршення
ситуації у її фінансовій системі. Через відплив капіталу
за фінансовим рахунком платіжного балансу значно
скоротився обсяг міжнародних резервів та загальний
обсяг державного фінансування, що негативно вплину-
ло на конкурентоспроможність національної економі-
ки.

За офіційними даними [1], дефіцит платіжного ба-
лансу країни станом на початок 2014 року становив 3,7
млрд дол. США, а скорочення міжнародних резервів у
березні місяці порівняно із січнем 2014 року відбулося
на 5,3 млрд дол. США і склало 15,1 млрд дол. За вище-
вказаний період недовіра населення до банківської си-
стеми стала причиною зменшення суми коштів на бан-
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ма Франції та Великобританії. З'ясовано, що більшість вчених схиляються до думки про необхідність
розробки у згаданому напрямі узгодженого плану дій Національного банку України, Кабінету Міністрів
України, інших міністерств та відомств тощо. Проаналізовано сучасний стан, тенденції розвитку та про-
блеми фінансової системи країни. Розроблено практичні рекомендації стосовно її стабілізації і забезпе-
чення прискорення темпів економічного зростання. Доведено необхідність утримання приросту індексу
споживчих цін, підвищення облікової ставки Національного банку України, мобілізації тимчасово вільних
коштів населення за допомогою випуску депозитних сертифікатів, кредитування комерційними банка-
ми реального сектору економіки та розвитку сфери безготівкових розрахунків.

Works of Ukrainian scientists about realization of a monetary policy in Ukraine in which necessity of planning
of inflation is specified, uses of a policy of the flexible rate of exchange, foreign experience concerning stabilization
of a financial system of the country, in particular France and the Great Britain, are investigated. It is found out,
that the majority of scientists tend to opinion on necessity of working out in the given direction of the coordinated
plan of action of National bank of Ukraine, the Cabinet of Ukraine, other ministries and departments etc. The
modern condition, tendencies of development and a problem of financial safety of the country is analyzed. Practical
recommendations concerning its stabilization and support of acceleration of rates of economic development are
developed. Necessity of delay of a gain of a consumer price index, increase of a discount rate of national bank of
Ukraine, mobilization of temporarily free money of the population by means of release of depositary certificates,
crediting by commercial banks of real sector of economy, development of a direction of non-cash payments, is
proved.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, ефективність, Національний банк України, Кабінет
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ківських рахунках в національній валюті на 32,3 млрд
грн., в іноземній — на 3,1 млрд дол. США та однією з
причин уповільнення економічної активності.

Зазначені та інші проблеми фінансової системи краї-
ни вимагають ефективної грошово-кредитної політики,
спрямованої на відновлення фінансової стабільності у
державі, підтримання банківської системи та зменшен-
ня залежності економіки України від зовнішніх джерел
фінансових ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасних умовах проблема розробки та реалізації

ефективної грошово-кредитної політики привертає ува-
гу відомих українських вчених, таких, як Метлушко О.В.
[2], Чайковська І.В. [3], Клименко О.І. [4], Андрєєва О.В.
[5], Кодацький В.П. [6], Стецько Л.І. [7], Волкова В.В.
[8], Блащук Т.І. [15], Ревега Н.П [15] і ін.

Досліджуючи порядок розроблення та прийняття
основних засад грошово-кредитної політики України
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Метлушко О.В. зазначає, що визначення основних
орієнтирів грошово-кредитної політики, таких як
інфляція, зайнятість, платіжний баланс, економічний
розвиток, не можуть вирішуватись лише Національним
банком України, який має вплив виключно на пропози-
цію грошей. На думку автора, зазначені проблеми мо-
жуть вирішуватися лише спільно Урядом і Національ-
ним банком України [2].

Подібної думки дотримується Чайковська І.В. [3],
яка вважає суттєвим чинником удосконалення грошо-
во-кредитної політики запровадження принципу плано-
вості, що передбачає прийняття єдиного плану, а саме:
основних засад грошово-кредитної політики. Він має
являти собою узгоджений план дій Уряду і Національ-
ного банку України щодо встановлення єдиного держав-
ного режиму реалізації грошово-кредитної політики.
Вона стверджує, що цьому сприятиме і прийняття Ка-
бінетом Міністрів України постанови про координацію
діяльності міністерств і відомств у межах реалізації ос-
новних засад грошово-кредитної політики.

Клименко О.І. [4] аргументовано доводить, що по-
будова майбутньої стратегії грошово-кредитної політи-
ки України повинна базуватися на адекватній оцінці ста-
ну економіки, її об'єктивних тенденцій, ступенях роз-
витку банківської системи, фондового ринку, інститу-
ційного забезпечення монетарної політики та розвине-
ності її інструментів, характеру взаємозв'язків макро-
економічних і монетарних параметрів тощо. Автор
підкреслює, що у процесі розроблення грошово-кредит-
них стратегій необхідна тісна взаємодія Ради та Прав-
ління Національного банку України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України та Міністерства фінансів України.

Критичний аналіз сучасної грошово-кредитної по-
літики України здійснила Андрєєва О.В. [5], яка визна-
чає сьогоднішні пріоритети монетарної політики Націо-
нального банку України не відповідними реаліям еконо-
міки країни, яка, за її словами, остається у стані "грошо-
вого голоду", а значить не може і не буде зростати і роз-
виватися. Вихід із такої ситуації вона бачить в інвести-
ційної активізації реального сектора економіки, в послаб-
ленні адміністративного тиску на механізм реалізації гро-
шово-кредитної політики, в інфляційному таргетуванні,
у застосуванні політики гнучкого валютного курсу, а та-
кож у посиленні ролі науки в політиці і економіці. Одним
з дієвих інструментів збільшення інвестиційної актив-
ності, за дослідженням вченого, є "…послідовне знижен-
ня облікової ставки Національного банку України, що
створить потенційну можливість для кредитування еко-
номіки і оздоровлення банківської системи".

Кодацький В.П. [6], вивчаючи грошово-кредитні си-
стеми країн Європейського Союзу, стверджує, що од-
ним з напрямів функціонування грошово-кредитної си-
стеми України є використання: британського досвіду
функціонування банкірських будинків і департаменту
гарантії експортних кредитів; досвіду діяльності спе-
ціальних кредитних інститутів Франції; в) фінського
досвіду діяльності Фондів індустріалізації, кредитуван-
ня експорту, регіонального розвитку.

На необхідність запровадження на певний період
дію валютного коридору, який надасть чіткий сигнал
усім економічним агентам про тверді наміри Національ-
ного банку України обмежити діапазон змін обмінного
курсу та збільшенні пропозиції іноземної валюти на
внутрішньому валютному ринку і скороченні попиту на
неї наголошує Стецько Л.І. [7]. Автор заявляє про
"…чітку позицію про незмінність головного орієнтира
монетарної політики, спрямованої на підтримання ва-
лютного курсу на стабільному рівні".

На особливу увагу заслуговує дослідження Волко-
вої В.В. [8], яка доводить, що неможливо ототожнювати
такі поняття, як "грошово-кредитна політика" і "грошо-
во-кредитне регулювання" та обгрунтовує необхідність
координації інструментів грошово-кредитної політики і

її цільової спрямованості на оздоровчі процеси у фінан-
совій системі країни через взаємодію з інструментами
інших економічних політик (бюджетної, цінової, інвес-
тиційної, структурної політики держави). Автор справед-
ливо зазначає, що грошово-кредитна політика має якіс-
ний та кількісний вплив на економічне зростання у дер-
жаві. Якісний вплив — це влив на розвиток економіки у
цілому, а кількісний — на окремі економічні процеси такі,
як результати діяльності економічних агентів.

Незважаючи на наявність значних теоретичних на-
працювань щодо розробки ефективної грошово-кредит-
ної політики, ситуація, що склалася в Україні, потре-
бує їх вдосконалення та підпорядкування цілей і зав-
дань грошово-кредитної політики одній глобальній меті
— забезпечення стабільного соціально-економічного
розвитку та зміцнення конкурентоспроможності нашої
держави на внутрішньому та зовнішньому ринках.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних та мето-

дичних засад щодо формування ефективних механізмів
реалізації грошово-кредитної політики в Україні та роз-
робка практичних рекомендацій щодо їх вдосконален-
ня. Теоретичним підгрунтям для її написання стали
наукові праці вітчизняних учених, законодавчо-норма-
тивні акти України щодо грошово-кредитного регулю-
вання, офіційні статистичні дані Національного Банку
України та Державного комітету статистики України.
Методологічною основою дослідження є методи сис-
темного підходу, а також методи порівняння, аналізу
та синтезу інформації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Грошово-кредитна політика (monetary policy) — це

комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту,
спрямованих на забезпечення стабільності грошової
одиниці України шляхом використання визначених За-
коном "Про Національний банк України" засобів і ме-
тодів. Відповідно до ст. 25 Закону України "Про Націо-
нальний банк України" основними економічними засо-
бами та методами грошово-кредитної політики є регу-
лювання обсягу грошової маси через: 1) визначення та
регулювання норм обов'язкових резервів для комерцій-
них банків; 2) процентну політику; 3) рефінансування
комерційних банків; 4) управління золотовалютними
резервами; 5) операції з цінними паперами (крім цінних
паперів, що підтверджують корпоративні права), у т. ч.
з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому рин-
ку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 7) емі-
сію власних боргових зобов'язань і операції з ними [9].

Щорічно Радою Національного Банку України роз-
робляється головний документ грошово-кредитної по-
літики "Основні засади грошово-кредитної політики",
в якому визначаються результати її реалізації за попе-
редній рік, цілі і завдання на наступний рік та середньо-
строкову перспективу. Пріоритетною метою грошово-
кредитної політики, згідно даного документу, є досяг-
нення та підтримка цінової стабільності у державі, а
головним критерієм успішності її проведення розгля-
дається підтримання у середньостроковій перспективі
(від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що
вимірюються індексом споживчих цін [10].

У цілому структура вищезазначеного документу
згідно з "Порядком розроблення Основних засад гро-
шово-кредитної політики та здійснення контролю за її
проведенням" [10] має містити:

1) стислий огляд стану та основних тенденцій роз-
витку економіки України, її фінансової та грошово-кре-
дитної сфер;

2) очікувані зміни зовнішніх та внутрішніх економі-
чних чинників та їх вплив на стан грошово-кредитного
ринку;

3) основні прогнозні показники економічного роз-
витку на наступний рік та середньостроковий період;
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4) окреслення основних ризиків та загроз щодо за-
безпечення цінової стабільності, ефективного функці-
онування фінансових ринків та розвитку економіки;

5) основні прогнозні показники розвитку грошово-
кредитної сфери на наступний рік та середньостроко-
вий період;

6) завдання та цільові орієнтири грошово-кредитної
політики на наступний рік та середньостроковий пері-
од;

7) основні принципи, напрями діяльності Національ-
ного банку України стосовно забезпечення реалізації
визначених цілей та завдань грошово-кредитної політи-
ки.

Досягнення кінцевих цілей грошово-кредитної пол-
ітики пов'язано з ключовими цілями загальноекономіч-
ної політики такими, як зростання валового внутріш-
нього продукту (ВВП), наповнення державного бюдже-
ту, забезпечення зайнятості населення та економічної
стабільності. Проміжні цілі грошово-кредитної політи-
ки такі як зростання активності платіжного балансу,
збільшення обсягу золотовалютних резервів та інвес-
тицій, підвищення валютного курсу гривні, мають спри-
яти досягненню кінцевих цілей. Тактичними цілями гро-
шово-кредитної політики є послаблення темпів інфляції
та посилення купівельної спроможності національної
валюти [8, c. 54].

Виходячи з того, що у 2014 році Україна зазнала
значних політичних та економічних потрясінь, її грошо-
во-кредитна політика має охопити комплекс радикаль-
них заходів щодо відновлення фінансової системи, зок-
рема ефективного функціонування банківської систе-
ми в умовах цінової стабільності.

Треба сказати, що у першому кварталі 2014 року
загальний обсяг кредитів, наданих Національним бан-
ком комерційним банкам становив 63,1 млрд грн., а об-
сяг викуплених у них цінних паперів — 25,3 млрд грн.
(сума за номінальною вартістю), тоді як обсяг продажу
лише 1,0 млрд грн. Водночас, зростанню кореспонден-
тських рахунків комерційних банків сприяло пом'якшен-
ня вимог до них щодо формування обов'язкових ре-
зервів. При цьому обсяг обов'язкових резервів, які ко-
мерційні банки мають формувати на окремому рахунку
у Національному банку України зменшився на 5,3 млрд
грн. — до 5,6 млрд грн. [11].

Зазначимо, що масштабна підтримка банківської
системи, що здійснювалася Національним Банком
України на початку 2014 року з метою забезпечення

своєчасного виконання зобов'язань банків перед вклад-
никами, проведені органами державної виконавчої вла-
ди заходи цінового та тарифного регулювання окремих
видів продукції, товарів і послуг, сприяли підвищенню
темпів інфляції. Так, індекс споживчих цін в Україні ста-
ном на травень 2014 року, за офіційними даними, скла-
дав 110,5%, що на 10% більше, ніж у грудні 2013 року
[12] (рис. 1). Це означає, що першочерговим завданням
Національного банку України на даному етапі є утри-
мання приросту індексу споживчих цін.

Для стабілізації обмінного курсу гривні виникає не-
обхідність у підвищенні Національним банком України
облікової ставки, яка є одним з монетарних інстру-
ментів, що дозволяє встановити для комерційних банків
та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир
щодо вартості залучених та розміщених грошових
коштів та ставки за кредитами овернайт для комерцій-
них банків, яка надається на найкоротший термін — до
наступного робочого дня. Цей вид кредиту комерційні
банки використовують для підтримки своєї ліквідності
з метою виконання економічних нормативів Національ-
ного банку України.

Зниженню тиску суспільно-політичних подій на об-
мінний курс гривні сприятиме випуск Національним бан-
ком України депозитних сертифікатів. Це забезпечить
мобілізацію тимчасово вільних коштів населення та ско-
рочення обсягу готівки поза банківською сферою. Якщо
вартість зазначених фінансових документів буде
змінною величиною у національній валюті, яка індек-
сується у залежності від офіційного курсу банківських
металів, вони будуть досить привабливими для населен-
ня незважаючи на наявність інфляційних процесів в еко-
номіці.

Особливої актуальності набуває відновлення в
країні темпів економічного зростання, оскільки у 2013
році зафіксовано нульовий приріст реального ВВП
порівняно з 2012 роком (рис. 2), а дефіцит Державно-
го бюджету України у 2013 році становив 4,4% ВВП
[15].

За період з 2013 по 2014 рік відбулися суттєві зміни
у співвідношенні основних джерел формування ВВП, а
показники зовнішньоекономічної діяльності демонстру-
вали зниження експорту та імпорту товарів і послуг. За
2013 р. обсяги експорту скоротилися на 8,8 %, імпорту
— на 5,9 %. Причому зменшення обсягів імпорту відбу-
лося передусім за рахунок скорочення імпорту природ-
ного газу — майже на 5 млрд м3, що у вартісному вира-
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женні призвело до скорочення імпорту на 2,5 млрд дол.
США. Це зумовило негативний вплив на формування
ВВП через зменшення обсягу запасів матеріальних обо-
ротних коштів як складника валового нагромадження
на понад 9 млрд грн. [13, c. 12].

Ситуація ускладнюється тим, що обсяги промисло-
вого виробництва у першому кварталі 2014 року знизи-
лися на 5%, причому найбільше зниження було зафік-
совано в експортоорієнтованих галузях [14]. За таких
умов вкрай необхідним є кредитування комерційними
банками реального сектора економіки зі зниженням
процентних ставок за кредит.

Однією з ефективних передумов економічного зрос-
тання є подальший розвиток сфери безготівкових роз-
рахунків. За дослідженням українських вчених [15], друк
кожної двогривенної купюри обходиться державі в 70
коп., якщо врахувати витрати на її зберігання, інкасацію,
то собівартість виходить вище 30% номіналу вартості
самої купюри. Якщо б рівень безготівкових розрахунків
в Україні досяг європейського (80—90% від загального
обсягу розрахунків), держава отримала б додатково 35—
50 млрд гривень вільних коштів, які можна було б напра-
вити в реальну економіку і на соціальні програми.

Розвиток сфери безготівкових розрахунків скорочує
потребу в оборотності готівкових коштів у державі та
сприяє нагромадженню грошової маси у межах банківсь-
кої системи, що, у свою чергу підвищує її ліквідність. Зва-
жаючи на те, що попередньо зазначені заходи зі стабілізації
фінансової системи України, а саме: підвищення Національ-
ним банком України облікової ставки і ставки за кредита-
ми овернайт для комерційних банків, зниження процент-
них ставок за кредит, можуть мати наслідком зниження
ліквідності комерційних банків, розвиток сфери безготів-
кових розрахунків нейтралізує цей негативний вплив.

Для підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки України необхідним є створення зони
вільної торгівлі с Європейським Союзом (ЄС), де пере-
вага буде надаватися ринкам продукції сільського гос-
подарства, харчової промисловості, машинобудування
тощо. Приведення якості вітчизняної продукції до стан-
дартів ЄС сприятиме підвищенню попиту на неї, що є
важливим чинником економічного зростання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних дослідженнях наголошується на необ-

хідності узгодженого плану дій Уряду, Ради та Правління
Національного банку України, Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів
України для розробки ефективної грошово-кредитної
політики, здатної забезпечити фінансову стабільність у
державі. Важлива увага також приділяється аналізу та
оцінці стану економіки, зокрема її фінансової системи,
тенденцій розвитку фондового ринку тощо.

Крім того, у працях вчених йдеться про важливість
інфляційного таргетування, застосування політики
гнучкого валютного курсу, використання зарубіжного
досвіду функціонування грошово-кредитної системи,
зокрема Франції та Великобританії.

Повністю поділяючи думки вчених, треба додати, що
для стабілізації фінансової системи країни та забезпечен-
ня прискорення темпів економічного зростання потрібно:

1) утримати приріст індексу споживчих цін;
2) підвищити облікову ставку Національного банку

України;
3) мобілізувати тимчасово вільні кошти населення за

допомогою випуску депозитних сертифікатів;
4) кредитувати комерційними банками реальний

сектор економіки;

Рис. 2. Динаміка ВВП України

Рис. 3. Динаміка обсягів промислового виробництва України (у % до попереднього року)
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5) розвивати сферу безготівкових розрахунків.
Для створення можливостей забезпечення стабіль-

ного економічного розвитку України необхідним є ство-
рення та розвиток зони вільної торгівлі с ЄС, що забез-
печить вихід вітчизняної продукції на світовий ринок.
Передумовою успіху у цьому напрямі буде вдосконален-
ня чинного законодавства України щодо митно-тариф-
ного регулювання та підвищення якості вітчизняної про-
дукції до стандартів ЄС.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
полягають у вдосконаленні теоретико-методологічних
положень грошово-кредитного регулювання та вивченні
зарубіжного досвіду забезпечення стабілізації фінан-
сової системи країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будівельна галузь — невід'ємна частина системи еко-

номічних відносин. Діяльність в цій галузі пов'язана з
тим, що відбувається на ринках товарів, послуг, робо-
чої сили, капіталу, цінних паперів, інвестиційних ре-
сурсів, тощо. Важливою складовою будівельної галузі
є ринок комерційної нерухомості.

Організація маркетингу в будівельній компанії має
ряд особливостей, що визначаються специфікою діяль-
ності такого роду підприємств. Будівельна компанія,
будучи, по своїй суті, виробничою організацією, має
кінцевий результат виробничого процесу у вигляді за-
вершеного будівництвом об'єкта, який як товар не роз-
глядається, але виступає в якості рекламного елемента.
Товаром будівельної організації, запропонованим по-
купцеві у такому випадку виступає певний комплекс
виробничих послуг, тобто будівельно-монтажних робіт,
і компанія виступає на конкретному сегменті ринку як
сервісне підприємство, висловлюючись мовою класич-
ного маркетингу — підприємством, що виробляє послу-
ги.

Отже, будівельна організація поєднує в собі од-
ночасно характерні риси промислового підприємства
та підприємства сфери обслуговування. Наслідком
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У роботі розглянуто особливості організації маркетингу у будівельній організації з урахуванням специфіки
діяльності таких підприємств. Після розгляду особливості будівельної галузі було визначено загальні риси мар-
кетингового менеджменту на будівельних підприємствах. Зокрема це індивідуальний характер маркетинго-
вих досліджень, та необхідність наскрізного маркетингового супроводження процесу створення, експлуатації
здачі в оренду і продажу об'єктів нерухомості, а також потреби у наявності широкого кола висококваліфікова-
них фахівців, здатних успішно виконувати маркетингові функції будівельної галузі, відповідної маркетингової
інфраструктури.

Формування конкурентних переваг будівельного підприємства можливе лише за умови застосування мар-
кетинг-міксу, оскільки потенціал будівельного підприємства залежить не тільки від організаційно-виробничих
факторів, а й від уміння пристосуватися до зовнішнього середовища.

In the article there were considered some features of the marketing activities in the building company according to
the specificity of such enterprises, and also there were determined common characteritics of the marketing managment
in the enterprises of the building industry branch.

The general features of marketing management in construction enterprises, allowing for the construction industry.
In particular, it is the individual nature of marketing research, and the need to support the marketing of through the
process of creating, operating, leasing and sale of real estate , as well as the need for the wide range of highly qualified
professionals able to successfully perform marketing functions of the construction industry, appropriate marketing
infrastructure.

Competitive advantages of building companies can be formed only if the application of the marketing mix as potential
building enterprise depends not only on the organizational factors, but also on the ability to adapt to the environment.

Ключові слова: будівельна галузь, маркетинг будівельного підприємства, маркетингові дослідження, мар-
кетинговий менеджмент, маркетинг-мікс.

Key words: construction industry, construction company marketing, market research, marketing of management,
marketing-mix.

цього є граничний характер маркетингу, що викли-
кає необхідність комплексного підходу до його
організації, і надає йому специфічні риси, не харак-
терні як для виробничих, так і для сервісних під-
приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Велика кількість українських та закордонних вче-

них приділяють увагу дослідженню питань розвитку
маркетингової діяльності у будівельної галузі. Загальні
поняття маркетингу будівельних підприємств та на-
прямів здійснення маркетингових досліджень висвіт-
лені, зокрема, в роботах В. Андрійчука, О. Біловодської,
О. Білоруса, І.С. Степанова, Г.М. Тарасюка, Л.І. Шваба,
В.Я. Шайтанова, В.П. Пасічник, Е.Х. Арап, В.Я. Лівшиц.
Діяльність операторів будівельного кластеру детально
досліджена в роботах В.Г. Кузнєцова.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Будівельна галузь є одним із найважливіших еле-

ментів економічної системи. Від її розвитку залежить
соціально-економічне становище держави, забезпечен-
ня населення необхідним житлом та розширене відтво-
рення основного капіталу підприємств.
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На даний час в Україні будівельна продукція як об'єкт
маркетингу є найменш дослідженою, але разом з тим про-
дається, купується, здається в оренду, а значить потре-
бує відповідних маркетингових зусиль. Тому доцільним
є застосування системи ефективного маркетингу в буді-
вельній галузі — комплексу дій по створенню чи підви-
щенню привабливості об'єктів з точки зору існуючих по-
треб інвесторів, орендарів, покупців або інших цільових
груп, які можуть використовувати дані об'єкти виходячи
з цілей та завдань власної господарської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
При організації маркетингової діяльності будівель-

ного підприємства необхідно врахувати ряд особливо-
стей, а саме: суб'єктивний фактор при виборі замовни-
ком підрядної будівельної організації, коли визначаль-
ним є рівень особистих стосунків керівників
підприємств, попередній досвід спільної роботи, реко-
мендації спільних знайомих, матеріальна зацікавленість
осіб, уповноважених приймати рішення про вибір
підрядника; високий ступінь фінансових та іміджевих
ризиків при виконанні будівельних робіт на об'єкті, кош-
торисна вартість якого порівняна з річним оборотом
фірми; низька мобільність будівельної організації; яск-
раво виражений колективний характер роботи; не-
обхідність диференційованого, максимально коректно-
го підходу до підприємств-конкурентів.

З метою одержання найбільш достовірних даних
щодо діяльності будівельного підприємства необхідно:
при зборі вихідної інформації для подальшого аналізу
користуватися максимально можливою кількістю не по-
в'язаних між собою джерел; мати на увазі, що офіційні
статистичні дані по будівельному сектору, як правило,
мають тенденцію:

а) у бюджетній сфері — до завищення;
б) у комерційній сфері — до зниження.
Для досягнення оперативності у зборі інформації і

якості підготовки комерційної пропозиції збір інфор-
мації про потенційні будівельні об'єкти доцільно здійсню-
вати на максимально ранніх стадіях реалізації проектів.
Такими є винесення рішення інвестиційно-тендерної
комісії і вихід розпорядження губернатора про проек-
тування і будівництво об'єкта нерухомості. Це дозволяє
завчасно оцінити можливості і доцільність участі підряд-
ної будівельної організації в реалізації проекту; здійсни-
ти особистий контакт з замовником, або його представ-
ником, для отримання докладної інформації про вимоги
по технології, організації, якості і термінах виконання
робіт, обсяг та умови фінансування; на підставі наявної
проектної документації виділити коло проблем в плані
організації і технології виконання будівельних робіт, і
запропонувати замовнику економічно обгрунтовані шля-
хи їх вирішення аж до внесення змін в архітектурно-пла-
нувальне завдання і навіть в готову проектну документа-
цію; на стадії проектування підготувати, обгрунтувати і
внести пропозиції по використанню в процесі будівниц-
тва своїх технологій і матеріалів, що в разі їх прийняття,
гарантує отримання будівельного підряду.

Комерційна пропозиція має відображати реальні
можливості будівельної організації, і при цьому бути
максимально акцентованим на ті переваги, які отримує
замовник, зробивши вибір на користь вашої підрядної
організації.

Сьогодні серед особливостей будівельної галузі та,
зокрема, ринку нерухомості, що визначають сутність
концепцій, моделей, бізнес-технологій маркетингової
активності можна виділити наступні: відносно невели-
ка кількість угод купівлі-продажу, оренди та ін.; обме-
жена кількість інституціональних продавців та покупців
у порівнянні з роздрібною системою продажу товарів
споживчого попиту величезною кількістю кінцевих спо-
живачів; великі обсяги інвестицій у будівництво та ре-
конструкцію об'єктів комерційної нерухомості; відсут-
ності достатньо відкритої інформації про угоди купівлі-

продажу чи оренди об'єктів, що пов'язано з конфіден-
ційним характером цих угод; тривалий час проектуван-
ня, спорудження, реконструкції, існування об'єктів,
висока вартість робіт; непереміщуваність об'єктів ко-
мерційної нерухомості; неоднорідність ринку комер-
ційної нерухомості; характерні особливості попиту на
ринку комерційної нерухомості та потреб споживачів;
характерні особливості життєвого циклу.

Розглянувши особливості будівельної галузі, можна
виділити загальні риси маркетингового менеджменту на
будівельних підприємствах: персональний характер сто-
сунків постачальників і споживачів будівельних послуг;
висока значимість маркетингових досліджень як важли-
вої передумови успішності будівельних послуг; індивіду-
альний характер маркетингових досліджень; необхідність
наскрізного маркетингового супроводження процесу
створення, експлуатації, здачі в оренду і продажу об'єктів
нерухомості; необхідність орієнтації на потреби і попит
первинних споживачів послуг; багатовекторність на-
прямків задоволення потреб: інвестори, девелопери, ко-
ристувачі об'єктів, кінцеві споживачі, потреби у наявності
широкого кола висококваліфікованих фахівців, здатних
успішно виконувати маркетингові функції будівельної
галузі, відповідної маркетингової інфраструктури.

Принциповим питанням маркетингового менедж-
менту в будівництві є питання про те, що вважати пер-
винним на ринку підрядних будівельних робіт: пропо-
зицію послуг підрядника (конкурсні торги) чи пропо-
зицію готової будівельної продукції.

Залежно від цього структура маркетингової діяль-
ності підрядної будівельної організації може бути ви-
будувана в наступній послідовності:

1) маркетинг інвестиційних пропозицій;
2) маркетинг інвестиційних проектів;
3) маркетинг конкурентів;
4) маркетинг виконавців;
5) маркетинг постачальників;
6) маркетинг фінансових і страхових послуг;
7) маркетинг робочої сили.
Уже на етапі проектування ставляться задачі по акти-

візації споживчого попиту і пошуку можливих інвесторів
серед потенційних споживачів. У зв'язку з цим звичайно
виникає необхідність комерційної реклами ще не створе-
ного продукту. Таким чином, можна говорити про деяке
домінування функції відтворення попиту і її визначальний
характер, що дозволяє активізувати інвестиційний потік.

Маркетинг-план будівельного підприємства: політика
щодо збуту продукції; розрахунок і обгрунтування ціни з
урахуванням чинного законодавства, політики регулюван-
ня цін на державному рівні, умов сегмента ринку; обгрун-
тування вибору методу ціноутворення; засоби реалізації
продукції на конкретному сегменті; обгрунтування вит-
рат на маркетингові дослідження та рекламу; комплекс
заходів щодо просування продукції на ринки.

Специфіка маркетингових досліджень ринку буді-
вельної галузі пояснюється особливостями продукції,
складом суб'єктів ринку, а головне специфічними потре-
бами споживачів. У цілому маркетингові дослідження в
будівництві можна звести до трьох напрямків: дослід-
ження ринку будівельної продукції і послуг; досліджен-
ня споживачів та конкурентів.

При виборі сегмента ринку будівельної організації
необхідно керуватися такими критеріями: оцінка
кількості параметрів сегмента ринку, відповідного
профілю будівельної організації і її конкурентними пе-
ревагами; оцінка доступності сегмента для будівельної
організації; оцінка реальності вибраного сегмента для
даної будівельної організації; оцінка прибутковості рин-
кового сегмента; оцінка ступеня відповідності сегмен-
ту ринку основних конкурентів.

Факторами, що визначають позицію будівельної
продукції на ринку, являються ціна, якість, імідж това-
ру і фірми, естетичність та інші показники, що характе-
ризують товар і фірму.
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Основними блоками та інструментами маркетинго-
вого комплексу в будівельній галузі є: товар, об'єкт ко-
мерційної нерухомості; умови використання, розміри,
форма, вигоди, імідж, назва, тощо; ціна; продажна
вартість об'єкта та вартість експлуатації; місце: місце-
знаходження об'єкта, партнерські стосунки із клієнтам,
канали і носії розповсюдження інформації, стиль рек-
ламних звернень.

У будівельній галузі, як і в інших сферах, компанія
не може розвиватися без наявності людських ресурсів.
Для того, щоб аналізувати, приймати рішення, оперу-
вати великими об'єктами земельними ділянками для
розбудови об'єктів комерційної нерухомості, недостат-
ньо формул та розрахунків необхідні надійні спеціалі-
сти, які мають тісні ділові зв'язки, новини, знання рин-
ку. У зв'язку з цим комплекс маркетингу повинен вклю-
чати такі інструменти як відбір і використання фахівців
високої кваліфікації, з необхідним досвідом і знання-
ми, створення системи підвищення їх кваліфікації, вмо-
тивованості та лояльності, рівня їх професійності.

Процес як блок комплексу маркетингу в будівельній
галузі має на увазі використання таких інструментів як
технологія укладання та виконання угод, надання по-
середницьких послуг, оформлення документів, виконан-
ня встановлених термінів робіт тощо.

Формування конкурентних переваг будівельного
підприємства можливо шляхом забезпечення суттєвих
відміностей своєї продукції у певному сегменті ринку.
Реалізація обраної стратегії можлива лише за рахунок
використання маркетинг-міксу, бо маркетинг-мікс не
вимагає детального вивчення аналогічної продукції кон-
курентів, а лише визначення власної позиції на ринку.
Оскільки потенціал будівельного підприємства зале-
жить не тільки від раціональної організації виробницт-
ва, ефективності використання ресурсів, зниження ви-
трат, росту продуктивності праці та інших організацій-
но-виробничих факторів, а й від уміння пристосуватися
до зовнішнього середовища, враховуючи потреби спо-
живачів, конкуренцію, канали розподілу, то при виборі
маркетингової стратегії розвитку будівельне підприє-
мство повинне керуватися об'єктивними передумовами
формування базових стратегій.

Основою для формування маркетингової стратегії є
всебічне дослідження регіонального ринку, яке включає
вивчення потреб ринку в будівельній продукції та вимог
до її споживчих властивостей; визначення рівня конку-
рентоспроможності власної продукції; аналіз ринкової
сегментації й визначення сегментів ринку, що найбільше
відповідають профілю; вивчення підприємств-конку-
рентів, проведення досліджень про ступінь їхніх конку-
рентних переваг; дослідження форм і методів збуту; вив-
чення соціально-психологічних особливостей покупців.

У межах маркетингової стратегії класично розгля-
даються три основні різновиди можливостей росту по-
тенціалу будівельного підприємства:

1) глибоке проникнення на ринок, коли місткість
ринку даної будівельної продукції велика, а виробничі
можливості будівельного підприємства майже не обме-
жені;

2)  розширення границь ринку завдяки впроваджен-
ню нині існуючого товару на нові ринки, для чого від
будівельного підприємства потрібні значні маркетингові
зусилля й готовність вступити у сильну конкурентну
боротьбу;

3) удосконалення товару, що виражається в спро-
бах будівельного підприємства збільшити збут за раху-
нок створення нових або вдосконалених товарів для нині
існуючих ринків.

Безумовно, найбільша можливість для інтенсивно-
го зростання будівельного підприємства є при освоєнні
нового ринку та при роботі "за замовленням", що ха-
рактерно для галузі будівництва, особливо при зведенні
капітальних об'єктів і освоєнні великих інвестиційних
проектів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розвиток ринкових процесів вимагає від будівель-
них підприємств застосування маркетингової концепції
в системі управління будівельною організацією, де
діяльність здійснюється в умовах "жорсткої конку-
ренції". Можливості перевершити конкурентів значною
мірою будуть підвищуватися у тих будівельних підпри-
ємств, які зможуть створити ефективну систему марке-
тингу. Вибір конкретного напрямку маркетингової кон-
цепції залежить від профілю будівельної організації та
від стратегічних цілей її розвитку.

Проведення наступних досліджень передбачає ви-
значення ролі та значення маркетингу в підвищенні ефек-
тивності використання житлової нерухомості в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якість харчування населення — одвічне питання,

що невтомно обговорюється як на рівні пересічних
споживачів, так і на рівні уряду. Для України сьо-
годні найбільш актуальною і одночасно проблема-
тичною є рибна галузь, що впливає на формування
ринків риби та рибопродуктів, оскільки постачання
і переробка живих водних біоресурсів — діяльність,
що вимагає наявності спеціальних навичок і знань. У
зв'язку з цим, а також завдяки споживчим якостям
цієї продукції, великим попитом у переробників і
споживачів користуються постачальники високояк-
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існої рибної сировини. Проте рибне господарство та
промисловість, що вже протягом двадцяти років пе-
ребувають у стані перманентної модернізації, так і
не подолали кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням повноцінного харчування населення

в контексті продовольчої безпеки країни в даний час
займаються українські вчені: В.І. Власов, С.М. Кваша,
П.Т. Саблук, Н.П. Сичевський, Б.С. Пасхавер [1—4] та
інші. Разом з тим, більш поглибленого вивчення потре-
бує проблема відтворення рибної галузі та формування
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її інноваційних ринків для забезпечення населення ри-
бою та рибопродукцією, відповідно до раціональних
нормам споживання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — оцінити нинішній стан рибної

галузі та її ринків, визначити орієнтири їх подальшого
розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Колись потужна галузь з обсягом сукупного добу-

вання водних біоресурсів — 1 млн т (1990 р.), нині добу-
ває їх у 4,5 рази менше 225,6 тис. т (рис. 1). Кількість
діючих рибогосподарських підприємств (різних форм
господарювання) лише за 2003—2012 рр. знизилася
вдвічі (з 1204 у 2003 р. до 655 у 2012 р.). Кількість
підприємств консервного та пресервного рибного ви-
робництва та інших водних живих ресурсів зменшилася
з 216 у 2008 році до 139 у 2013 році. Діяльність половини
цих підприємств — збиткова. Кількість робочих місць у
рибогосподарстві з 1990 р. скоротилася вп'ятеро (6 тис.
у 2012 р.), а у рибній промисловості — у 8 разів (5 тис. у
2012 р.).

Докорінно змінилася структура акваторії, де
здійснюється добування водних живих ресурсів. Якщо
у 1995 р. 75% риби виловлювалося у морських економі-
чних зонах інших держав і відкритій частині Світового
океану, то у 2013 р. більше половини обсягів живих вод-
них ресурсів добувалося у внутрішніх прісних водоймах
та морській зоні України (рис. 2). При цьому понад 60%
загального обсягу рибної сировини постачала АР Крим
і м. Севастополь.

Низька ефективність використання сировинних
ресурсів рибогосподарських водних об'єктів Світово-
го океану і вітчизняного рибництва зумовлена відсут-
ністю сучасної інфраструктури і відповідної матері-
ально-технічної бази. Україна, що є членом органі-
зації з риболовства у північно-західній частині Атлан-
тики, має квоти на вилов риби. Однак навіть обсяги
квот навряд чи зможе забезпечити. З 151 судна океа-
нічного риболовецького флоту, які країна мала на по-
чатку 90 років, діючими лишилися лише 9, з них три
знаходяться під заставою. Інші потребують модерні-
зації.

Прибережний риболовний флот, який веде проми-
сел в Азово-Чорноморській зоні, наразі складається зі
120 суден, які аналогічно океанським потребують істот-
ного поліпшення технічного й технологічного оснащен-
ня.

Загалом, вартість основних засобів рибальства і риб-
ництва протягом останнього десятиліття знизилася
вдвічі. Незважаючи на введення в дію окремих нових по-
тужностей, відтворення матеріально-технічної бази
фактично не відбувається. Ступінь зносу лишається на
рівні 50%.

За таких умов, а також зважаючи на зовнішні впли-
ви (у т.ч., анексію Криму), забезпечити населення Ук-
раїни рибопродукцією у межах раціональних норм спо-
живання (20 кг/чол. на рік) — досить проблематично. У
2013 році ця цифра склала 14,2 кг/чол. на рік. У 2008 році
споживання рибопродукції населенням України лише
наблизилося до рівня 1990 р. (17,5 кг), але так і не до-
сягло раціональної норми.

Серед низки причин однією з вагомих слід назва-
ти низький рівень доходів населення, який не узгод-
жується з швидкими темпами зростання споживчих
цін, у т.ч. на рибну продукцію. Наприклад, середня
роздрібна ціна на рибу морожену протягом 1992—
2013 рр. зросла більше ніж у 200 разів. Якщо у 1990 р.
ціна 1 кг риби мороженої дорівнювала в середньому
40 копійок, то у 1995 р. — 2,60 грн, а у 2013 — близько
32 грн. У структурі роздрібної торгівлі продовольчи-
ми товарами риба і рибні консерви займають лише
1,6% (2012 р.). Сім'я з 3 осіб з середнім рівнем доходів
витрачає в місяць на придбання рибної продукції тро-
хи більше 100 грн. Попит на продукцію дедалі змен-
шується [5, 6]. Помітно змістилася номенклатура про-
дукції з вищих цінових сегментів у більш низькі. Зро-
стання цін на сировину призвело до перерозподілу
споживчого кошика в бік більш доступних продуктів.
Найчастіше на стіл українців потрапляє мойва, скум-
брія, салака, оселедець.

Рибна промисловість України постачає споживачам
переважно філе риби морожене та консерви. При за-
гальному зниженні виробництва — приріст спостерігає-
мо у виробництві більш дешевої продукції: рибного філе
(+20,4%); солоної риби (+2,6%) та штучної ікри (+68,1%)
(табл. 1).
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Рис. 1. Вилов риби та добування водних живих ресурсів в Україні, тис, т
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Вітчизняний ринок на 60% представлений про-
дукцією шести великих компаній: ООО "Рибний
світ" (14%); ТОВ "Пролів" (12%); ТОВ "Екватор"
(9%); ТОВ "VICI" (Росія, 9%); ТОВ "Санта Барба-
ра" (Білорусь, 8%); ТОВ "Міжнародна група мореп-
родуктів" (8%).

Самозабезпеченість внутрішнього ринку рибою та
рибопродукцією складає лише 39%. Український ринок
риби і морепродуктів протягом багатьох років лишаєть-
ся імпортозалежним. Україна імпортує понад 70% риби
і рибних продуктів. Ціни на цю продукцію залежать від
ситуації на світовому ринку, розподілу квот на вилов
риби та інших чинників. Останнім часом, внаслідок зро-
стання попиту на більш дешеві сорти риби, змінилася
географія імпорту — на перше місце вийшла Норвегія,
на друге — Ісландія і на третє — В'єтнам, в той час як
традиційні постачальники — країни Балтії та США, по-
ступилися своїми позиціями. Експорт риби і рибопро-
дукції власного виробництва здійснюється переважно
у країни СНД [7; 8].

Політика держави стосовно рибної галузі призве-
ли до її довготривалого кризового стану, руйнування
цілісності рибного господарства, втрати кооператив-
них зв'язків і інтеграційних процесів. Маючи в своєму
арсеналі достатню кількість інструментів регулюван-
ня галузь з кризи ще й досі не вийшла. Так, Загально-
державна Програма розвитку рибного господарства
України на період до 2010 року, затверджена Законом
України 19 лютого 2004 року №1516-IV [9], так і не
була виконана. Зокрема обсяг вилову риби та добуван-
ня інших водних живих ресурсів у 2010 р. прогнозу-
вався на рівні 750 тис. тонн, а фактично було виловле-
но — близько 219 тис. т, тобто Програму виконано
лише на 29%. Прогнозні очікування стосовно промис-
лового виробництва рибної продукції також не справ-
дилися.

 Лише на 10 відсотків вдалося виконати завдання
задекларовані Законом України "Про Національну
програму будівництва суден рибопромислового фло-
ту України на 2002—2010 роки" [10]. За браком дер-
жавної підтримки підприємства галузі розвиваються
переважно за рахунок власних і кредитних коштів, які
залучені від закордонних інвесторів, зацікавлених у
розвитку рибної промисловості на території Украї-
ни.

Сьогодні регулювання рибного господарства Украї-
ни має здійснюватися відповідно до низки діючих за-
конів: "Про виключну (морську) економічну зону Украї-
ни"; "Про приєднання України до Конвенції про міжна-
родну торгівлю видами дикої фауни і флори, що пере-
бувають під загрозою зникнення"; "Про тваринний світ";
"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продук-
цію з них"; "Про рибне господарство, промислове ри-
бальство та охорону водних біоресурсів"; "Про аква-
культуру".

Протягом 1992—2011 рр. рибна галузь пройшла
складний шлях реформування. У 2011 було створено
Держрибагентство України як центральний орган ви-

конавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики та продовольства Украї-
ни. До основних завдань Держрибагентства віднесено
внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо фор-
мування державної політики у сфері рибного госпо-
дарства та рибної промисловості, охорони, викорис-
тання та відтворення водних біоресурсів, регулюван-
ня рибальства, безпеки мореплавства суден рибогос-
подарського флоту.

Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011 р.
ухвалено Постанову №1245 "Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку риб-
ного господарства на 2012—2016 роки" [11]. Метою
Програми є створення сприятливих умов для забезпе-
чення розвитку рибного господарства та його
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішнь-
ому ринку, що має сприяти забезпеченню потреби на-
селення України у рибній продукції відповідно до нау-
ково обгрунтованих норм споживання та гарантувати-
ме продовольчу безпеку України. Виконання програ-
ми передбачає доведення добування водних біоре-
сурсів до 375 тис. т. на рік, діяльність оптових ринків
рибної продукції, вироблення інноваційних продуктів
харчування. Обсяг фінансування Програми становить
2,6 млрд грн, у тому числі за рахунок державного бюд-
жету 1,7 млрд грн. Незважаючи на те, що в рамках заз-
наченої Програми обіцяно створення в галузі приваб-
ливих для інвесторів умов, вже сьогодні очевидно, що
протягом 2014 ситуація навряд чи зміниться, оскільки
доходи споживача не збільшаться, залежність від
імпорту буде зростати.

В умовах зменшення можливостей України у видо-
буванні водних ресурсів в акваторіях морів і Світово-
му океані, очевидна необхідність інноваційно-орієнто-
ваного розвитку галузі, в тому числі, швидкого віднов-
лення основних фондів риболовного флоту; розвитку
аквакультури, тобто вирощування риби, молюсків, ра-
коподібних та інших водних організмів у спеціально об-
лаштованих водних плантаціях. Поняття аквакульту-
ри закріплено нещодавно ухваленим Законом України
"Про аквакультуру". Україна має величезний потенці-
ал для ведення цієї діяльності, зокрема, значні площі
внутрішніх водойм. Наявність водного фонду для ви-
рощування об'єктів аквакультури перевищує 1 млн га;
з них: водосховища — близько 800 тис. га, ставки —
122,5 тис. га, озера — 86,5 тис. га, водойми-охолоджу-
вачі — 13,5 тис. га, водойми інших категорій — 6 тис.
га [8].

Аквакультура має зайняти міцну нішу на вітчиз-
няному ринку. Частка її виробництва (промислового
і приватного) у 2012 році становила 13,5%. Із 712 за-
реєстрованих господарств, вилов здійснювали 247.
Обсяги вилову в таких господарствах складають 5 7
тис. т у рік. Це переважно столові сорти риби, дос-
тупні споживачеві з любим рівнем доходів: судак, тов-
столобик, лящ, амур, короп. На жаль, недосконалість
діючої нормативної бази не дозволяє ефективно роз-

 

Фактично 

вироблено у 
2013 р., тис. т 

Темп зростання 
до минулого 

року, % 

Приріст (спад) 

проти 2012 р., % 

Риба, філе риби, м'ясо риби інше, морожене 39,5 120,4 20,4 

Філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі, крім 

копченого 
1,5 82,4 -17,6 

Риба сушена і в'ялена 3,6 87,7 -12,3 

Оселедці солоні 4,2 80,9 -19,1 

Риба солона, крім оселедців 7,8 102,6 2,6 

Риба, у т.ч. філе, копчена 7,5 91,9 -8,1 

Риба, перероблена чи консервована в інший 

спосіб, крім готових страв із риби 
77,2 98,3 -1,7 

Ікра та замінники ікри 2,4 168,1 68,1 

Таблиця 1. Промислове виробництво рибної продукції у 2013 році

* Сформовано за даними Державної служби статистики України.
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виватися приватному рибному фермерству. Такі
підприємства експлуатують невеликі ставки і не вит-
римують конкуренції з імпортною продукцією. Тому
додатковим стимулом можуть стати інвестиції у га-
лузь.

ВИСНОВКИ
Наразі зроблені Україною кроки назустріч світо-

вому співтовариству не достатньо впливають на вирі-
шенні проблеми розвитку рибогосподарства як перс-
пективної галузі промисловості. Уряд України має пе-
рейти від пасивного спостереження до конкретних дій
і здійснити наступне: оновити основні засоби вироб-
ництва, знос яких вже досяг 80%; відрегулювати на
законодавчому рівні взаємовідносини з імпортерами
на користь власного виробника; на законодавчому
рівні відрегулювати питання податкового законодав-
ства; переглянути відносини щодо доступу України до
ресурсів Світового океану та до рибної продукції в
територіальних водах інших держав; відновити пла-
тоспроможність населення. У галузі аквакультури: ви-
робництво продукції, необхідної європейським спо-
живачам, найвищої якості й за доступною ціною; зве-
дення до мінімуму впливів аквакультури на навко-
лишнє середовище; забезпечення можливостей підви-
щення кваліфікації фахівців, зайнятих у цій сфері;
розробка і впровадження нових технологій протягом
всього виробничого процесу; поліпшення економіч-
ної ефективності на всіх рівнях виробничого проце-
су.

Багатогранність проблеми продовольчої безпеки
зумовлює необхідність пошуку раціональних шляхів її
забезпечення. Для рибної галузі оптимальним варіан-
том може стати комбінація таких елементів: збережен-
ня і розширення внутрішнього виробництва риби і ри-
бопродукції, стабільне забезпечення імпорту, створен-
ня належних запасів рибної сировини та продовольчих
виробів з неї. Причому провідним елементом може бути
будь-який з перерахованих, залежно від ситуації в
країні.

Так, у періоди криз найбільш раціональним кроком
є формування внутрішніх резервів продовольства для
споживання населенням. Накопичення запасів — тим-
часовий, але досить ефективний захід для ліквідації рап-
тових нестач продовольства. В інших випадках — зо-
внішня торгівля і внутрішнє виробництво повинні орган-
ічно доповнювати один одного.

Загалом, у процесі забезпечення національної про-
довольчої безпеки ключовим заходом є досягнення
ефективного співвідношення рівня споживання і само-
забезпечення продовольством, а також встановлення
оптимальної величини імпорту продовольчої продукції
за наявності ефективної системи страхування (у тому
числі внутрішніх страхових резервів) у надзвичайних
ситуаціях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тіньові процеси притаманні будь-якій економічній

системі, а її рівень показує наскільки є ефективною
діяльність державних органів управління та контро-
лю за господарською діяльністю. Слугує думка, що
нелегальні інститути підказують, в якому напрямі по-
винна діяти політика держави, щоб задовольнити ба-
жання та потреби споживачів тіньових продуктів, тим
самим розширити межі економічної діяльності при-
ватного сектору економіки. В незалежній Україні за
різними підрахунками тіньова економіка складає від
35% до майже 70% ВВП. Такий розбіг даних спричи-
нений більше небажанням державних органів управ-
ління розкривати дійсні причини появи та розповсюд-
ження тінізації в країні через поєднання останнього
з апаратом державного управління. Тому розкриття
причин формування тіньового сектора економіки є
пріоритетною умовою економічного розвитку нашої
держави.
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HISTORICAL ANALYSIS OF THE SOURCES OF SHADOW PROCESSES IN INDEPENDENT UKRAINE

У статті розглянуто проблему розповсюдження тіньової економіки в Україні в період кінця ХХ — по-
чаток ХХІ століть. Визначено причини тіньової економіки в Україні які не залежать від податкових на-
вантажень на приватне підприємництво. Зроблений акцент на взаємозалежність між розвитком неле-
гальних інститутів та діяльністю державних установ, особливо через існування бюрократичного апара-
ту управління. Показано негативні сторони української державної номенклатури. Зроблено аналіз тіньо-
вих аспектів приватизації державних підприємств, прикладом якого стала приватизація збанкрутілих
заводів та фабрик, безконтрольні державні субсидії та таке інше. Проаналізовано вплив інфляційних
процесів на підвищення нелегальної діяльності, особливо в перші роки незалежності. Окреслено ефек-
тивну протидію у державній політиці щодо зменшення тіньових процесів, не лише за допомогою санкцій
за порушення умов заборони, які потребують значних бюджетних коштів, а й утворення нормативної та
соціальної системи взаємодії між суб'єктами економічної діяльності та державою.

This paper considers the problem of propagation of shadow economy in Ukraine during the late twentieth
beginning of the XXI century. Identified causes of the shadow economy in Ukraine that are independent of the
tax load to a private enterprise. Focuses on the interdependence between the development of illegal institutions
and government agencies , in particular the existence of a bureaucratic administration. Shown negative aspects
Ukrainian state nomenclature . The analysis of the shadow aspects of privatization of state enterprises , an example
of which was the privatization of bankrupt factories and factories, uncontrolled government subsidies and so on.
The influence of inflation on the increase of illegal activities, especially in the first years of independence. Outlined
an effective response to public policy to reduce shadow processes , not only with sanctions for breach of the
prohibition which require substantial budget and the formation of regulatory and social interaction between
economic agents and state.

Ключові слова: тіньова економіка, бюрократична система, приватизація, корупція, кримінальна еконо-
міка.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз тіньових процесів в нашій державі залишаєть-

ся актуальним на всьому історичному проміжку нашої
молодої держави. Особливо останнім часом ця тема ста-
ла актуальною після проголошення державної бороть-
би з корупцією, відмиванням "брудних" грошей та інше.
За державним замовленням Національний інститут
стратегічних досліджень розробив аналітичну доповідь
щодо сучасних маштабів та шляхів подолання тінізації
в Україні, цими ж проблемами займаються досить вели-
ка кількість науковцій України: професор Варналій З.С.,
Мазур І.І., Зозуля О.С., Огреба С.В. та інші, але зде-
більшого науковці цікавляться сучасним перебігом роз-
витку даного економічного явища і не занурюються в
історичний пласт його розвитку навіть за такий незнач-
ний період часу. Тому автор вважає, що комплексний
аналіз всіх складових тіньових процесів в історичному
контексті є досить актуальним задля глибшого дослід-
ження даної проблеми.
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ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням даної статті є окреслення впливу всіх

соціальних складових на формування тіньової еконо-
міки в незалежній Україні та визначення можливих
шляхів подолання даної суспільної проблеми.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під "тіньовою економікою" у даний час розуміють

усю сукупність економічної діяльності, що не враховує
офіційна статистика, і не включають у валовий націо-
нальний продукт країни. У тіньовій економіці є три скла-
дові: неформальна, прихована, кримінальна. Найменш
економічно загрозливою є неформальна тіньова еконо-
міка, до якої відноситься ведення особистих підсобних
господарств, репетиторство та інше. В економіці така
форма тіньової економіки розповсюджена тому, що
держава не виконує одну з основних своїх функцій —
створення сприятливих умов для забезпечення матері-
альної підтримки своїх громадян.

Другою частиною тіньової економіки виступає при-
хована господарська діяльність, яку ще називають по-
заподатковою, тобто це діяльність прихована від опо-
даткування. Відразу потрібно зазначити, що хоча отри-
мання неоподаткованих доходів і є загрозою для дер-
жавного бюджету, але держава має всі важелі впливу
на зменшення цієї складової тіньової економіки.

Окремою частиною тіньового сектора економіки є
кримінальна економіка. До неї належить виробництво,
розподіл, обмін і споживання соціально небезпечних і
руйнівних для розвитку особистості заборонених видів
продукції і послуг, крадіжки, розкрадання, наркобізнес,
корупція, відмивання коштів і фальшивомонетництво,
торгівля людьми тощо.

У багатьох країнах, і особливо в тих, котрі пережи-
вають складні періоди трансформації тіньова економі-
ка не тільки складає помітну частину економічної діяль-
ності, але і продовжує розширюватися. Однак навіть
там, де масштаби явища і загальне соціально-економіч-
не тло приблизно однакові, структура тіньового секто-
ра істотно розрізняються. Сама природа розвитку тіньо-
вої економіки полягає в мотивації пошуку альтернатив-
них, більш сприятливих шляхів застосування наявних
ресурсів навіть за межами діючого законодавства, а
індикатором існування тіньового сектора завжди ви-
ступає алогічність системи господарювання.

Динаміка економічного розвитку України за останні
роки свідчить про відсоткове зростання тіньового сек-
тору економіки відносно рівня ВВП (за інтегральним
показником): 2004 — 28%; 2005 — 28%; 2006 — 28%; 2007
— 28%; 2008 — 34%; 2009 — 39%; 2010 — 38%; 2011 —
33,5%; 2012 — 34% (згідно з даними Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України) [4, c. 12; 2].

Основною причиною тінізації економіки вважають
надмірний податковий тягар, проте ця думка, хоча вона
і переважає, не повною мірою відповідає дійсності. До
такого висновку спонукають наступні статистичні дані
— в Україні загальне податкове навантаження на
підприємство складає 55,5 %, у Франції — 65,8 %, в
Австрії — 55,5 %, у Швеції — 54,6 %. Водночас масшта-
би тіньової економіки у країнах ОЕСР сягають лише 10
— 25 % [5].

На сучасному етапі економічного розвитку Украї-
ни, аналітичні оцінки свідчать, що до найістотніших чин-
ників тінізації національної економіки належать на-
ступні:

— Суперечливість і дублювання законодавчої та
нормативно-розпорядчої бази в окремих секторах, що
відтворює низький рівень структурних компонентів
індексу економічної свободи.

— Недієвість організаційно-інституціональних ме-
ханізмів антикорупційного законодавства [4, с. 16].

На початку 90-х років минулого століття, до вище-
окреслених проблем додалися соціальні умови життя
українського суспільства, а саме: по-перше, це велика

кількість безробітного молодого населення, що стало
умовою утворення кримінального тіньового сектора
економіки, по-друге, наявність громіздкого чиновниць-
кого апарату, по-третє, соціальне розшарування насе-
лення, що призвело до опортуністичної поведінки як
бідного населення, через відсутність вибору прожиття,
так і заможного — через відсутність способів їх пока-
рання.

Характеристикою тіньової економіки в Україні на
початку її незалежності стало об'єднання другої та тре-
тьої форм тінізації. Утворилася система поєднання кри-
мінальних соціальних елементів з державними органа-
ми влади, та криміналізація самого апарату управління.
Бюрократична система повністю залежить від політич-
ної верхівки держави і разом з представниками остан-
ньої має пряме відношення до розвитку та керуванню
господарської системи. За допомогою бюрократії уряд
має можливість контролювати всі сторони життя су-
спільства і поступово ставить себе поза суспільством і
над ним. Держава стає набагато сильнішою суспільства,
формується бюрократичне панування.

Додатковим стимулюючим ефектом розвитку не-
легальних процесів є і сама робота органів державного
управління України, яка характеризується низькою
швидкістю усіх її процесів та постійною зміною форм
державної документації. Також слід відмітити таку
особливість діяльності українських органів державно-
го управління як їх розташування у різних частинах
міста та такий нонсенс як одночасність часів прийому у
державних службовців. Окреслені факти призводять до
утворення залежності приватних підприємців від бюрок-
ратичної системи управління, що в свою чергу призво-
дить до розширення тіньової економіки через або на-
дання хабарів задля пришвидшення бюрократичного
процесу чи навпаки стимулювання незареєстрованої
діяльність підприємців, через небажання витрачати час
та кошти на узаконення своїх дій. Лише в 2011 р., через
майже 20 років незалежності, в Україні були прийняті
закони для боротьби з корупцією. Це Закон України
"Про засади запобігання і протидії корупції" та Закон
України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за корупційні пра-
вопорушення".

Через можливість прямого впливу на бюрократич-
ну систему держави, політична верхівка України вико-
ристала державні важелі економічного впливу на про-
цес первинного нагромадження капіталу в Україні вже
на початку 90-х років ХХ ст. В Україні утворилися мо-
нополістичні угрупування з наявними можливостями
впливу на законодавчу владу чи навіть поєднання по-
літичних та економічних важелів в одних руках. При-
кладом такого поєднання чи впливу є весь процес про-
ведення приватизації в Україні. Наприкінці 1991 року
Верховна Рада України затвердила "Концепцію роздер-
жавлення і приватизації підприємств, землі та житло-
вого фонду", яка дозволила почати роботу над ключо-
вими законопроектами про приватизацію. Перший етап
приватизації в Україна офіційно почався у 1992 році
після створення нормативно-правової бази, до якої увій-
шли: Законом України "Про приватизацію державного
майна", Закон України "Про приватизаційні сертифіка-
ти", Закон України "Про приватизацію невеликих
підприємств" та "Державна приватизаційна програма".

У перші роки проведення приватизації "популярні-
стю" користувалася схема викупу акцій державних
підприємств його керівництвом після того, як воно до-
водило свої підприємства до рівня нерентабельних,
збиткових чи навіть збанкрутілих, що, за умови гіпер-
інфляції, давало можливість викупити акції у державі
за кошти які у десятки разів були меншими, ніж їх ринко-
ва вартість. До цього можна додати таку статистику, що
в 1993 р. в арбітражних судах України перебувало 38
позовів про банкрутство, в 1994 р. — 194, в 1995 р. — 2
тис., у 1996 р. — 2,8 тис., в 1997 р. — 6,7 тис. І якщо зіста-
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вити ці роки з роками проведення приватизації, то ви-
никає небезпідставне припущення про тіньову схему
приватизації в Україні.

Сам процес стримування приватизації, як приклад
мораторій на її проведення у 1995 році, був зумовлений
тим, що керівники великих державних підприємств, зна-
ходячись при владі чи маючи парламентське лобі, отри-
мувало здебільшого безоплатні державні дотації та суб-
сидії на господарський розвиток великих державних
підприємств, цільове використання яких не контролю-
валося.

Ще одним яскравим доказом тіньової приватиза-
ційної схеми стала реприватизація одного з найпотуж-
ніших українських заводів по переробці металу —
"Кріворіжсталь", який було перепродано індійській ком-
панії "Міттал Стіл" за 4 млрд 792 млн дол. США — суму,
яка у 6 разів перевищила суму першого його продажу і
яка стала становити майже 50% всіх надходжень до бю-
джету від приватизації за весь період незалежності
України [1].

Через відсутність законодавчої бази на початку не-
залежності популярністю у приватних підприємців ко-
ристувалась тіньова схема через бартерний обмін, зад-
ля приховування прибутку від оподаткування. Для бо-
ротьби з цією схемою тінізації в Україні лише в квітні
1998 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів
України № 333 "Про заходи щодо скорочення товаро-
обмінних (бартерних) операцій у господарському обо-
роті України", за якою заборонялося використовува-
ти бартер як форму взаємозаліку між підприємства-
ми.

Інфляційні процеси, що виникли в економіці нашої
країни, особливо в перші роки незалежності, створили
можливості для тіньового збагачення. Відомими спосо-
бами збагачення були махінації з товарними запасами,
які списувалися заднім числом з державних підприємств
при вказуванні доінфляційної ціни, а реалізовувалися у
поточному часі за новими цінами, це давало можливість
керівникам підприємств привласнювати фактичний при-
буток та не платити податки. Інший спосіб збагачення
базувався на використанні кредитів як приватних, так і
державних. Коли ще несформована фінансова система,
відсутній механізм розрахунку дійсних кредитних
відсотків, а натомість присутній вплив неформальних
відносин в органах державного управління, є мож-
ливість вузькому колу осіб отримати кредит під певний
відсоток, який на практиці був безумовно нижчим ніж
рівень інфляції, що призводило до безболісного його
повернення і отримання надприбутків [3, с. 14] з одного
боку та збільшення державного боргу навіть за умови
їх повернення з іншого.

Найбільш соціально небезпечною формою тіньової
економіки є кримінальна її складова. Головною пробле-
мою кримінальної економіки є не приховування влас-
ної протизаконної діяльності, а легалізація доходів. Такі
структури не мають жодного легального входу для ре-
сурсів і жодного легального виходу продукту чи до-
ходів. Тому кримінальні суб'єкти господарювання час-
то використовують легальне прикриття для приховуван-
ня власної протизаконної діяльності задля "відмиван-
ня" отриманих доходів. Також кримінальна економіка
пов'язана з корумпованістю апарату управління, що
служить їй і формою захисту від держави загалом і ме-
тодом легалізації доходів. Позиція держави стосовно
кримінальної економіки повинна бути однозначною:
послідовне виконання вимог законів, які її забороняють,
і не менш послідовне посилення економічної та юридич-
ної відповідальності.

ВИСНОВКИ
Роблячи підсумки вищезазначеного потрібно від-

мітити, що задля стабільного економічного розвитку
в нашій державі повинна проводитися ефективна по-
літика боротьби з тіньовою економікою. По-перше,

вона повинна проходити на трьох рівнях: національ-
ному, регіональному та міжнародному. По-друге, сто-
суватися наступних напрямів: боротьба з корупцією;
зміни в податковій політиці; обмеження тінізації рин-
ку робочої сили; боротьба з відмиванням брудних
коштів; боротьба з кримінальним сектором тіньової
економіки.

Заходи по боротьбі з тіньовими процесами повинні
носити комплексний характер. Протидія негативним
проявам тіньової економіки не повинна обмежуватися
лише санкціями за порушення умов заборони, оскільки
для ефективного запровадження санкцій необхідна ве-
лика кількість бюджетних коштів. Основною зброєю в
арсеналі українського уряду повинні стати наступні за-
ходи: прозоре податкове, кримінальне та цивільне пра-
во; високий рівень оплати праці державних службовців;
висока якість надання державних послуг населенню;
ефективний механізм захисту прав і свобод громадян
перед посяганнями державних структур; дієвий ринко-
вий механізм та високий рівень конкуренції. Саме ці
умови, а не жорсткі санкції, є фундаментом для бороть-
би з тіньовою економікою в будь-якій країні. Трансфор-
мація тіньової економіки та подолання корупції є не
лише чинником економічного зростання, вирішення низ-
ки соціальних питань, але й першочерговим завданням
на шляху до становлення високоцивілізованої держа-
ви.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми аналізу фінансової інформації з метою

прогнозування майбутнього руху цін та конвертації цих
знань у прибутки турбували вчених, особливо практиків,
з часів появи фінансових ринків. Взагалі, якщо аналізу-
вати позицію безпосередніх учасників біржових торгів,
а не вчених-теоретиків, то питання чи можливо взагалі
прогнозувати ціни на фінансові активи як таке не існує,
оскільки очевидно, що це можливо. Єдине питання, яке
хвилює учасників біржової діяльності — як зробити
якісний прогноз та отримати конкурентну перевагу пе-
ред іншими.
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THE ROLE OF THE TECHNICAL ANALYSIS IN FINANCIAL MARKETS FORECASTING

Стаття присвячена аналізу ролі і місця технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін
на фінансових ринків. Зокрема проаналізовано сутність та базові методи технічного аналізу. На підставі
аналізу історичних аспектів розвитку технічного аналізу та основних теоретичних положень, що лежать
в його основі, в роботі виділено ключові постулати технічного аналізу. Визначено, що основні методи
технічного аналізу доцільно згрупувати на графічні, математичні та циклічні. Проведено ретельний аналіз
існуючої наукової літератури, що присвячена оцінці ефективності технічного аналізу. Вказано на не-
однозначність результатів та плюралізм поглядів на ефективність технічного аналізу. Виявлено типові
вади, що супроводжують подібного роду дослідження. На конкретному прикладі продемонстровано ме-
ханізм дії деяких з них. Зроблено висновки про неоднозначність результатів ефективності технічного
аналізу.

This article analyzes the role of the technical analysis in methodology of forecasting prices in financial markets.
In particular, analysis of the nature and basic methods of technical analysis was provided. On the basis of the
historical aspects of technical analysis and fundamental theoretical positions behind it's the basic postulates of
technical analysis were formulated. Classification technical analysis methods was proposed. A thorough review
of the existing scientific literature devoted to assessing the effectiveness of technical analysis was provided in
the article. The ambiguity of the results and pluralism of views on the effectiveness of technical analysis was
specified. Typical defects that accompany this kind of research were revealed. On a concrete example we
demonstrate the mechanism of actions of some of them. The conclusions about the effectiveness of the ambiguity
of the results of technical analysis were done.

Ключові слова: технічний аналіз, прогнозування цін на фінансові активи, фінансовий ринок.
Key words: technical analysis, financial assets price forecasting, financial market.

Отже, в той час як у наукових колах можливість
прогнозування не лише ставилась під сумнів, а навіть за-
перечувалась (гіпотеза ефективного ринку), практика-
ми створювались різні науково-методичні підходи до
прогнозування цін на фінансові активи. Найбільш роз-
повсюдженими підходами, принаймні в середовищі
практиків (трейдерів, брокерів, інвесторів тощо) є тех-
нічний та фундаментальний аналіз.

Технічний аналіз, на противагу фундаментальному
аналізу, концентрує увагу на аналізі минулих значень
цін з метою прогнозування їх майбутнього руху. Він
грунтується на переконанні, що "ринок враховує все", і,
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отже, у поведінку ціни вже включені всі значимі факто-
ри (економічні, політичні тощо). Якщо ринок дійсно є
ринком, то рухи цін утворюються в результаті прийнят-
тя його учасниками великої кількості рішень. Результа-
том таких рішень є зміни в ринкових (біржових) цінах.
Аналізуючи їх, учасники отримують доступ до всієї рин-
кової інформації. Для здійснення цього технічний аналіз
володіє значним арсеналом інструментів щодо отриман-
ня корисної інформації з графіків цін та результатів
торгів.

Технічний аналіз широко використовується на прак-
тиці для прогнозування цінових рядів. Незважаючи на
те, що більшість статистичних досліджень показали, що
послідовні зміни цін лінійно незалежні, і ціни на фінан-
сові активи є результатом суто випадковим, проте цілий
ряд вчених відзначає, що залежність зміни цін може бути
такою складною, що створюється видимість відсутності
зв'язку, в той час як реально минулі ціни здійснюють
вплив та пов'язані з цінами у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ідеї та методи технічного аналізу виникли та актив-

но популяризувались на Заході. Найбільший вплив на
його розвиток здійснили Ч. Доу, В. Гамільтон, Р. Рі.
Наукова база технічного аналізу була розширена і уточ-
нена Р. Едвардсом, Д. Магі, У. Уайлдером, М. Прінгом
та Д. Мерфі. Що стосується вітчизняних вчених, то вар-
то відзначити роботи Е. Наймана, О. Сохацької та інших.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
В академічних колах технічний аналіз не розгляда-

ються як джерело отримання прибутку, оскільки вва-
жається, що цінові рухи носять випадковий характер і в
принципі є непрогнозованими. В той же час широке його
використання на практиці свідчить на користь його
ефективності. Наявність такого роду протиріч потре-
бує додаткових наукових досліджень з метою оцінки
ефективності технічного аналізу та визначення доціль-
ності його використання для прогнозування цін на
фінансові активи.

ВИКЛАД ОСНОВОГО МАТЕРІАЛУ
Технічний аналіз представляє собою метод прогно-

зування руху цін на базі минулих значень цін, обсягу і
відкритого інтересу.

М. Прінг пропонує наступне визначення технічного
аналізу — це підхід до інвестицій, який базується на ідеї,
що ціни рухаються направлено, а їх напрямок визна-
чається зміною ставлення інвесторів під впливом різних
сил — економічних, політичних та психологічних. Мис-
тецтво технічного аналізу (М. Прінг використовує саме
термін "мистецтво"), полягає у визначенні тренду на
відносно ранній стадії, і використанні цієї тенденції для
прогнозування та прийняття торгових рішень, поки кри-
тична маса свідчень не доведе, що тенденція змінилася
[15].

Технічний аналіз включає в себе різні техніки про-
гнозування такі, як графічний аналіз, аналіз та розпіз-
навання паттернів, циклічний та статистичний аналіз,
побудова комп'ютерних технічних торговельних систем
тощо.

Своїй появі технічний аналіз завдячує Чарльзу Доу,
редактору Wall Street Journal, який на початку двадця-
того сторіччя визначив базові принципи та методоло-
гію технічного аналізу. Науковий розвиток теорія Доу
отримала в роботах В. Гамільтона (1922), Р. Рі (1932).

Ч. Доу вважав, що очікування учасників біржових
торгів щодо майбутнього стану економіки країни мате-
ріалізуються у вигляді ринкових ордерів, які, в свою чер-
гу, спричиняють рух цін на фінансові активи. Причому
рух цін, як правило, випереджає безпосередню появу
тих подій, на які вони відреагували.

Теорія Доу припускає, що вся інформація врахо-
вана в середніх значеннях ціни на фінансові активи,

отже, немає іншої інформації, необхідної для прийнят-
тя торгових рішень. Доу виділяє три типи рухів ринку:
первинний (також називається основним), вторинний
(проміжний) і третинний (другорядний). Причому ці
рухи є направленими вгору або вниз. Направлені рухи
цін називаються трендами (тенденціями). Таким чином,
основною метою технічного аналізу є виявлення зміни
тренду на ранній стадії. Другорядні тренди (третинні),
як правило, набагато більше залежать від випадкових
подій і новин, ніж вторинні і первинні тенденції, тому
їх значно важче визначити. Відповідно до теорії Доу
тренди поділяються на бичачі (зростаючі) і ведмежі
(падаючі).

Після робіт В. Гамільтона і Р. Рі наукова база тех-
нічного аналізу була розширена і уточнена Р. Едвард-
сом, Д. Магі, У. Уайлдером та Д. Мерфі. Саме їх роботи
перетворили технічний аналіз на стандартний інстру-
мент аналізу та прогнозування фінансових ринків, що
використовується багатьма фінансовими практиками
для прогнозування майбутнього руху цін на будь-які
види фінансових активів, починаючи з акцій та облігацій,
закінчуючи ф'ючерсами та опціонами.

Центральною позицією технічного аналізу є тверд-
ження, що ціни враховують все. Тобто немає потреби
моніторити та аналізувати економічні новини, оскільки
всі вони вже відображені в ціні, достатньо лише поди-
витись на графік. Логіка в даному випадку наступна:
якщо ринок формує ціни із інформації, то має бути мож-
ливість і зворотного процесу — отриманні інформації з
цін [1].

Прогнозування цін на базі технічного аналізу зас-
новане на даних (результатах) попередніх торгів,
найбільш важливими з яких є ціни та обсяги торгів.

Як і будь-яка теорія, технічний аналіз має свої по-
стулати. Основними з них є наступні:

1. Рухи цін на активи включають в себе всі фактори.
Це означає, що ціни чутливі до всіх зовнішніх чинників,
будь-то виступ американського президента, інформа-
ція про рівень інфляції в Мексиці, чи ураган в Калі-
форнії. Згідно з теорією Доу будь-який фактор, який
може вплинути на попит або пропозицію, завжди знай-
де своє відображення в ціні. Звичайно, землетруси і цу-
намі непередбачувані, але вони миттєво враховуються
ринком і відображаються в динаміці цін.

2. Ціни рухаються направлено. Це означає, що цінові
рухи не є випадковими і рухаються у певному напрямі.
Направлений рух називається трендом. Тренди бувають
трьох видів: бичачий (рух вгору), ведмежий (рух вниз) і
флет (ціни рухаються в певному діапазоні).

3. Історія повторюється. Даний постулат базується
на існуванні паттернів — типових структур, що відоб-
ражають цінову динаміку та зустрічаються час від часу.
Їх існування пов'язують з особливостями людської пси-
хології.

Серед додаткових постулатів виділяють такі:
— індекси мають підтверджувати один одного —

будь-який торговий сигнал має підтверджуватись (ге-
неруватись) сигналами інших індексів (індикаторів);

— обсяг торгів має підтверджувати тренд — обсяг
торгів повинен збільшуватися в напрямку основної тен-
денції;

— тенденція існує доти, доки не з'являються явні
сигнали, що вона змінилась.

Методологія технічного аналізу для різних типів
фінансових ринків однакова. Все різноманіття методів
технічного аналізу умовно можна розділити на три гру-
пи (рис. 1).

Дамо стислу характеристику основних методів тех-
нічного аналізу.

До графічних відносять ті методи, які використову-
ють для прогнозування візуальний аналіз цінової дина-
міки. Головною перевагою цих методів є простота ви-
користання. Основним недоліком вважається су-
б'єктивність (різні технічні аналітики на одному графі-
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ку можуть побачити різні графічні фігури та зробити
різні висновки за результатами аналізу). В цілому ці ме-
тоди є важливою і необхідною складовою технічного
аналізу і достатньо ефективні в поєднанні з іншими ме-
тодами.

Технічний аналіз на сьогодні є одним з найбільш
розповсюджених методів аналізу та прогнозування
фінансових ринків, якому присвячені тисячі книжок,
журналів та наукових публікацій, на його базі створені
спеціальні торгівельні системи (торгові роботи), що є
превалюючими учасниками на сучасних фінансових рин-
ках. Штат будь-якої інвестиційної чи брокерської ком-
панії, банку чи іншої фінансової компанії, що має спра-
ву з аналізом фінансових ринків, обов'язково містить
посаду(и) технічних аналітиків.

Наведемо деякі статистичні дані щодо поширеності
та рівня використання технічного аналізу в сучасному
фінансовому середовищі.

М. Тейлор і Г. Аллен (1992) провели опитування у
1988 році від імені Банку Англії серед головних валют-
них дилерів у Лондоні. Воно показало, що як мінімум 90
відсотків респондентів орієнтувались на результати тех-
нічного аналізу при проведенні оцінки поточного та
майбутнього стану ринку. Переважна більшість голов-
них дилерів розглядають технічний і фундаментальний
аналіз як додаткові форми аналізу, частина з них при-
пускає, що результати технічного аналізу є самодостат-
німи. Додатковим аргументом щодо необхідності та
важливості використання технічного аналізу наводить-
ся думка, що оскільки багато трейдерів використовують
його при прийнятті рішень, він таким чином може впли-
вати на ринкові ціни [17].

Л. Менхоф (1998) провів анкетування серед валют-
них дилерів банків та інвестиційних фондів у Німеччині
в серпні 1992 року. Він дійшов висновку, що багато учас-
ників ринку використовують технічний аналіз як інстру-
мент з аналізу фінансових ринків [13].

Ю. Чонг і М. Чінн (1999) провели поштове опиту-
вання серед американських валютних трейдерів у період
між жовтнем 1996 року і листопадом 1997 року. Резуль-
тати показують, що в цей період часу технічна торгівля
превалювала над фундаментальною (30 % трейдерів про-
ти 25 % відповідно) [5].

Аналогічні дослідження, проведені С. Ірвіном та
В. Брорзеном, І. Маршем, Т. Оберлехнером та багатьма
іншими підтверджують, що технічний аналіз широко
використовується учасниками різних фінансових ринків
при прийнятті ними рішень. Нами було систематизова-
но результати опитувань та наукових досліджень, при-
свячених ролі і значенню технічного аналізу в прак-
тичній діяльності учасників фінансових ринків (інвес-
торів, трейдерів, аналітиків тощо). Результати представ-
лені в таблиці 1.

Як вже зазначалося, технічний аналіз сам по собі є
одним із головних факторів, що визначає рух цін на
фінансові активи. Дослідження, проведене Групою
Тридцяти у 1985 році, показало, що 97 % опитуваних

представників банків та 87 % представників інвестицій-
них фондів вважають, що технічний аналіз здійснює
значний вплив на ринок [9].

Якщо проаналізувати структуру торгів провідних
фінансових ринків світу, то можна побачити, що більше
половини обсягів торгів (а це трильйони доларів в день)
припадають на операції торгових роботів, дії яких ба-
зуються на алгоритмах, побудованих з використанням
технічного аналізу [1].

Варто відмітити, що популярність та значимість тех-
нічного аналізу протягом двадцятого сторіччя демон-
струвала тенденцію до постійного зростання. Так, за да-
ними журналу "Euromoney", в 1978 році із 22 опитува-
них фірм, що займались прогнозуванням цін на фінан-
сові активи, 19 використовували в основному фундамен-
тальний аналіз при прийнятті рішень і лише 3 — техніч-
ний. Десять років потому (1988 рік) ситуація змінилась
радикально — із 25 опитуваних фірм лише 7 використо-
вували фундаментальний аналіз, натомість 18 при прий-
нятті рішень орієнтувалися на результати технічного
аналізу [7].

Значна кількість досліджень ефективності технічно-
го аналізу в цілому та його окремих методів, проведена
закордонними дослідниками, дає досить неоднозначні
результати. Деякі з них свідчать на користь технічного
аналізу — його використання дозволяє досягти кращих
результатів, ніж стратегія "купуй і тримай". Зокрема,
такі результати отримані в дослідженнях М. Рай та
Д. Торстон (1996), Ф. Парізі та А. Васкез (2000) та Д. Ва-
сіліоу, Н. Еріотіс, С. Папатанасіоу (2006), які аналізу-
вали відповідно фінансові ринки Гонконгу, Чилі, Греції.
Комплексне дослідження, результати якого також
свідчать на користь технічного аналізу, було проведене
Х. Бесемдайндер та К. Чанг (1995) (були проаналізовані
різні фінансові ринки Гонконгу, Японії, Кореї, Таїлан-
ду тощо за період з 1975 по 1991 р.). Результати, що
підтверджують результативність та ефективність техн-
ічного аналізу, були отримані А. Коулз, Е. Ло, Ю. Хан,
К. Ян, К. Нілі та багатьма іншими.

Дослідженням, що дало друге життя технічному
аналізу в науковому середовищі, стала стаття В. Брок,
Д. Лаконішок, Б. Лебарон (1992), які проаналізували
доходність 26 торгових стратегій, побудованих на базі
методів технічного аналізу. Об'єктом аналізу виступив
індекс Доу-Джонса та значення цін закриття протягом
ста років. В. Брок, Д. Лаконішок, Б. Лебарон довели, що
більшість із цих стратегій генерували значно більшу до-
ходність, ніж стратегія "купуй та тримай" [4].

Д. Ісаков та Д. Марті (2009) також аналізували до-
ходність ряду технічних стратегій, побудованих на базі
використання ковзних середніх. Аналіз результатів за
період з 1994 по 2008 роки засвідчив, що стратегії на базі
технічного аналізу генерували доходність в інтервалі
274—572 %, в той час як ринок в середньому показував
доходність тільки у 90 %. Такі результати вони поясню-
ють тим, що стратегії на базі технічного аналізу гене-
рують сигнали як на купівлю, так і на продаж, що знач-

Методи технічного аналізу

Графічні Математичні Теорія циклів

Аналіз середніх

Трендові 

індикатори

Осцилятори
Хвильова теорія 

Елліота

Ідентифікація рівнів 

Фігури продовження 

трендів

Свічний аналіз

Фігури розвороту 

трендів
 

Рис. 1. Класифікація методів технічного аналізу
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но підвищує потенціал по генерації доходів. Крім того,
на сьогодні широко використовується кредитне плече
(можливість здійснювати операції з фінансовими акти-
вами на суму, що перевищує в декілька разів наявні у
інвестора/трейдера кошти) для здійснення угод на
фінансових ринках [10].

Ч. Парк та С. Ірвін (2007) були менш категорич-
ними в позитивних оцінках і дійшли висновку, що тех-
нічний аналіз є прибутковим на валютних та товар-
них ринках, в той час як на фондових ринках не де-
монструє статистично значимих позитивних резуль-
татів [14].

Незважаючи на популярність та розповсюдженість
технічного аналізу, його цінність ставиться під сумнів
багатьма науковцями. Зокрема гіпотеза ефективного
ринку цілком і повністю заперечує дієздатність техніч-
ного аналізу. Аргументується це тим, що на ефектив-
них ринках будь-які спроби отримати прибуток за ра-
хунок використання наявної інформації марні, оскіль-
ки ринки є інформаційно ефективними. У сучасній нау-
ковій літературі існує значна кількість критиків як тех-
нічного аналізу в цілому, так і результатів, що він або
його окремі методи показують.

Історія біржової діяльності накопичила значну
кількість прикладів некомпетентності та неадекват-
ності як технічного, так і фундаментального аналізу.
Одним із найбільш резонансних прикладів, пов'яза-
них із неадекватністю технічного аналізу, є історія з
фондом LTCM (один із найбільших хеджевих фондів
у світі свого часу). Цей хедж-фонд торгував на основі
математичних моделей М. Скоулза і Р. Мертона
(розробники моделі Блека-Скоулза, за яку у 1997 році
вони отримали Нобелівську премію з економіки). Ме-
тодологічні недоліки та невідповідність моделі по-
точній ринковій ситуації та стану і поведінці ринків
призвели до того, що у 1998 році фонд змушений був

ініціювати процедуру банкрутства, а наслідки його
діяльності ледь не призвели до початку світової
фінансової кризи [8].

Однією з головних проблем технічного аналізу (і
чому досить часто його називають не наукою, а мис-
тецтвом) є значний рівень суб'єктивізму в інтерпретації
результатів технічного аналізу — це стосується в пер-
шу чергу візуального розпізнавання певних паттернів
(різні технічні аналітики на одному і тому ж самому
графіку можуть побачити зовсім різні графічні фігу-
ри, а частина може взагалі їх не побачити), інтерпре-
тації сигналів індикаторів щодо наявності/відсутності
трендів, точок розвороту (оскільки одні індикатори
можуть сигналізувати про наявність на ринку тен-
денції, інші ж, навпаки, даватимуть сигнали про її
відсутність). Суб'єктивність проявляється і у виборі
набору індикаторів та їх параметрів при побудові тор-
гової стратегії.

Як зауважує Г. Гріфіоен, ще однією проблемою, що
ставить під сумнів результати досліджень ефективності
технічного аналізу, є присутність так званої система-
тичної помилки (publication bias). Суть її полягає в тому,
що науковці, які проводять дослідження ефективності
технічного аналізу, воліють публікувати виключно по-
зитивні результати досліджень. У випадку негативних
результатів дослідження просто не публікується. Як
наслідок маємо нерівномірний розподіл результатів
наукових досліджень на користь позитивної характе-
ристики технічного аналізу [8].

Ряд положень технічного аналізу досить важко об-
грунтувати на теоретичному рівні та представити у ви-
гляді певної економетричної моделі, що, звичайно, не
сприймається у наукових колах.

До того ж ефективність технічного аналізу став-
лять під велике питання, оскільки результати його за-
стосування досить часто є некоректними з наукової

Таблиця 1. Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринків

Джерело: [2].

Автори  

дослідження 
Коротка характеристика  

дослідження 
Результати дослідження 

М. Тейлор та 
 Г. Аллен (1992)  

Опитування у 1988 році від імені Банку 
Англії серед головних валютних дилерів у 
Лондоні 

Принаймні 90 відсотків респондентів констатували 

вплив технічного аналізу на формування прогнозів 
та прийняття рішень 

Л. Менхоф (1998)  Анкетування серед валютних дилерів 
банків та інвестиційних фондів у 
Німеччині в серпні 1992 р. 

Більшість учасників ринку використовують 
технічний аналіз як інструмент з аналізу фінансових 

ринків 

Ю. Чонг та  
М. Чінн (1999)  

Поштове опитування серед американських 

валютних трейдерів у період між жовтнем 

1996 року і листопадом 1997 року 

Технічна торгівля превалювала над 
фундаментальною (30 % трейдерів проти 25 % 

відповідно) 

Г. Гріфіоен (1985)  Опитування думок учасників ринку на 
специфіку функціонування валютного 

ринку в 1985 році 

97 % опитуваних представників банків та 87 % 

представників інвестиційних фондів вважають, що 

технічний аналіз здійснює значний вплив на ринок 
В. Брорсен та  
С. Ірвін (1987)  

Опитування консультаційних груп великих 

ф’ючерсних фондів у 1986 році 
Більше половини радників відповіли, що вони 

покладалися на комп’ютерні технічні торгові 
системи при складанні прогнозів та рекомендацій 

Ю. Луй та  
Д. Моул (1998)  

Опитування валютних дилерів у Гонконгу 
в 1995 році 

Дилери вважають, що технічний аналіз був більш 

корисним, ніж фундаментальний аналіз 
у прогнозуванні та визначенні тенденцій і точок 
повороту 

Ю. Чонг та  
І. Марш (2000)  

Опитування практиків на міжбанківському 
валютному ринку в Гонконгу, Токіо 

і Сінгапурі в 1995 році 

Близько 40 % дилерів вважають, що технічні торгові 
системи є основним фактором, що визначає 
обмінний курс в середньостроковій перспективі 

Ю. Чонг та  
М. Чінн (2001)  

Опитування американських валютних 

трейдерів, проведене в 1998 році 
Близько 30 % трейдерів вказали, що технічний 

аналіз найкраще відповідає їх торговим стратегіям. 

Близько 31 % з торговців відповіли, що торгівля на 
базі технічного аналізу є основним фактором, що 

визначає зміни валютного курсу на часовому обрії 
до 6 місяців 

Т. Оберлехнер 

(2001)  

Опитування валютних трейдерів і 
фінансових журналістів у Франкфурті, 
Лондоні, Відні та Цюріху в 1996 році 

Для валютних трейдерів технічний аналіз, був більш 

важливим інструментом прогнозування, аніж 

фундаментальний аналіз на часовому горизонті до 3 

місяців, а для фінансових журналістів він був більш 

важливим на горизонті до 1 місяця 
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точки зору (результати розглядаються на ізольованих
часових проміжках, тобто вибірка є нерепрезентатив-
ною, не проводиться оцінка статистичної значущості
результатів, не враховуються транзакційні витрати при
оцінці ефективності тієї чи іншої технічної стратегії
тощо).

Важливим методичним недоліком, що характерний
для більшості апологетів технічного аналізу, є так зва-
ний data-snooping bias — методичний нюанс, який поля-
гає в тому, що дослідники вивчають поведінку тисяч
різноманітних торгових стратегій на однакових набо-
рах даних, тому не дивно, що деякі з них виявляються
прибутковими. Втім, на думку Д. Ісакова, це є випадко-
вістю та недоліком методології, а не реальним станом
справ. Такі "прибуткові" стратегії за умов тестування
на інших даних демонструють далеко не такі позитивні
результати [10].

М. Йенсен та Г. Бенінгтон (1969, с. 470) впевнені, що
якщо володіти достатньою кількістю часу та обчислю-
вальними потужностями, на обмеженій заздалегідь ви-
значеній вибірці фінансових даних (або навіть просто
випадково генерованих даних) цілком можливо знайти
комбінацію правил технічного аналізу, що будуть при-
бутковими. Звичайно, що ці "прибуткові" правила на
інших вибірках даних аналогічних результатів не про-
демонструють. Тобто мова йде про випадковий збіг об-
ставин [11].

Наприклад, Х. Бесемдайндер та К. Чанг (1998) дове-
ли, що результати, отримані В. Брок, Д. Лаконішок,
Б. Лебарон (1992), за умови врахування транзакційних
витрат з позитивних перетворюються у негативні.
А.Р. Салліван (1999) виявив присутність data-snooping
bias у результатах В. Брок, Д. Лаконішок, Б. Лебарон
(1992).

Для того, щоб продемонструвати, яким чином виб-
ірка може вплинути на висновки щодо ефективності
тієї чи іншої стратегії технічного аналізу, розробимо
торгову стратегію, яка в принципі не може бути ефек-
тивною, та покажемо механізм дії data-snooping bias.
Пропонується наступна стратегія (назвемо її "Ранко-
ва покупка") для роботи з валютною парою EUR/USD:
купівля EUR/USD на початку американської торгової
сесії та закриття її перед закінченням. Як бачимо, стра-
тегія не базується на якихось логічних припущеннях,
а діє так, ніби наявний позитивний тренд по валютній
парі EUR/USD, при тому що жодної перевірки на фак-
тичну наявність тренду не робиться. Таким чином, ро-
бота стратегії базується на неперевіреному та необг-
рунтованому припущенні, що робить її заздалегідь не-
дієвою.

Втім тестування даної стратегії протягом перших
чотирьох місяців 2011 року показало на її ефективність.
При стартовому депозиті в 1 000 доларів США резуль-
тати були наступними (табл. 2).

Досить часто авторам таких "прибуткових" стратегій
цього більш ніж достатньо, щоб декларувати їх як про-
рив у методології аналізу та прогнозування фінансових
ринків та джерела отримання гарантованих надпри-
бутків.

Що ж стосується реального стану справ стосовно
аналізованої стратегії, то вже в травні 2011 р. вона
продемонструвала місячну доходність в мінус 59 %,
що означає втрату більшої половини депозиту і май-
же всіх прибутків, що були отримані до цього. Аналіз
результатів стратегії протягом 2011 року показав, що

протягом року депозит було би втрачено повністю.
Аналогічна картина спостерігалась і за результатами
2010 року.

Таким чином, маніпулюючи вибіркою, можна з будь-
якої стратегії зробити прибуткову.

Варто відмітити, що наукова методологія на сьо-
годні володіє певним інструментарієм для перевірки
статистичної значимості ефективності роботи тієї чи
іншої торгової стратегії. Мова йде про так звану пере-
вірку адекватності А. Вайта (White's Reality Check (RC))
[18].

Перевірка ефективності торгових стратегій на базі
технічного аналізу, що були отримані В. Брок, Д. Лако-
нішок, Б. Лебарон (1992), з використанням перевірки
адекватності Вайта, проведена Р. Салліваном, А. Тіммер-
маном та А. Вайтом (1999), засвідчила, що прогнозна
здатність аналізованих стратегій зникає [16]. Таким чи-
ном, перевірка результатів на статистичну значимість є
обов'язковою. Хоча, як свідчать результати ряду до-
сліджень, підхід Вайта теж не позбавлений недоліків,
оскільки здатний викривляти результати, бо є дуже чут-
ливим до включення до бази порівняння неякісних та
неважливих моделей.

Неврахування цих методологічних нюансів при-
зводить до отримання невірних оцінок. П. Куанг,
проаналізувавши майже 26 000 варіантів торгових
стратегій, побудованих на базі технічного аналізу,
дійшов висновку, що сотні і навіть тисячі з них, за
умови наявності в методиках оцінки методологічних
недоліків є прибутковими, деякі з них показують до-
ходність, що перевищує 30 % річних. Втім проведення
експерименту, що враховує перелічені вище методо-
логічні недоліки, дає результати, протилежні до по-
передніх, — майже всі стратегії, що були прибутко-
вими, стали збитковими або такими, чий прибуток є
незначним [12].

Західними вченими було проведено цілий ряд
аналогічних досліджень оцінки ефективності техні-
чного аналізу з урахуванням перелічених вище ме-
тодологічних недоліків. Деякі з них свідчать про не-
доцільність використання його методології. Зокре-
ма дослідження, проведене Дж. Фангом, Б. Якобсе-
ном, Я. Кін (2012), показало, що здатність основних
технічних стратегій до генерації адекватних про-
гнозів є досить обмеженою. В ході даного досліджен-
ня були проаналізовані результати роботи 26 класич-
них стратегій на базі методів технічного аналізу про-
тягом 1987—2011 років на прикладі індексу Доу-
Джонса [6].

Важливим висновком ряду нещодавніх досліджень
є те, що ефективність технічного аналізу останнім ча-
сом значно знизилась. Як свідчать результати, ринки
стають все більш ефективними, що призводить до паді-
ння результативності технічного аналізу.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на відсутність єдності в науковому се-

редовищі щодо ефективності та доцільності використан-
ня технічного аналізу при побудові стратегій, широке
його використання серед практиків та потужний мате-
матичний апарат, що лежить в його основі, обумовлю-
ють важливість та перспективність даного методу. І хоча
базові передумови технічного аналізу не можна назва-
ти бездоганними з позиції логіки та економічного на-
повнення, широке його використання трейдерами при-

Місяць 
Прибуток/збиток, 

дол. 

Доходність 
за місяць, % 

Річна 
доходність, % 

Січень 142 14 170 

Лютий 127 13 152 

Березень 276 28 331 

Квітень 209 21 251 

Таблиця 2. Результати стратегії "Ранкова покупка" протягом перших чотирьох місяців 2011 року
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зводить до того, що він здатний генерувати сигнали,
кращі за випадковий вибір. Тим не менш досить часто
такі результати пояснюються неврахуванням типових
вад, помилок у методології оцінки ефективності техні-
чного аналізу. В даному досліджені було виявлено такі
вади. До них у першу чергу відносяться publication bias
— систематична помилка науковців, які воліють публі-
кувати виключно позитивні результати досліджень. У
випадку негативних результатів дослідження просто не
публікується; data-snooping bias — методичний нюанс,
який полягає в тому, що дослідники вивчають поведін-
ку тисяч різноманітних торгових стратегій на однако-
вих наборах даних як результат, хоча б одна зі стратегій
виявиться "ефективною"; іншими типовими методолог-
ічними вадами є те, що результати розглядаються на ізо-
льованих часових проміжках, тобто вибірка є нерепре-
зентативною, не проводиться оцінка статистичної зна-
чущості результатів, не враховуються транзакційні ви-
трати при оцінці ефективності тієї чи іншої технічної
стратегії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день в Україні виникла актуальна

проблема в залученні капіталу для забезпечення розвит-
ку корпорацій. Залучений капітал є основою для здійс-
нення їх господарської діяльності, однак через фінан-
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THE ESSENTIAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE OPTION AND ITS APPLICATION
TO MOTIVATE EMPLOYEES OF THE CORPORATION

У статті визначено економічну сутність опціону як похідного фінансового інструменту, який може
бути застосовано у корпораціях. Запропоновано систему функцій опціону, яку сформовано через дослі-
дження його сутнісних характеристик та видів. Розкрито зміст запропонованих функцій. Досліджено
мотиваційну функцію опціону як таку, яка забезпечує підвищення ефективності діяльності корпорації
на основі мотивації її топ-менеджерів і провідних спеціалістів за рахунок продажу їм опціонів на акції
банку за пільговою ціною. Розглянуто досвід зарубіжних корпорацій у використанні опціону для заці-
кавленості певних груп працівників у результатах діяльності, що спонукає їх розробляти рекомендації з
удосконалення та оптимізації функціонування корпорацій. Визначено, що в Україні відсутній будь-який
досвід застосування опціонних мотиваційних програм. Розглянуто загальні риси та можливості їх засто-
сування у діяльності вітчизняних корпорацій.

The article defines the economic essence of the option as a derivative financial instrument that can be used in
corporations. The system of option features is proposed which was formed through the study of its essential
characteristics and types. The content of the proposed functions is articulated. The motivational function of the
option as the one that enhances the effectiveness of the corporation activity based on the motivation of its top
managers and leading specialists due to the sale of options on shares of the bank at a discounted price to them is
investigated. The experience of foreign corporations to use the option for certain groups of workers interested in
the results of activities that encourage them to develop recommendations for improving and optimizing the
functioning of corporations is studied. It was determined that in Ukraine there isn't any experience of using the
option motivational programs. The general characteristics and their possible application in the activities of
domestic corporations are considered.

Ключові слова: корпорація, опціон, опціонна мотиваційна програма, фінансовий інструмент, функції.
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сову кризу велика кількість українських корпорацій
потерпає від його недостатності. Тому вони вимушені
розвивати нові способи та методи акумуляції тимчасо-
во вільних коштів. Одним з таких методів є використан-
ня опціонів.
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Український фондовий ринок знаходиться лише
на початкових етапах розвитку і має недостатній
досвід у сфері випуску опціонів як способу додатко-
вого залучення капіталу. Використання опціонів по-
зитивно відзначиться як на діяльності корпорацій (оп-
ціони будуть слугувати джерелом додаткового залу-
чення капіталу), так і на розвитку фондового ринку
України (оскільки випуск опціонів сприятиме розши-
ренню фондового ринку України та його клієнтської
бази).

Крім того, в зарубіжній практиці застосування оп-
ціонів має й інше призначення — як засіб мотивації топ-
менеджерів і провідних спеціалістів до ефективної праці
шляхом продажу їм опціонів на акції корпорації за
пільговою ціною. В Україні вид мотивації шляхом участі
працівників у власності достатньо відомий, однак за-
стосування опціонів з цією метою не набуло поширен-
ня.

Зважаючи на це, можна стверджувати, що дослід-
ження опціонів та можливості їх застосування у діяль-
ності корпорацій є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У даний момент часу розвиток теорії опціонів та

опціонних мотиваційних програм набуває широкого
розповсюдження за межами України. Існує багато
грунтовних наукових досліджень з цього питання, ав-
торами яких є Дж. К. Халл [1], А. Фельдман [2], А. Бу-
ренін [3], А. Дамодаран [4], М. Лімітовський [5] та інші.
Нажаль, в українській сучасній науковій літературі ре-
зультати дослідження сутності, змісту, функцій опці-
онів та їх застосування з метою мотивації представ-
лені дуже обмежено (автори: Л. Гриценко [6], Т. Ант-
ропова [7]).

Крім того, розглядаючи опціони науковці основну
увагу приділяють вивченню їх сутності і застосування
на фондовому ринку, а функції опціонів та можливість
їх використання в межах корпорації розглядається
дуже обмежено.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення сутнісно-функ-

ціональної характеристики опціону та розгляд можли-
востей його застосування для мотивації працівників
вітчизняних корпорацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Опціон як дериватив вид похідних цінних паперів має
довгу історію становлення і розвитку, але, незважаючи
на це, в сучасній економічній літературі існують різні
думки стосовно його сутності (табл. 1).

З таблиці 1 видно, що більшість вчених сходяться на
думці, що опціон — це право купити або продати фінан-
совий актив за обумовленою ціною.

На основі розгляду поглядів науковців, у даному
дослідженні під опціоном нами розуміється дериватив,
що засвідчує право його держателя відмовитися від уго-
ди, або, навпаки, купити чи продати основний цінний
папір (товар, валюту) за обумовлену опціоном ціну, про-
тягом терміну або на обумовлену дату, що ним перед-
бачено.

Опціон є одним із видів строкових угод, які можуть
укладатися як на біржовому, так і на позабіржовому
ринках.

Розрізняють: американський опціон — право дер-
жателя може бути реалізоване будь-коли протягом
опціонного строку; європейський опціон — реалі-
зується лише після настання терміну виконання зо-
бов'язань, тобто на фіксовану дату, яка зазначається
у опціоні.

Продавець опціону зобов'язаний забезпечити безу-
мовне і безвідкличне право покупця на здійснення опе-
рації чи відмову від неї. Розрахунки за операціями з
опціонами здійснюються на день реалізації об'єкту
купівлі-продажу.

Залежно від прав, що надаються власнику (покуп-
цю) опціону, останній поділяється на такі види:

а) опціон на продаж, або опціон продавця чи пут-
опціон — дає власнику (покупцю) опціону право на про-
даж через визначений час за наперед обумовленою
ціною певного виду фінансового чи іншого активу. Про-
давець пут-опціону зобов'язаний купити такий актив у
покупця опціону;

б) опціон на купівлю, або опціон покупця чи кол-
опціон — дає власнику право на купівлю через визна-
чений час за наперед обумовленою ціною певного ак-
тиву, який йому зобов'язаний продати продавець оп-
ціону [5].

Опціон на відміну від ф'ючерсної чи форвардної
угоди є угодою "несиметричною", а саме в той час
коли ф'ючерсні та форвардні угоди є обов'язковими
для виконання обома учасниками угоди, опціон дає
власнику право виконати чи не виконати угоду, а для
продавця є обов'язковим для виконання. Опціон ви-
конується, коли ситуація на ринку сприятлива для
покупця опціону і несприятлива для продавця. Про-
давець опціону приймає на себе ризики, пов'язані з
несприятливими ціновими змінами на ринку і за це
отримує від покупця винагороду — премію, яку на-
зивають ціною опціону. Ціна активу, що зафіксова-
на в опціонному контракті, за якою буде продано
актив, називають страйковою ціною, або ціною ви-
конання.

Таблиця 1. Визначення сутності опціону

Складено авторами.

Автор Визначення 

Гриценко Л. [6] 

Опціон – це інструмент строкового фінансового або товарного ринків, який 

відображає право (але не зобов'язання) на купівлю (опціон-кол) чи продаж (опціон-

пут) базового активу за визначеною ціною на деяку фіксовану дату у майбутньому 
(європейський опціон) або у будь-який момент до визначеної дати (американський 

опціон) 

Дамодаран А. [4] 

Опціоном називається інструмент фінансового або товарного строкового ринку, який 

стосується покупки (кол-опціон) або продажу (пут-опціон) базисного активу 
(звичайно стандартної кількості акцій або біржового товару) за обумовленою ціною 

(ціною закінчення, або страйковою ціною) на деяку фіксовану дату в майбутньому 
(європейський опціон) або в будь-який момент до деякої фіксованої дати в 
майбутньому (американський опціон), якщо власнику опціону захочеться зробити це; 
інакше він має право операцію не проводити 

Рош Дж. [8] Опціон – це право, а не обов’язок, прийняти те чи інше управлінське рішення  

Де Ковні Ш. [9] 

Опціон – це контракт між продавцем і власником опціону, за яким власник опціону 
отримує право, а не зобов’язання, купити у продавця опціону або продати йому 
заздалегідь визначену суму однієї валюти в обмін на іншу (або на національну 
грошову одиницю) за обумовленим валютним курсом 

Редхед К. [10] 
Опціони – це такі похідні інструменти, які дають можливість страхувати фінансові 
інвестиції від змін цін окремих видів активів, що покладені в основу цих опціонів 
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На ринку опціонів проводять операції дві основні
категорії учасників: хеджери і спекулянти. Фінансові
посередники (спекулянти), як правило, не займаються
купівлею-продажем окремих опціонів, а реалізують
опціонні стратегії (позиції), які полягають у формуванні
портфеля опціонів з різноманітними характеристиками.

Як було визначено вище, опціонні угоди укладають-
ся як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.
Опціонні угоди укладаються на тих самих біржах, що й
інші строкові угоди, хоча існують також спеціальні біржі
для опціонів, наприклад, Чиказька біржа опціонів [7].

Основні відмінності між біржовими і позабіржови-
ми опціонами такі: біржові опціони мають стандарти-
зовані страйкові ціни та дати виконання; при торгівлі
опціонами на біржі значну роль відіграють клірингові
палати; витрати з проведення операцій на біржовому
ринку значно менші від витрат на ведення операцій поза
біржею; опціони, як і інші цінні папери, що перебува-
ють у обігу на біржі, більш ліквідні, ніж позабіржові;
вторинний ринок позабіржових опціонних контрактів
досить обмежений.

З розгляду сутності, видів та змісту функціонуван-
ня опціонів на ринку видно, що опціони, як вид похідних
цінних паперів, можуть виконувати певні функції. Зва-
жаючи на це, набуло подальшого розвитку формуван-
ня системи функцій опціону (табл. 2).

Запропоновані нами функції опціону дозволяють
поглибити теоретичні аспекти дослідження його сут-
ності. Вважаємо, що в межах даного дослідження най-
більшого значення набуває розгляд мотиваційної
функції опціону.

В Україні мотиваційна функція опціону не вико-
нується. Огляд спеціалізованих джерел та засобів ма-
сової інформації показав, що українські корпорації для
мотивації топ-менеджерів і провідних фахівців не залу-
чають опціони, хоча у зарубіжній практиці такий досвід
широко застосовується. Це може пояснюватися наступ-
ним:

по-перше, відсутністю знань та досвіду у власників
стосовно роботи з опціонами та опціонними мотива-
ційними програмами;

по-друге, існує слабка активність українського вто-
ринного ринку цінних паперів;

по-третє, тим, що для більшості громадян України
грошова винагорода у короткостроковому періоді є
важливішою, ніж отримання грошей у перспективі внас-
лідок володіння акціями або здійснення спекулятивної
операції відносно них, хоч як би це не було вигідно.

На нашу ж думку, опціонна мотивація топ-менед-
жерів і провідних фахівців комерційних банків, які ма-
ють достатньо високу оплату праці та орієнтовані на
більш високі цілі, ніж отримання зарплати, може бути
ефективною. Крім того, зараз, в умовах кризи, як ніко-
ли існує необхідність у залученні інвестиційних активів,
які будуть використані для фінансування корпорацій.
Ці кошти можуть бути залучені у повному обсязі за
умови, якщо корпорація буде мати високий фінансо-
вий результат, отримання якого у великому ступеню
залежить від ефективності праці персоналу та якості
управління.

У зарубіжній практиці одним з поширених способів
мотивації є участь працівників у власності корпорації.
Цей спосіб може бути реалізований шляхом продажу
опціонів на придбання акцій корпорації топ-менедже-
рам і провідним фахівцям, що в ній працюють (опціонні
мотиваційні програми). Тобто інструментом, який за-
безпечує мотивацію працівника опціонами, є не сам кон-
кретний актив, а право купівлі акцій на пільгових умо-
вах.

На практиці опціонні мотиваційні програми однією
з перших застосувала корпорація Merck [4]. Згодом їх
почали використовуватися у корпораціях Intel та
Bonduelle [1]. Лідером мотивації за допомогою опціон-
них програм є США, де за останні два десятиліття
кількість корпорацій, які практикують поширення акцій
серед персоналу збільшилось майже вдвічі, а також за
аналогічний період в Англії кількість власників акцій
придбаних за рахунок опціонних програм збільшилась
втричі і перевищила показник у 8 млн осіб (що складає
близько 20 % дорослого населення) [2]. Підтверджен-
ням поширення опціонів серед провідних менеджерів в
зарубіжній практиці є дані таблиці 3.

Проведені дослідження дозволили означити за-
гальні риси опціонних мотиваційних програм, які
застосовуються зарубіжними корпораціями для менед-
жерів:

1. В основі такої програми — опціон, право на вико-
ристання якого співробітник корпорації отримує про-
порційно протягом 4—5 років.

2. Ціна виконання опціону, як правило, визначаєть-
ся як ринкова ціна акції на день укладання опціонного
контракту.

3. Загальний термін дії опціону за опціонною моти-
ваційною програмою залежить від умов, які передбачені
в договорі. У середньому цей термін складає від 5 до 10
років.

Назва функції Зміст функції 
Спекулятивна 
функція 

Передбачає отримання доходів на спекулятивних операціях шляхом 

реалізації права купівлі-продажу базових активів 
Функція 
самострахування 

Полягає у страхуванні фінансових інвестицій від змін цін окремих видів 
активів, що покладені в основу цих опціонів 

Мотиваційна функція Передбачає вид довгострокової мотивації керуючого складу та провідних 

фахівців, за рахунок продажу їм опціонів на акції корпорації за пільговою 

ціною 

Функція мобілізації 
грошових коштів 

Полягає у забезпеченні механізму формування додаткових фінансових 

ресурсів за рахунок реалізації права придбання фінансових активів (цінних 

паперів) 
Платіжна функція Полягає у тому, що опціон можна використовувати як засіб платежу 

Таблиця 2. Система функцій опціону

Авторська пропозиція.

Складова пакету 
Частка в 
пакеті, % 

Опціон на акції  25  

Фіксована щорічна виплата за членство в раді директорів  50  

Виплата за участь у засіданні ради директорів  14  

Виплата за участь в поточному управлінні корпорацією  11  

Усього  100  

Таблиця 3. Склад компенсаційного пакету члена ради директорів американської корпорації

Джерело: [4].
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4. Опціон, який придбано працівником за опціонною
мотиваційною програмою забороняється перепродава-
ти протягом усього терміну його дії.

В Україні відсутній будь-який досвід використання
опціонних мотиваційних програм. Але в Росії вони ши-
роко використовують на практиці великими російськи-
ми корпораціями, а у банківській сфері у 2013 році оп-
ціонні мотиваційні програми були запропоновані до ре-
алізації у ВТБ та Сбербанку.

Як показує російський досвід, учасниками опціон-
них мотиваційних програм, як правило, виступають клю-
чові менеджери (топ-менеджери, керівники відокрем-
лених і провідних структурних підрозділів).

Способи виконання опціонних мотиваційних про-
грам застосовується в двох варіантах: лінійне виконан-
ня — учасник має право на придбання акцій в стовідсот-
ковому розмірі після закінчення терміну дії опціону (на-
приклад, у ВАТ "Мобільні ТелеСистеми"); поступове
виконання — учасник купує права на придбання акцій
рівними частками протягом усього терміну дії опціон-
ного договору (наприклад, у АБ "Газпромбанк").

Найбільш розповсюдженим способом визначення ціни
опціону в російській практиці є фіксація ціни виконання
на рівні ринкової ціни акції на момент прийняття рішення
про опціонні мотиваційні програми (у ВАТ "Мобільні Те-
леСистеми"). Інші варіанти — це середньозважена ринко-
ва ціна акції розрахована за певний період (у ВАТ "ЛУ-
КОЙЛ"), ціна вища за середньозважену ринкову вартість
(у ВАТ "ВимпелКом"), або за ціною нижчою за середнь-
озважену ринкову вартість (у ВАТ "ОМЗ").

Для персоналу українських корпорацій спосіб мо-
тивації за рахунок опціонних мотиваційних програм є
досить перспективним, оскільки працівники отримують
право придбати частину активів корпорації у власність
з подальшою можливістю отримання дивідендів, що
створює зацікавленість працівника-власника у прове-
денні успішної її діяльності як в поточному періоді, так
і в майбутньому. При цьому учасники опціонних моти-
ваційних програм не отримують права впливати на за-
гальну стратегію розвитку корпорації, оскільки
кількість акцій під реалізацію за опціонами, як прави-
ло, не перевищує 5—10 %.

На наш погляд, така політика мотивації шляхом
участі у власності повинна бути результативною та за-
безпечить позитивний ефект, оскільки за рахунок реа-
лізації опціонів буде відбуватися залучення додаткових
коштів для фінансування корпорацій та забезпечувати-
меться задоволення інтересів їх працівників як співвлас-
ників.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, нами уточнено сутнісну характерис-
тику опціону як деривативу, що засвідчує право його
держателя відмовитися від угоди, або, навпаки, купити
чи продати основний цінний папір (товар, валюту) за
обумовлену опціоном ціну, протягом терміну або на
обумовлену дату, що ним передбачено. На основі ви-
значення сутності опціону набуло подальшого розвит-
ку дослідження його функціональної характеристики.
Запропоновано визначати такі функції опціону: спеку-
лятивну, самострахування, мотиваційну, мобілізації
грошових коштів та платіжну.

Особливу увагу при дослідженні опціону запропо-
новано приділяти мотиваційній його функції. Суть її
полягає у забезпеченні підвищення ефективності діяль-
ності корпорації на основі мотивації її топ-менеджерів
і провідних спеціалістів за рахунок продажу їм опціонів
на акції банку за пільговою ціною. Виявлено, що укра-
їнські корпорації опціонні мотиваційні програми взагалі
не застосовують, хоча досвід зарубіжних корпорацій
показує високі результати при використанні опціонів
для зацікавленості певних груп працівників у підвищенні
ефективності їх праці. На основі розгляду загальних рис

та можливостей застосування опціонних мотиваційних
програм визначено, що їх застосування у діяльності
вітчизняних корпорацій може мати позитивний ефект.
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ВСТУП
За останні роки промислові підприємства України

функціонують в умовах дефіциту фінансових ресурсів
для забезпечення потреб не тільки економічного роз-
витку, а й їх операційної діяльності. Важкий фінансо-
вий стан підприємств, викликаний кризовими проце-
сами в економіці країни, нестабільним політичним ста-
ном, помилками у фінансовій політиці держави, при-
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THEORETICAL IS METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMING OF LOCAL MECHANISMS
OF ANTICRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ECONOMIC FIRMNESS

Запропоновано механізм антикризового управління економічною стійкістю підприємства, який має
комплексний, системний характер і представляє взаємодією локальних механізмів різної природи, що
дозволяє істотно розширити потенційні можливості з його практичного використання. Він сприяє забез-
печенню розробки і здійснення стратегії у рамках забезпечення економічної стійкості підприємства з
повнішим обліком змін, що відбуваються не лише в системі підприємства, але і в зовнішньому економіч-
ному просторі. Реалізація функцій механізму антикризового управління економічною стійкістю підприє-
мства відбувається шляхом постійного обміну інформацією з зовнішнім середовищем функціонування
підприємства та локальними механізмами, дія яких базується на принципах комплексної системи анти-
кризового управління економічною стійкістю. Розроблений механізм антикризового управління еконо-
мічною стійкістю підприємства найбільш інформативно відображає послідовність змін в системі управ-
ління, економічних зв'язків, що оцінюють трансформацію економіки та потенціал підприємства за ста-
діями його життєвого циклу. Усе це завдяки системному застосуванню дозволяє забезпечити отримання
ефекту синергії та дає змогу досягти мети механізму антикризового управління економічною стійкістю
підприємства.

The mechanism of anticrisis management of enterprise economic firmness is proposed, that has complex,
system character and presents co-operation of local mechanisms of different nature that allows substantially
extending potential possibilities on his practical use. He promotes the development and implementation of the
strategy in the framework of economic firmness of enterprise, taking full account of changes occurring not only
in the system of enterprise, but also in external economic space. Implementation mechanism of anticrisis
management of enterprise economic firmness takes place by continuous exchange of information between
environment of functioning of enterprise and local functioning mechanisms that is based on principles of the
complex system of anticrisis management economic firmness. Designed mechanism of anticrisis management
of enterprise economic firmness is most informative represents the sequence of changes in control system,
economic relations that estimate transformation of economy and potential of enterprise on the stages of its life
cycle. All of it allows obtaining synergy effect due to systemic use, and allows you to achieve objective mechanism
of anticrisis management of enterprise economic firmness.

Ключові слова: механізм, управління, антикризове управління, економічна стійкість, життєвий цикл.
Key words: mechanism, management, anticrisis management, economic firmness, life cycle.

звели до структурних диспропорцій в системі розши-
реного відтворення, зниження конкурентоспромож-
ності продукції на внутрішньому та зовнішньому рин-
ку, інвестиційної активності. У зв'язку з цим необхід-
ним є чітке розуміння впливу розгортання економіч-
ної кризи на економічну стійкість підприємства і зас-
тосуванні своєчасних заходів з її управління на під-
приємстві.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

49www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми антикризового управління висвітлені в
дослідженнях таких авторів, як Ареф'єва О.В. [1], Жадь-
ко А.О. [2], Лігоненко Л.О. [3], Пилипчук В.В. [4], При-
ходько Н.П. [5], Прохорова В.В. [6], Ситник Л.С. [7],
Родченко В.В. [8], Штангрет А.М. [9] та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування організаційно-еконо-

мічного механізму антикризового управління економі-
чною стійкістю підприємства на основі взаємодією ло-
кальних механізмів різної природи, що дозволяє подо-
лати розгортання кризових процесів, мінімізувати вплив
зовнішнього середовища (циклічності економічних про-
цесів) та відновити, забезпечити або підвищити еконо-
мічну стійкість підприємства.

ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз досліджень зарубіжних і вітчизняних авторів

показує, що відсутні системні наукові дослідження про-
блем антикризового управління підприємством. Це
свідчить про необхідність формування організаційно-
економічний механізм антикризового управління еко-
номічною стійкістю підприємства.

Головною метою організаційно-економічного меха-
нізму антикризового управління економічною стійкістю
підприємства є забезпечення економічної стійкості
підприємства, яке досягається за допомогою максималь-
ного використання його потенціалу для забезпечення в
достатньому обсязі оборотним капіталом антикризових
заходів.

Оскільки діяльність підприємства незалежно від
стадії кризового процесу повинна бути направлена на
досягнення достатності оборотних коштів не тільки для
подолання його прояву, але і на подальший розвиток,
організаційно-економічний механізм антикризового уп-
равління підприємством повинен мати комплексний ха-
рактер, а саме: включати локальні механізми, кожний з
яких спрямований на підвищення ефективності впрова-

дження комплексної системи антикризового управлін-
ня економічною стійкістю підприємства.

Реалізація функцій механізму антикризового управ-
ління економічною стійкістю підприємства відбуваєть-
ся шляхом постійного обміну інформацією з зовнішнім
середовищем функціонування підприємства та локаль-
ними механізмами, дія яких базується на принципах
комплексної системи антикризового управління еконо-
мічною стійкістю.

Ефективність дії організаційно-економічного ме-
ханізму антикризового управління як на рівні внутр-
ішньої, так і на рівні зовнішньої політики підприєм-
ства визначається дієвістю основних та забезпечую-
чого локальних організаційно-економічних ме-
ханізмів (рис. 1).

Основні локальні механізми обумовлюють дієвість
організаційно-економічному механізму антикризового
управління економічною стійкістю підприємства за
всіма сферами його функціонування, тим самим сприя-
ючи досягненню достатності оборотного капіталу для
антикризових заходів направлених на забезпечення еко-
номічної стійкості.

Антикризове управління економічною стійкістю на
рівні внутрішньої політики підприємства забезпечуєть-
ся наступними основними локальними механізмами:
механізмом розробки стратегії підприємства, механіз-
мом формування і управління фінансовими потоками та,
частково, механізмом формування власного і позико-
вого капіталу, управління його структурою.

Антикризове управління економічною стійкістю на
рівні зовнішньої політики підприємства здійснюється
шляхом активізації наступних основних локальних ме-
ханізмів: механізму зовнішньоекономічної діяльності
підприємства та, частково, механізму формування влас-
ного і позикового капіталу, управління його структу-
рою.

Забезпечуючий локальний механізм контролінгу діє
як на рівні внутрішньої, так і на рівні зовнішньої полі-
тики підприємства на всіх стадіях життєвого циклу під-
приємства.

Основні локальні механізми Забезпечуючі локальні 
механізми 
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Основний локальний механізм розробки стратегії
підприємства є визначальним, оскільки правильно виб-
рана стратегія є ефективним механізмом антикризово-
го управління економічною стійкістю підприємства, бо
вона моделює використання науково-технічного, фінан-
сово-економічного, соціального та організаційного по-
тенціалу підприємства. Цикл стратегічного антикризо-
вого управління економічною стійкістю підприємства
має довгостроковий період, включає цикли середньос-
трокового (оперативного) і короткострокового (поточ-
ного) управління, що забезпечує безперервність реалі-
зації стратегії.

Стратегічне антикризове управління економічною
стійкістю підприємства припускає не тільки формуван-
ня однієї загальної стратегії, але й розробку окремих її
видів, що визначають перспективи розвитку в певній
сфері діяльності промислових авіапідприємств.

Стратегічне антикризове управління економічною
стійкістю підприємства зв'язано з розв'язуванням таких
ключових завдань. По-перше, де і як мобілізувати фінан-
сові ресурси в обсягах, необхідних для забезпечення
антикризових заходів забезпечення економічної стій-
кості підприємства. По-друге, як формувати фінансові
потоки підприємства й управляти ними, щоб це макси-
мально сприяло ефективності антикризових заходів для
забезпечення економічної стійкості підприємства. По-
третє, як регулювати зовнішньоекономічну діяльність,
щоб забезпечити економічну стійкість підприємства.

Стратегічне антикризове управління економічною
стійкістю підприємства встановлює об'єкти, процеси,
учасників її формування та реалізації, механізми, що
забезпечують досягнення цілей в межах заданих обме-
жень, і через фінансові ресурси сприяє координації ін-
ших функціональних стратегій. Сутність стратегії роз-
кривається в її функціях, обумовлених функціями фі-
нансів підприємств.

З погляду створення умов для безперервного про-
цесу відтворення в умовах розгортання кризового про-
цесу визначальним є основний локальний механізм фор-
мування власного і позикового капіталу, управління
його структурою. Потреба в капіталі — об'єктивне яви-
ще в умовах антикризового управління економічною
стійкістю підприємства, оскільки зростає потреба в обо-
ротних коштах, оновленні та модернізації основних
фондів, використанні нових технологій та матеріалів,
пошуку нових ринків збуту. Одними з основних завдань
підприємства в умовах розгортання кризових процесів
є мобілізація та використання фінансових ресурсів, які
забезпечують необхідні фінансові умови для ефектив-
ного функціонування та ведення господарської діяль-
ності. Недолік фінансового капіталу та використання
не повною мірою всіх можливих джерел фінансування
не дає їм можливості здійснювати ефективні заходи
антикризового управління економічною стійкістю
підприємства.

Таким чином, основний локальний механізм форму-
вання власного і позикового капіталу та управління його
структурою за рахунок обгрунтування емісійних дже-
рел власного та позикового капіталу створює умови
фінансово-ресурсної достатності для результативності
проваджених антикризових заходів для відновлення,
забезпечення або підвищення економічної стійкості
підприємства.

Сьогоднішнє місце промислових авіапідприємств в
світових господарських зв'язках характеризується не-
підготовленістю їх до високоефективних форм зовніш-
ньоекономічної співпраці, особливо в умовах розгортан-
ня кризових процесів. Експортна орієнтація промисло-
вих авіапідприємств потребує визначення існуючих та
потенційних конкурентних переваг, а також чинників,
які формують механізм фінансового регулювання їх
зовнішньоекономічної діяльності. Це вимагає подаль-
шого вдосконалення системи регулювання зовнішньо-
економічних зв'язків на основі контрактів.

Отже, основний локальний механізм зовнішньоеко-
номічної діяльності на основі управління ризиками зов-
нішньоекономічного контракту, створює умови ефек-
тивного впровадження антикризових заходів та дозво-
ляє забезпечити або відновити його економічну стійкість
підприємства.

Один із складових механізму антикризового управ-
ління економічною стійкістю підприємства — основний
локальний механізм формування та управління фінан-
совими потоками вимагає особливої уваги.

По-перше, своєчасність, повнота й безперервність
фінансових потоків підприємства забезпечує дієвість
фінансово-виробничої діяльності, ефективність анти-
кризових заходів, направлених на забезпечення еконо-
мічної стійкості, оскільки для досягнення прибутковості
фінансово-виробничої діяльності, крім наявності пев-
ної суми коштів, необхідно забезпечити ії в довгостро-
ковій перспективі з урахуванням обсягів платіжного
обороту підприємства.

По-друге, фінансовий потік несе в собі великий об-
сяг інформації про: структуру й характер зміни у фінан-
сових активах та зобов'язаннях підприємства; появу
нових фінансових інструментів; участь кожного підроз-
ділу підприємства в перерозподілі фінансових ресурсів;
механізм взаємин підприємства із зовнішнім середови-
щем; залежність підприємства від ринку товарів та сиро-
вини, а також від позикового капіталу.

По-третє, із напряму й змісту фінансового потоку
можна судити про ефективність антикризового управ-
ління, що здійснюється на підприємстві. Механізм уп-
равління фінансовими потоками повинен базуватися на
методах, що враховують розвиток кризового процесу,
та бути спрямованим на мінімізацію ризиків зменшення
економічної стійкості.

Слід зазначити, що механізм формування й управ-
ління фінансовими потоками на основі врахування по-
тенційних можливостей підприємства дозволяє синхро-
нізувати фінансові потоки за обсягом та в часі, знизити
негативний вплив циклічності розвитку економіки,
підвищити дієвість антикризового управління на всіх
етапах життєвого циклу та стадії розгортання еконо-
мічної кризи та забезпечити або підвищити економічну
стійкість.

Забезпечуючий локальний механізм антикризового
управління економічною стійкістю підприємства, яким
є механізм контролінгу, це, з одного боку, самостійний
механізм, дієвість якого простежується при ухваленні
управлінських рішень, що дуже важливо на усіх етапах
життєвого циклу підприємства, а з другого — підвищує
ефективність дії основних локальних механізмів.

У умовах розгортання кризових процесів на під-
приємстві системна організації контролю набуває особ-
ливого значення, контролю відведена особлива регуля-
тивна роль по відношенню до антикризового управлін-
ня економічною стійкістю підприємства на усіх стадіях
його життєвого циклу функціонування.

Контролінг антикризового управління економічною
стійкістю підприємства є елементом управління, сприя-
ючим ухваленню ефективних антикризових рішень. Слід
визнати, що для ефективного антикризового управлін-
ня усі економічні суб'єкти повинні здійснювати конт-
роль, від результативності якого безпосередньо зале-
жить забезпечення економічної стійкості. Реалізація
сутнісних можливостей контролінгу забезпечує ство-
рення ефективно функціонуючої системи контролю, а
це, у свою чергу, багато в чому сприяє успішному рішен-
ню проблеми антикризового управління. Як функція
управління контролінг антикризового управління еко-
номічною стійкістю підприємства повинен контролюва-
ти своєчасність, результативність антикризових заходів
з метою досягнення економічної стійкості.

У антикризовому управлінні економічною стійкістю
підприємства контролінг може мати значення при по-
передженні розгортання кризового процесу чи забез-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

51www.economy.in.ua

печенні мінімізації негативних наслідків його настання.
Контролінг дозволяє уловлювати слабкі сигнали мож-
ливої кризи — в цьому його переваги відносно інших
типів управління.

Отже, необхідність забезпечуючого локального меха-
нізму контролінгу проявляється в наступному: на всіх ета-
пах життєвого циклу і стадіях прояву кризового процесу
за рахунок забезпечення максимально ефективної реалі-
зації таких функцій, як планування, облік, аналіз, конт-
роль, регулювання, інформаційне забезпечення, служить
основою проведення будь-яких заходів, спрямованих на
обгрунтування та ефективність впровадження антикризо-
вих заходів для мінімізації негативних наслідків прояву
кризових процесів (економічної кризи) та відновлення,
досягнення або підвищення економічної стійкості.

Найважливішим питанням при формуванні механі-
зму антикризового управління економічною стійкістю
підприємства є комплексне опрацювання проблем нор-
мативно-правового регулювання. Нормативно-правове
регулювання антикризового управління економічною
стійкістю підприємства зважає на специфіку державно-
го регулювання процедур банкрутства, необхідність
диференціації підприємств за ознакою відповідності
зовнішнім ознакам банкрутства з обгрунтуванням кри-
теріїв диференціації, зміна системи арбітражного уп-
равління спрямована на підвищення якості і ефектив-
ності управління нестійким підприємством через розви-
ток механізму взаємодії органів управління підприєм-
ством і арбітражним керівником.

Нормативно-правове регулювання (інституційне)
спрямовано на правове забезпечення механізму анти-
кризового управління економічною стійкістю підприє-
мства, що особливо важливо в системі формування ком-
плексності рішення поставлених завдань, а у випадку
абсолютної збитковості підприємства — на проведен-
ня передбачених чинним законодавством відповідних
процесів і процедур.

ВИСНОВКИ
Отже, запропонований механізм антикризового

управління економічною стійкістю підприємства має
комплексний, системний характер і представлений взає-
модією локальних механізмів різної природи, що доз-
воляє істотно розширити потенційні можливості по його
практичному використанню; він сприяє забезпеченню
розробки і здійснення стратегії у рамках забезпечення
економічної стійкості підприємства з повнішим обліком
змін, що відбуваються не лише в системі підприємства,
але і в зовнішньому економічному просторі.

Розроблений механізм антикризового управління
економічною стійкістю підприємства найбільш інфор-
мативно відображає послідовність змін в системі управ-
ління (через взаємодію інформаційного механізму, ме-
ханізму контролінгу і нормативно-правового регулю-
вання (інституційне)), економічних зв'язків, що оціню-
ють трансформацію економіки та потенціал підприєм-
ства за стадіями його життєвого циклу.

Усе це завдяки системному застосуванню дозволяє
забезпечити отримання ефекту синергії та дає змогу
досягти мети механізму антикризового управління еко-
номічною стійкістю підприємства.

Кожен з локальних механізмів слід розглядати як
систему організаційних і економічних елементів, яким
властиві власні форми управлінського впливу на еко-
номічні та організаційні параметри комплексної систе-
ми антикризового управління економічною стійкістю
підприємства із метою подолання прояву кризових про-
цесів, мінімізації впливу зовнішнього середовища
(циклічності економічних процесів) та відновлення, за-
безпечення або підвищення економічної стійкості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початковому етапі ринкових перетворень в Ук-

раїні розроблялася методологія стратегічного управлі-
ння, у тому числі і фінансового. При цьому автори ви-
ходили з того, що функції управління зводяться до роз-
робки фінансових планів і бюджетів за основними по-
казниками діяльності підприємства і його структурних
підрозділів. Кінцевим результатом такого підходу було
вирішення питань з управління фінансовими ресурсами
і капіталом господарюючого суб'єкта.

З подальшим розвитком ринкових і товарно-грошо-
вих відносин ускладнились умови функціонування
підприємств, використовується процесний підхід до фі-
нансового управління, обгрунтований класиком адміні-
стративної (класичної) школи управління Д. Файолем
[15]. Основна ідея цього підходу полягає у безперерв-
ності процесу управління, який досягається сукупністю
п'яти початкових функцій: передбачати, планувати,
організовувати, розпоряджатися, контролювати.

На сьогодні потреба формування фінансової стра-
тегії є важливим складником успішного функціонуван-
ня будь-якого підприємства незалежно від розміру,
організаційно-правової форми та виду діяльності. Про-
те аналіз окремих публікацій дав змогу виявити, що до-
теперішні науково-методичні підходи стосовно питань
формування фінансової стратегії належно не розроб-
лені як у науковому, так і в організаційно-практичному
аспекті. Про це свідчить відсутність обгрунтування
єдиної послідовності етапів процесу формування фінан-
сової стратегії, принципів його здійснення, методичних
рекомендацій, які б комплексно враховували різні ха-
рактеристики підприємств, передусім у фармацевтичній
галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Різними аспектами проблеми стратегічного мене-

джменту за останні роки присвячено багато праць за-
рубіжних та вітчизняних економістів, в яких достатньо
детально розглядається методологія формування та
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реалізації фінансової стратегії підприємства, чим
підкреслюється актуальність даної проблеми.

Проблеми фінансової стратегії підприємств дослі-
джувались у роботах багатьох вітчизняних і закордон-
них авторів, у тому числі В.І. Арачія, В.Д. Базилевича,
А.М. Бірмана, І.А. Бланка, П.М. О.Ю. Гусєва, Макарен-
ка, Н.В. Мици, І.П. Хоминича, І.В. Шевченка та ін. Вони
внесли вагомий вклад до теорії і практики формування
фінансової стратегії підприємств. У їх роботах проана-
лізовані різноманітні аспекти побудови фінансової стра-
тегії підприємств в умовах командно-адміністративної,
кризової, перехідної та ринкової моделях економіки.
Незважаючи на достатній рівень вивченості проблеми
формування та реалізації фінансових стратегій підприє-
мства, і досі залишаються невирішеними багато питань.
До цього часу не сформовані у теоретичному, так і в
практичному аспектах методичні підходи до формуван-
ня фінансових стратегій стійкого розвитку підприєм-
ства, про що свідчить відсутність єдиного визначення та
обгрунтування єдиної послідовності етапів процесу
формування фінансової стратегії стійкого розвитку
підприємства, принципів її реалізації, методичних ре-
комендацій щодо здійснення, які б комплексно врахо-
вували як кількісні, так і якісні характеристики суб'єкта
господарювання щодо використання економічних ре-
сурсів.

Аналіз досліджень щодо фінансового управління і
питання формування механізму фінансової стратегії
стійкого розвитку показує, що у вітчизняній еко-
номічній науці вони усебічно і комплексно не розгля-
нуті і носять односторонній характер, оскільки, як пра-
вило, не виходять за рамки фінансових категорій. У
своїх дослідженнях економісти не проводять чіткого
розмежування між визначеннями економічної і фінан-
сової стратегії.

МЕТА СТАТТІ
Метаю статті є аналіз теоретико-методологічних

питань формування і реалізації фінансової стратегії
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стійкого розвитку підприємства, обгрунтування її скла-
дових, пріоритетних напрямів, місця та значення у за-
гальній системі управління підприємством і відтворен-
ням вартості підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідно відмітити, що дослідження економічно-

го поняття "фінансова стратегія стійкого розвитку
підприємства" характеризується сутнісною природою
ключових економічних категорій (фінансові ресурси,
капітал, вартість, фінансова рівновага, фінансово-еко-
номічна стійкість, фінансові відносини, ефективність),
які виступають фундаментом її побудови. Рух цих ка-
тегорій, підпорядкований законам ринкових трансфор-
мацій, їх участь у відтворювальному процесі, спе-
цифічність їх характеру з точки зору розподільчої, ре-
гулюючої і контрольної функцій для будь-якого
підприємства визначають прийняття рішень, у тому
числі і по вибору альтернатив фінансової стратегії.

Отже, можна зробити висновок про те, що фінан-
сова стратегія стійкого розвитку підприємства як еко-
номічна категорія, з одного боку, характеризує еко-
номічні відносини між їх учасниками, а з іншої — ви-
значає поведінку підприємства в ринковому середовищі
і формує його стратегічну позицію.

Традиційний підхід до обгрунтування механізму
фінансової стратегії орієнтується головним чином на ви-
рішення загальних завдань управління таких, як органі-
заційні питання формування окремих стратегій (конку-
рентної, інноваційної, інвестиційної, виробничої, фінан-
сової), інформаційне, економічне і ресурсне їх забезпе-
чення [1; 5, 10; 11; 12].

Забезпечення стійкості розвитку, на думку А.П. Ко-
лесникова [6, с. 97], повинно відповідати не лише умо-
вам динамічної теорії, а й конкретизованим вимогам, а
механізму правління стійким розвитком підприємства
повинен включати такі елементи: оцінка процесів, що
тривають на підприємстві, з погляду його стійкого роз-
витку; вибір стратегічного напряму сталого розвитку
підприємства; визначення додаткових тактичних пріо-
ритетів стійкого розвитку; оцінка стратегічного й так-
тичного напрямів розвитку з позиції його стійкості.

О.Ю. Гусєва [4, с. 86] пов'язує забезпечення розвит-
ку підприємства із стратегічними змінами, що, зокрема,
виходить з обгрунтування фокусу необхідних стратегі-
чних змін.

При обгрунтуванні механізму забезпечення стійко-
го розвитку підприємства О.М. Гончаренко акцентує
увагу на необхідності адаптивного управління, яке по-
кликане підвищити "прозорість" середовища для своє-
часного маневру ресурсами й запобігання втраті його
стійкості. Досягнення цієї мети передбачає виокремлен-
ня в системі управління стійкістю підприємства таких
блоків: прогнозування зміни зовнішнього середовища;
структурна й параметрична адаптація системи управлі-
ння на основі прогнозної інформації, що надійшла; фор-
мування плану проведення із застосуванням налашто-
ваних на необхідний режим моделей планування та
імітації виконання планових рішень; оцінка й аналіз
стійкості підприємства при реалізації розробленого
плану діяльності; діагностика діяльності підприємства;
коригування умов планування (при виявленні нестій-
кості показників); розгляд, затвердження й виконання
плану діяльності; аналіз реалізації плану діяльності й
ухвалення рішення [3, с. 133].

Як відомо, управління господарською діяльністю не
може зводитися лише до ухвалення поточних управ-
лінських рішень із окремих її аспектів. За словами
І.О. Бланка, "... на сучасному етапі все більше число
підприємств усвідомлює необхідність перспективного
управління господарською діяльністю на основі науко-
вої методології передбачення її напрямів і форм, адап-
тації до загальних цілей розвитку підприємства і вимо-
гам зовнішнього середовища, що змінюються" [2].

Формування фінансової стратегії передбачає по-
слідовність певних етапів. По-перше, воно неможливе
без збору інформації про ринкове середовище функ-
ціонування підприємства (конкурентів, постачальників,
клієнтів, посередників, державні органи та служби,
банківські установи) та її детального аналізу. На цьому
етапі фінансові менеджери повинні застосовувати відпо-
відний фінансовий інструментарій: мікроекономічне
фінансове планування, прогнозування, стратегічний і
фінансовий аналіз (зокрема SWOT-аналіз, що охоплює
аналіз слабких і сильних сторін підприємства, ризиків і
додаткових можливостей), статистичні методи та еко-
номіко-математичне моделювання. Після виконання
аналітичної роботи, здійснення відповідних розра-
хунків, обговорення альтернативних варіантів розвит-
ку подій приймається управлінське рішення щодо вибо-
ру фінансової стратегії, яку надалі деталізують за на-
прямами фінансової політики й реалізують згідно з пла-
ном [7, с. 5].

І.А. Бланк виділяє такі принципи, яких необхідно
дотримуватися при розробці фінансової стратегії:

1) розгляд підприємства як відкритої соціально-еко-
номічної системи, здатної до самоорганізації;

2) облік базових стратегій операційної діяльності
підприємства;

3) переважна орієнтація на підприємницький стиль
стратегічного управління фінансовою діяльністю;

4) виділення домінантних сфер стратегічного фінан-
сового розвитку;

5) забезпечення гнучкості фінансової стратегії, аль-
тернативності стратегічного фінансового вибору, по-
стійного використання результатів технологічного про-
цесу в фінансовій діяльності;

6) облік фінансового ризику в процесі прийняття
стратегічних фінансових рішень;

7) орієнтація на професійний апарат фінансових
менеджерів у процесі реалізації фінансової стратегії,
забезпечення розробленої фінансової стратегії підприє-
мства відповідною організаційною структурою управ-
ління фінансовою діяльністю [1, с. 97—105].

Таким чином, фінансова стратегія повинна забезпе-
чувати формування та ефективне використання фінан-
сових ресурсів; визначення оптимальних напрямків їх
інвестування; відповідність фінансових дій можливос-
тям та стану підприємства.

Сукупність різноманітних видів стратегій підприє-
мства являє собою його "стратегічний набір". З ураху-
ванням місця фінансової стратегії стійкого розвитку у
стратегічному наборі підприємства визначають її ос-
новні характеристики у світлі парадигми стратегічного
управління: фінансова стратегія стійкого розвитку
підприємства є одним з видів його функціональних стра-
тегій. Функціональний статус визначається тим, що вона
охоплює лише один із видів діяльності підприємства, а
її розробка є однією з найважливіших функцій фінан-
сового менеджменту; забезпечує охоплення всіх основ-
них напрямів розвитку фінансової діяльності та фінан-
сових відносин підприємства; формує специфічну фінан-
сову мету довгострокового розвитку підприємства; за-
безпечує вибір найбільш ефективних напрямів досягнен-
ня фінансової мети підприємства; фінансова стратегія
має враховувати змінні умови зовнішнього середовища
у процесі фінансового розвитку підприємства та адек-
ватно реагувати на ці зміни; забезпечує адаптацію до
змін зовнішнього середовища шляхом корегування на-
прямів формування та використання фінансових ре-
сурсів підприємства.

Формування фінансової стратегії пов'язане з поста-
новкою цілей і завдань підприємства, підтримкою фінан-
сових взаємозв'язків між підприємством і суб'єктами
навколишнього середовища (фінансовим ринком, дер-
жавними регулюючими органами, спеціалізованими
фінансовими інститутами, діловими партнерами і т.д.).
Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових
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Складові фінансової стратегії Пріоритетні напрями 

1. Визначення місії Установка на стійкий розвиток підприємства на основі підтримки 

його вартості 
2. Механізм забезпечення фінансової стратегії Формування базису для вибору фінансової стратегії стійкого 

розвитку 
Експрес-діагностика Дослідження і аналіз сприятливих і несприятливих ситуацій, 

виявлення «вузьких місць» 

Стратегічна діагностика Формування інформаційної бази для оцінки потенціалу фінансово-

економічної стійкості і вибору фінансової стратегії 
Діагностика фінансової рівноваги Визначення цільових параметрів фінансової рівноваги: ліквідності, 

рентабельності і фінансової стійкості 
Діагностика ефективності фінансової діяльності Комплексна оцінка ефективності фінансової діяльності 
Фінансове планування Побудова моделі фінансового планування 
3. Процедури формування фінансової стратегії стійкого 

розвитку підприємства 
Вибір оптимальної фінансової стратегії стійкого розвитку 
підприємства 

Комплексна діагностика потенціалу фінансово-

економічної стійкості 
Інтегральна оцінка потенціалу фінансово-економічній стійкості 

Оптимізація структури фінансових ресурсів, капіталу Розрахунок оптимальної структури фінансових ресурсів, капіталу 
при різних варіантах фінансової стратегії 

Вибір фінансової стратегії Процедури вибору фінансової стратегії 
4. Механізм реалізації фінансової стратегії стійкого 

розвитку підприємства 
Розробка стратегічного фінансового плану 

Розробка стратегічного фінансового плану Обгрунтування процедури складання стратегічного фінансового 

плану: прогнозного балансу, таблиць прогнозних показників 
фінансових результатів і грошових потоків 

Прогнозування стійкого розвитку на основі стратегічної 
вартості 

Процедури прогнозування стратегічної вартості підприємства 

Комплексна оцінка ризику Оцінка ризику і зон синергетичного ефекту фінансової стратегії 

 

Таблиця 1. Пріоритетні напрями формування і реалізації фінансової стратегії стійкого розвитку підприємства

цілей, коли зазначені взаємозв'язки відповідають її
внутрішнім фінансовим можливостям, а також дозво-
ляють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх соці-
ально-економічних вимог [14, с. 186].

Особливу увагу необхідно зосереджувати при фор-
муванні фінансової стратегії на виокремлення її зав-
дань, зокрема:

— дослідження характеру та закономірностей фор-
мування фінансів у ринкових умовах господарювання;

— розробка й підготовка можливих варіантів фор-
мування фінансових ресурсів підприємства та дій фінан-
сового керівництва в разі нестійкого або кризового
фінансового стану підприємства;

— визначення фінансових відносин з постачальни-
ками та покупцями, бюджетами всіх рівнів, банками та
іншими фінансовими інститутами;

— виявлення резервів і мобілізація ресурсів підприє-
мства для найбільш раціонального використання вироб-
ничих потужностей, основних фондів та обігових кош-
тів;

— забезпечення підприємства фінансовими ресур-
сами, необхідними для виробничо-господарської діяль-
ності;

— забезпечення ефективного вкладення тимчасово
вільних грошових коштів підприємства з метою отри-
мання максимального прибутку;

— визначення засобів проведення успішної фінан-
сової стратегії та стратегічного використання фінансо-
вих можливостей, нових видів продукції та підготовки
кадрів підприємства до роботи в ринкових умовах гос-
подарювання, їх організаційної структури й технічного
оснащення;

— визначення фінансових стратегічних поглядів імо-
вірних конкурентів, їх економічних і фінансових здібно-
стей, розробка та здійснення заходів щодо забезпечен-
ня фінансової стійкості;

— розробка способів підготовки виходу з кризово-
го стану;

— розробка методів управління кадрами підприєм-
ства в умовах нестійкого або кризового фінансового
стану;

— координація зусиль усього колективу на його по-
долання [8, с. 240].

На сьогодні не достатнього досліджені такі важливі
питання, як організаційно-методичне забезпечення фі-

нансової стратегії; діагностика потенціалу фінансово-
економічної стійкості; вибір альтернатив фінансовій
стратегії стійкого розвитку підприємства; інформацій-
не забезпечення її реалізації. Крім того, як правило, у
вказаних вище роботах не приділяється достатньої ува-
ги розробці методів оцінки керованих параметрів вар-
тості підприємства таких, як структура фінансових ре-
сурсів, капіталу, стратегічна вартість, фінансова рівно-
вага, потенціал фінансово-економічної стійкості. В той
же час така методична база, безумовно, потрібна в умо-
вах динамічних змін ринкового середовища, в першу
чергу, для обгрунтування вибору фінансової стратегії
стійкого розвитку підприємства. Це пов'язано з тим, що
в нових економічних умовах постійно змінюються пріо-
ритети. Тому вирішення питань по забезпеченню стійко-
го розвитку підприємства вимагає постійного коригу-
вання методів управління на основі розробки і реалізації
цілісної концепції механізму фінансової стратегії для
регулювання відтворювальних процесів і зростання вар-
тості підприємства.

Теоретичною і методологічною основою формуван-
ня фінансової стратегії є класичні теорії бізнесу і фінан-
сового менеджменту у взаємозв'язку з окремими поло-
женнями теорій фінансової рівноваги, фінансово-еко-
номічної стійкості і економічного зростання [1; 9; 13].
Застосування положень цих теорій для побудови кон-
цепції фінансової стратегії стійкого розвитку підприє-
мства ускладнене незавершеністю і недосконалістю
організаційних механізмів регулювання фінансових
відносин і структурними змінами умов господарюван-
ня. Враховуючи це і керуючись концепцією фінансово-
го менеджменту і системним підходом, обгрунтовують
принципову характеристику пріоритетних аспектів
фінансової стратегії стійкого розвитку підприємства
(табл. 1).

З методологічної точки зору основний зміст фінан-
сової стратегії включає набір правив для прийняття
рішень, серед яких ключовими є: правила діагностуван-
ня, обгрунтовані на реалізації системного і ситуаційно-
го підходу при дослідженні різних чинників, що впли-
вають на процес вибору фінансової стратегії підприєм-
ства (інструменти, моделі, методики); правила, за яки-
ми встановлюють інструменти фінансового планування
і прогнозування діяльності центрів фінансової відпові-
дальності і підприємства в цілому; правила структури-
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зації і інтегральної оцінки потенціалу фінансової
стійкості підприємства; правила перетворення якісної і
кількісної інформації для обгрунтування вибору альтер-
натив фінансової стратегії стійкого розвитку підприє-
мства.

У такій постановці фінансова стратегія є науково
обгрунтованою моделлю дій, спрямованою на реаліза-
цію регулюючої функції рішень у сфері управління ство-
ренням і відтворенням вартості підприємства.

Успіх фінансової стратегії підприємства гаран-
тується, коли стратегічні цілі відповідають реальним
фінансовим можливостям підприємства, коли чітко
централізоване фінансове управління, а методи його
втілення є гнучкими й адекватними змінам фінансово-
економічних параметрів стійкого розвитку підприєм-
ства. Формування фінансової стратегії підприємства
визначається змінами зовнішнього середовища. А це
визначає необхідність постійного вивчення проблеми
фінансової стратегії, взаємозв'язку її з тактичними
рішеннями.

ВИСНОВКИ
З методологічної точки зору формування механіз-

му фінансової стратегії стійкого розвитку підприємства
будується на основі таких концептуальних положень.

Фінансова стратегія повинна мати управлінську
орієнтацію, тобто, спрямована на досягнення загальних
стратегічних і тактичних цілей підприємства по забез-
печенню стійкого зростання його вартості. Враховую-
чи це, її розглядають як центральний елемент загаль-
ної стратегії управління, який має тісний взаємозв'язок
з іншими функціональними стратегіями: конкурентною,
виробничою, інвестиційною, інноваційною. Тобто фі-
нансову стратегію формують ті ж умови і чинники, се-
ред яких окремі займають визначальну роль у забезпе-
ченні ефективності реалізації загальної економічної
стратегії. До таких чинників слід віднести, в першу чер-
гу, динамічні зміни характеристик зовнішнього (коли-
вання валютних курсів, процентних ставок, інфляція,
податкова політика) і внутрішнього середовища (ефек-
тивність операційної і фінансової діяльності, фінансо-
ва рівновага, потенціал фінансово-економічної
стійкості). По суті, фінансова стратегія є стержневою в
загальній концепції стратегії управління і має бути їй
адекватною як за цілями, так і за пріоритетами.
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ВСТУП
Самознищення, на шлях до якого вступило людство,

є прямим наслідком того, що ми накоїли в минулому, і
вимагає повного перепроектування культури, в резуль-
таті якого навіть саме виникнення існуючих нині основ-
них екологічних та соціально-економічних потреб ста-
не абсолютно неприпустимим.

Ідеальною моделлю мирної і стійкої глобальної ци-
вілізації є співіснування "людини — природи — сусп-
ільства" як єдиної системи. Всі екологічні та соціально-
економічні перетворення мають бути спрямовані на
удосконалення цієї моделі, де права людини будуть не
просто заявлені на папері, а втілені в життя.

Єдиним шляхом до побудови ідеальної моделі "лю-
дина — природа — суспільство" є втілення інноваційної
стратегії управління регіональними екологічними сис-
темами.

Спробуємо усвідомити, що відбувається з нами за-
раз. Аналізуючи шкоду, спричинену навколишньому
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Наші пращури стверджували, що немає ані минулого, ані

майбутнього, ані прийдешнього, а є лише одна течія життя — те-

перішнє, яке тримається на нас (стоїть), нині існуючих, і на всій

лінії роду, до якого ми належимо. Тому ми, нинішні, з нинішніх

часів — МИ в одному ряду з нашими пращурами ...

 (Буквиця)

середовищу, доходимо висновку, що ми наближаємо-
ся до точки неповернення, з якої природа сама дикту-
ватиме нам свої умови: або ми продовжимо жити за за-
старілими екологічними і соціально-економічними тра-
диціями зі звичним для нас мисленням, тим самим заг-
рожуючи майбутнім поколінням, або ми застосуємо
новий набір цінностей, більш відповідних засадам
стійкого розвитку суспільства, з великими можливос-
тями і вибором.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Нинішня культура суспільства привчила нас до ра-

дикальності у марнотратстві ресурсів. В умовах еконо-
мічної нерівності практично у всіх сферах людської
діяльності виникають конкуренція та війни. Війни зав-
жди починалися задля заволодіння ресурсами або кон-
курентними перевагами в глобальних масштабах, і ціна
цьому жахлива. Війна — це повне фіаско у вирішенні
міжнародних, міжнаціональних, міжетнічних та інших
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розбіжностей і найбільш нераціональна розтрата ре-
сурсів, найціннішим з яких є людські життя.

Проблеми в системі "людина — природа — сус-
пільство" залишатимуться доти, доки кілька сімей
(кланів) контролюватимуть більшу частину ресурсів
через адміністративно-бюрократичний апарат, і доки
грошовий прибуток ставитиметься понад благополуч-
чя людей.

Взаємозв'язок елементів системи "людина — приро-
да — довкілля" дозволяє прогнозувати життя прий-
дешніх поколінь. Так, за тенденцією забруднення навко-
лишнього середовища можна передбачити забруднен-
ня водних і повітряних басейнів, зменшення кількості
родючих земель тощо. Спостерігаючи деградацію еко-
логічної системи, можна спрогнозувати подальші рево-
люції, масові насильства, вбивства.

Людський мозок не володіє механізмом диференці-
ації, він не в змозі розпізнати, що добре, а що погано,
це може лише життєвий досвід. Генетичний код людини
не має нічого спільного з тими процесами, які відбува-
ються у нас у мозку, все зумовлює середовище нашого
існування, отримана інформація, нав'язані стереотипи і
образи. Наша поведінка та цінності визначають культу-
ру, в якій ми живемо.

РЕЗУЛЬТАТИ
Шлях до вирішення виникаючих проблем необхід-

но починати з першопричини: проблеми повинні вирі-
шуватися на більш високому рівні, ніж той, на якому
вони виникають, тому потрібні порядні люди в уряді, які
б працювали над створенням благополуччя народу. Але
навіть якщо на місцях будуть порядні, етично і морально

Рис. 1. Автоматична система управління розвитком

Рис. 2. Система автоматичного управління постійним поліпшенням процесів
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чисті люди, при неправильному використанні ресурсів
ми повернемося до того, що вже маємо: обман, зло-
дійство, корупція...

Необхідні моральні якості мають бути підкріплені
розумним та вмілим управлінням наявними ресурсами.
Неправильне використання ресурсів та енергії призво-
дять до розорення.

Україна багата ресурсами, їх більш, ніж достатньо
для задоволення всіх потреб населення, але тільки при
розумному розподілі. Втім методи їх розподілу заста-
ріли, більше того — вони суперечать нашому існуван-
ню. Сьогодні у світі є високорозвинені технології, але
наша соціально-економічна система відстає від техно-
логічних можливостей, які могли б допомогти виріши-
ти проблему побудови ідеальної моделі "людина —
природа — суспільство". Втілення інноваційної стра-
тегії управління регіональними екологічними система-
ми впритул наблизить нас до розв'язання цієї пробле-
ми (рис. 1).

 Варто зауважити, що інноваційна стратегія управ-
ління регіональними екологічними системами будуєть-
ся на вже наявних ресурсах. Сьогодні у нас достатньо
ресурсів, щоб побудувати прогресивну спільноту на ос-
нові системи "людина — природа — суспільство". Ук-
раїна володіє і природними багатствами, і технологія-
ми, і знаннями, залишилося тільки раціонально засто-
сувати їх.

Одним з головних аспектів інноваційної стратегії
управління регіональними екологічними системами є
поліпшення екологічної обстановки, що потребує впро-
вадження певних екологічних технологій.

Нинішня економічна система, заснована на спожи-
ванні ресурсів, вичерпається, якщо чогось не буде вис-
тачати. Якщо перейти до інноваційної стратегії управ-
ління регіональними екологічними системами без ре-
сурсів, теж нічого не вийде.

Як тільки ми перейдемо до моделей систем авто-
матичного управління, які в змозі описати як резуль-
тат формалізації процесу для змістовного опису, то

зможемо облаштувати таке суспільство, в якому ко-
жен індивід буде жити повноцінно і продуктивно
(рис. 2).

Якщо спрямувати міць науки і техніки на турботу
про навколишнє середовище, людей і подолання дефі-
циту робочих місць, штучно створеного існуючою со-
ціально-економічною системою, можна побудувати
мирну і стійку глобальну екологічну систему.

Для припинення боротьби олігархічних кланів за
природні ресурси України необхідно оголосити, що її
територія є загальнонародним надбанням.

Хочемо підкреслити, що підхід до управління регіо-
нальними екологічними системами не має нічого
спільного з формуванням нового адміністративно-бю-
рократичного апарату на чолі з корумпованою "елітою",
в якому всі інші люди будуть прислуговувати "верхівці".

Навпаки, інноваційна стратегія управління регіо-
нальними екологічними системами дозволить кожному
максимально розкрити свій потенціал, розвиватися в
суспільстві, яке працює в інтересах людини, в
суспільстві, яке береже і охороняє навколишнє середо-
вище, де всі розуміють, що ми — невід'ємна частина при-
роди.

Реалізації стратегії може сприяти перевага ентузі-
азму над базовими потребами. Якби не існувало ентузі-
астів, то і не існувало б відкриттів, зроблених великими
умами. Те, що кидає нам виклик, робить нас сильніши-
ми! Необхідно і сьогодні прийняти виклик у вирішенні
найважчого завдання — зробити Україну — кращою
державою для всіх її жителів, піднявши екологічний та
соціально-економічний статус.

Переважання індивідуальності над однаковістю по-
родить новий набір стимулів, найголовнішими з яких
стане природа і суспільство, а не дрібні егоїстичні праг-
нення до особистого збагачення і влади, сприятиме
індивідуальному підходу до вирішенні проблем, розкві-
ту творчості, винахідливості.

Значущі цілі, які виступають в ролі мотивації і сти-
мулу, сприяють формуванню абсолютно нового мис-

Рис. 3. Етапність стратегічного планування ефективності екологічного менеджменту
в муніципальному управлінні
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лення в суспільстві: в процесі розв'язання складних
творчих завдань зростає інтелектуальний потенціал
нації.

Якщо хтось думає, що вирішивши проблему базо-
вих потреб, всі стануть жити в кращому середовищі, у
задоволенні всім необхідним, він помиляється. Щоб
відсутність цікавих завдань не призвела до руйнуван-
ня системи, перед людством будуть виникати нові,
більш складні цілі, де людський мозок буде відобража-
ти їх рішення через формалізоване описування і рішен-
ня за допомогою моделювання в системах автоматич-
ного управління.

Чим вище наш науковий потенціал, тим ширше наші
інтереси, більш насиченим є наше життя. Інноваційна
стратегія управління регіональними екологічними сис-
темами грунтується не на грошовій системі, а на вирі-
шенні проблем і завдань. Основним стимулом її впро-
вадження служить зміна екологічної системи на краще.

Для розумного управління системою "людина —
природа — суспільство" необхідна поетапна методика
сценарного планування (рис 3). Вся наша інфраструк-
тура повинна бути перепроектована і працювати як
єдина взаємопов'язана система. Це означає, що ми по-
винні розглядати суспільство як єдине ціле і проводити
планування відповідно. Тільки в цьому випадку техно-
логії допоможуть подолати виникаючі проблеми, захи-
стивши суспільство від дефіциту і перевиробництва. У

першу чергу необхідно провести повну інвентаризацію
всього, що наявне в нашому розпорядженні: фізичні
ресурси, виробничі та наукові потужності, персонал і
потреби в реалізації проектів. Це дозволить нам визна-
чити необхідні обсяги товарів і послуг.

Майбутня екологічна система буде прагнути до
принципів динамічної рівноваги з найвищою ефектив-
ністю, без зневаги навколишнім середовищем.

Основним напрямом до досягнення мети є повсюд-
не впровадження систем автоматичного управління
(рис. 4, 5) в найкоротші терміни. Вже у перехідний пер-
іод слід об'єднати технічні можливості, вчених, інже-
нерів і програмістів.

Існуючі проблеми є скоріше технічними, ніж полі-
тичними. Більшість проблем буде вирішено, якщо
технічні можливості слугуватимуть всьому суспільству.
Як же побудувати таку систему? Потрібно зібрати нау-
ковців різних галузей, об'єднавши їх в одну команду, і
вказати їм на проблему, що вимагає рішення. Це ні в
якому разі не означає, що науковці будуть керувати; це
означає, що вони краще знають, як будувати транс-
портні системи, системи очищення води і повітря, пере-
робки побутових і будівельних відходів.

Інтелектуальна система автоматичного управління,
інтегрована в усі аспекти нової і динамічної системи,
зможе послужити всьому суспільству (рис. 4). Цю сис-
тему можна уявити у вигляді електронної нервової си-

Рис. 4. Система автоматизованого управління по утриманню екологічної системи

АДЕ — альтернативні джерела енергії; АБ — акумуляторна батарея; СО — система освітлення; САУ — система автоматичного

управління; ОПР — особа, що приймає рішення; ОЗ — об'єкт зрошення; МЗ — модуль зрошення; МП — модуль-прибирання; МК —

модуль-косовиця; МЗ — модуль збору; МР — модуль-рециклінг.
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стеми, подібної до біологічної, де враховуються всі про-
шарки нашого суспільства. Її основне призначення —
створити рівновагу, а також гарантувати безпеку.

Дана система має будуватися на принципах зворот-
ного зв'язку між природою, людиною і промисловими
комплексами, які об'єднуються в єдину систему "люди-
на-природа-суспільство".

Уявимо єдину систему, де безліч систем об'єднані
датчиками на підприємствах, заводах, складах, транс-
портних мережах, де інформація збирається й аналі-
зується для прийняття більш точних рішень (рис. 5), які
грунтуються на логічних висновках, основаних на базі

даних та базі знань, а не на корпоративних чи приват-
них інтересах.

Деякі з побоюванням ставляться до технічній сфері.
Не варто боятися техносфери, а слід боятися її непра-
вильного застосування, зловживання нею з егоїстичною
метою. Не слід забувати, що саме люди вирішують, для
яких цілей буде використовуватися техносфера. Якщо
технології не звільняють людей від переслідування
більш високих цілей, то весь технічний потенціал дарем-
ний.

 Перед початком впровадження техносфери в єди-
ний простір, необхідно провести дослідження її пози-

ІК — інтерфейс користувача; ЛВ — логічний висновок; БЗ — база знань; ПР — пояснення рішення; РЗ — редактор знань; АМР

— алгоритмічна модель рішення; БД — база даних; ЕОУ — еквівалентний об'єкт управління; ОПР — особа, що приймає рішення; І —

інженер; П — програміст.

Рис. 5. Загальна структурна схема Інтелектуальної Автоматизованої Системи Екологічного Моніторингу

Рис. 6. Схематичне зображення міста Києва (в центрі)
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тивного і негативного впливу на навколишнє середови-
ще.

Все зійде нанівець, якщо немає технічного плану з
реалізації та використання ресурсів для досягнення по-
ставленої мети.

Сьогодні велика частина населення України прожи-
ває в забруднених, небезпечних і енергомарнотратних
містах. Міста необхідно проектувати як єдину живу си-
стему, як єдиний цілісний організм. Набагато ефектив-
ніше будувати нові міста, ніж перепроектувати існуючі,
однак питання вибору не стало б на порядку денному,
якби не було припущено цілого ряду помилок при місто-
будуванні в минулому.

При перепроектуванні такого міста, як, скажімо,
місто-герой Київ необхідно застосувати комплексний
підхід з урахуванням його історичного та політичного
значення, розподілу жителів, їх переміщення, зайня-
тості тощо. Зрештою ми можемо дійти висновку, що
припущені в минулому помилки при забудові міста є еко-
логічною катастрофою, а якщо враховувати одно-
манітність в системі життєзабезпечення житлових і ад-
міністративних будівель, то і загрозою безпеці мільйонів
людей.

Якщо перепроектувати місто для задоволення
людських потреб, то зникне більшість сучасних проблем
(рис. 6). Необхідно децентралізувати адміністративні,
бізнесові та інші значущі для населення центри та уста-
нови. Розподіл установ у різних районах міста потрібно
почати з всебічного розумного планування з найменши-
ми витратами ресурсів і енергії, з урахуванням впрова-
дження новацій і безпеки екологічної системи.

Червоною смугою "1" окреслена межа, за яку слід
винести отруюючи довкілля підприємства (зліва). Зеле-
ною смугою "2" окреслена межа, за яку слід винести
паркингі транспортних засобів, працюючих на двигунах
внутрішнього згорання (справа).

У майбутньому спорудження житлових і нежитло-
вих будівель має відрізнятися будівельними новітніми
технологіями. Зведення і екструзія конструкцій повинні
прискорити і спростити технологічні процеси. Що сто-
сується принципу архітектурної різноманітності, то він
призводить до невиправданої розтраті коштів, сил і та-
ланту.

Впровадження альтернативних джерел: сонячних
панелей і теплонакопичувачів зможуть вирішити про-
блеми енергетичної безпеки. Переробка, модернізація
і позитивні інфраструктурні перетворення в галузі
транспортування, так само призведуть до поліпшення
стану екологічної системи та енергетичної незалеж-
ності.

Нинішню адміністративну систему складно назвати
чесною і справедливою; необхідно створити нову сис-

тему, яка гарантує людині її права і свободи. Якби сьо-
годні така система працювала, то в українців не було б
потреби перейматися проблемами на кшталт мовної,
вони б займалися вирішенням проблем, що приховані в
екологічній та соціально-економічній системах.

Необхідно відтворити науково-технічний центр,
скажімо, на "Київських островах", діяльність якого була
б спрямована на благополуччя всього населення. За
науково-технічним центром слід звести спортивно-оз-
доровчий комплекс. Житлові райони необхідно рекон-
струювати далеко від виробничих потужностей, ство-
рювати озера, струмки і водоспади.

Виробничо-технічні центри слід розташувати дале-
ко від житлового сектора, уздовж об'їзної дороги міста
(рис. 6), тим самим забезпечивши їх екологічну безпеку
і здатність легкого і швидкого доступу до них. Через на-
уково-технічний центр ставити перед виробничо-техні-
чними центрами завдання з реалізації програм впровад-
ження альтернативних джерел енергії та екологічного
транспорту.

Для зменшення пасажиропотоку слід створювати в
багатоквартирних будинках мінікрамниці, мініпекарні,
медичні кабінети, перукарні та інші пункти з надання
необхідних виробничо-господарських послуг.

Створення або реконструкція квітково-парникових
господарств, гідропонних ферм для вирощування як
зелених насаджень, так і овочів і фруктів забезпечить
зайнятість місцевого населення та зменшення транспор-
тних перевезень.

У місті необхідно застосовувати тільки найчистіші
екологічні технології: вітряні, сонячні, геотермальні,
теплонакопичувальні, хвильові, п'єзоелектричні, тепло-
вий диференціал тощо. Ця чиста енергія дозволить нам
створити екологічну систему, яка забезпечить високу
якість життя для нинішніх і майбутніх поколінь. Немає
ніякої необхідності використовувати, забруднюючи
довкілля вуглеводні викиди. Всі шкідливі викиди необ-
хідно залишити у минулому.

Весь транспорт потрібно інтегрувати в єдину міську
систему. Внутрішньоміські перевезення необхідно
здійснювати за допомогою електротранспорту, моно-
рейкових поїздів, роблячи пріоритетною екологічну
безпеку, а не економію коштів або пошук дешевих
рішень.

Транспортна інженерна система повинна включати
в себе мережу водопроводів, каналів і систем зрошен-
ня. Це не тільки знизить проблему засухи, а й забезпе-
чить населення протипожежними аварійними система-
ми, а також екологічно чистими зонами відпочинку.

Спрямовуючи науково-технічний потенціал на реа-
лізацію інноваційної стратегії управління регіональни-
ми екологічними системами, ми почнемо удосконалю-

Рис. 7. Житловий масив Троєщина (м. Київ, Деснянський район) (зліва)
та озеленення фасаду та даху будівлі (справа)
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вати суспільство, досягаючи високого рівня життя. В
свою чергу суспільство, яке пройшло трансформацію,
буде здатне реалізовуватися іншим чином — воно буде
розвиватися, а не дотримуватися порядку, що склався,
як це відбувається сьогодні.

Уявіть собі, що ви живете в екологічно чистому (рис.
7), безпечному і високотехнологічному місті, яке пра-
цює над розробкою, відтворенням та впровадженням
новаційних технологій — у місті, відомому у всьому світі,
як високоморальний, цивілізований, науково-технічний
центр Європи і всієї планети.

Впровадження даних програм сприятиме розвитку
соціально-економічного прогресу та поліпшенню еко-
логічної обстановки.

Інноваційна стратегія управління регіональними
екологічними системами не тільки змінить наше довкіл-
ля, зробивши його чистим, ефективним і охайним, а й
привнесе нову систему цінностей, яка більш доречна для
реалізації цілей даного інноваційного підходу.

Чи хочемо ми перейти від культури, заснованої на
дефіциті, марнотратстві і руйнуванні навколишнього
середовища до стійкої системі "людина — природа —
суспільство"? Народ, який не уявляє свого майбутньо-
го, приречений на помилки минулого. Тільки майбутнє
дасть відповідь.

ВИСНОВКИ
Спрямувавши розум, навички і технології впровад-

ження інноваційної стратегії управління екологічними
системами на благо захисту навколишнього середови-
ща та населення, ми зрозуміємо, що значить по-справ-
жньому бути цивілізованими.

Інноваційна стратегія управління регіональними
екологічними системами не тільки змінить наше довкіл-
ля, зробивши його чистим, ефективним та естетичним,
але й привнесе нову систему цінностей, більш доречну
для напрямів реалізації цілей даного інноваційного під-
ходу.

Концепція безпеки, заснована на соціальних та еко-
логічних потребах, гарантує державну безпеку та її те-
риторіальну цілісність.

Системний підхід, заснований на екологічній куль-
турі суспільства та впровадженні інтелектуальних сис-
тем автоматичного управління, в змозі забезпечити пра-
вильні шляхи до вирішення існуючих проблем і недопу-
щення виникнення нових.

Генофонд України унікальний і здатний реалізува-
ти найамбітніші проекти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблеми розвитку та регулювання фондового ринку

привертали увагу багатьох фахівців, про що свідчить знач-
на кількість наукових публікацій, присвячених цій темі, бо
інформаційна ефективність фінансового ринку (куди
органічно входить і фондовий ринок) нерозривно пов'я-
зана і є необхідною умовою загальноекономічної ефектив-
ності розподілу ресурсів в економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

В Україні спостерігається дефіцит вільних грошо-
вих коштів, ставки кредитів залишаються одними з
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Фондовий ринок є одним з найважливіших елементів розвитку ринкового господарства держави, він
є тим механізмом, який забезпечить залучення вільних грошових коштів домогосподарств в реальний
сектор економіки. Проте в Україні розвиток фондового ринку рухається досить повільно. Прогнози щодо
зростання капіталізації та ліквідності не виправдовуються. При цьому абсолютно необгрунтовано така
ситуація оцінюється як стабільна. Дане положення пояснюється відсутністю зв'язку фондового ринку з
українською економікою. Ті процеси, які відбуваються в економіці, абсолютно не помітні в динаміці фон-
дового ринку. Український фондовий ринок не характеризується навіть слабкою формою ефективності.
Для вирішення даної проблеми в статті визначено фактори інформаційної ефективність, зроблено їх кла-
сифікація. Розглянуто теоретичні основи інформаційної ефективності, визначено основні чинники, що
впливають на неї і оцінено ситуацію на фондовому ринку України. Проведено дослідження з викорис-
танням графічного аналізу, а саме: при розгляді динаміки індексу український біржі.

Stock market is one of the most important elements in the development of the market economy of the state;
it is the mechanism that will attract free cash households in the real economy. However, in Ukraine the
development of the stock market is moving quite slowly. Growth forecasts capitalization and liquidity are not
met. At the same time, this situation is unreasonably assessed as stable. This situation is explained, the lack of
communication with the Ukrainian stock market economies. The processes that occur in the economy, is not
visible in the dynamics of the stock market. Ukrainian stock market is not characterized by even weak form
efficiency. To resolve this problem in the article identifies the factors effectiveness of information made their
classification. Consider the theoretical foundations of information efficiency, identify the main factors influencing
it and assess the situation on the Ukrainian stock market. The study was conducted by using a graphical analysis,
namely when considering the dynamics of the index UE.
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найвищих у світі, що в кінцевому рахунку стримує і
без того достатньо повільний розвиток економіки та
соціальної сфери України. Для того щоб, вирішити
сформульовану проблему необхідно активне викори-
стання можливостей фондового ринку, однак через
низьку довіру інвесторів, негативний вплив інсайдерів
його значення для економіки країни залишається на
досить низькому рівні. Природно довіру інвесторів
можна завоювати лише забезпечивши доступність
інформації.

Вітчизняні вчені, які вивчають проблеми ефективності
фондових ринків: Дєнков Д., Кравчук І. С., Юхимчук В.Д.,
Лімітовскій М., Нурієв С. Налівайскій В.Ю., Іванченко І.С.,
Салтиков С. [1, с. 6—7; 4 с. 9—11; 5 с. 10—12]. Крім того,
питань інформаційної ефективного ринку були присвячені
роботи Е. Фами, У. Шарпа [9, с. 455—456; 13, с. 383—417]
та багатьох інших авторів. Ефективні ринки в теорії фінан-
сового інвестування мають широку перевірку і мають до-
віру до себе.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Розглянути теоретичні основи інформаційної ефек-
тивності, визначити основні чинники, що впливають на неї
і оцінити ситуацію на фондовому ринку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ринок капіталів називається інформаційно ефектив-

ним у тому випадку, якщо в ході формування ринкових
цін на активи використовується вся наявна до цього часу
інформація [13, с. 383—384]. Основна ідея поняття "ефек-
тивний ринок", полягає в тому, що торговці збирають всю
доступну їм інформацію і при здійсненні операцій з ак-
тивами спираються на цю інформацію, а також врахову-
ють специфічні особливості ситуації, в якій вони знахо-
дяться. У процесі встановлення цін ринок як би агрегує
всю цю інформацію, і ринкова ціна в цьому сенсі як би
"відображає" наявну інформацію [7, с. 223—234]. Кон-
цепції ефективних ринків були підпорядковані останні
тридцять років досліджень. Насправді гіпотеза ефектив-
ного ринку (ЕМН — efficient markets hypothesis) йде кор-
інням в початок століття. Її найважливіша функція по-
лягає у виправданні використання імовірнісних розра-
хунків в аналізі ринків капіталу. Основоположником ідеї
того, що ціни можна змоделювати за допомогою ймовір-
ностей, є Л. Башелье (1900 р.) [2]. Його дисертація була
революційною, проте вона була проігнорована і забута.
Протягом десятиліть, з 1920—1940 рр. в ринковому
аналізі домінували фундаменталісти (послідовники Гре-
хема і Додда [14, с. 10—123]) — вони проводять фунда-
ментальний аналіз — виходять у своїх рішеннях з "гло-
бального" стану економіки, стану тих чи інших секторів,
перспектив конкретних компаній, причому в своїх оцін-
ках вони виходять з раціональності дій учасників ринку;
і техніки (або технічні аналітики), які проводять техніч-
ний аналіз — керуються у своїх рішеннях "локальною"
поведінкою ринку, для них особливо важливо "поведін-
ка натовпу" як чинника, що суттєво впливає на їх рішен-
ня, враховуючи, в тому числі, і психологічні моменти.
Тільки лише в 1950 р. утворилася третя група —
кількісників (або кількісних аналітиків, послідовників
Башелье) — що проводили емпіричні дослідження, вияв-
ляючи закономірності на основі історичних даних, буду-
ючи моделі, формуючи відповідні стратегії. Застосуван-
ня статистичного аналізу до ринків до кінця 40-х років
було слабке (за винятком робіт Холбрука Уоркінга та
Альфреда Коулса в 30-х роках), проте за цим пішов бур-
хливий прогрес. Більшість робіт, які стали основою теорії
ефективного ринку, були зібрані Кутнер в його класич-
ному томі під назвою "Випадковий характер цін фондо-
вого ринку", вперше опубліковані в 1964 році [11, с. 173—
183]. Антологія Кутнер, що стала основною для першої
"золотої пори" кількісного аналізу, яка розглядала без-
посередньо ринкові характеристики, але не зачіпала
теорії портфеля. У неї не було включено роботу Марков-
іца, Тобіна і Шарпа [9], яка також з'явилася в цей період.
Фама остаточно формалізував спостереження у вигляді
гіпотези ефективного ринку (ЕМН — efficient market
hypothesis). Він висунув гіпотезу про те, що за наявності
на фондовому ринку великої кількості кваліфікованих і
добре поінформованих гравців, цінні папери будуть ко-
тируватися адекватно і враховувати в цінах всю можли-
ву інформацію. Якщо ринок ефективний, то ніяка додат-
кова інформація або аналіз не зможе перевищити показ-
ник прибутковості. Іншими словами, на ефективному рин-
ку ринкова ціна є адекватним показником внутрішньої
вартості паперу.

Прийнято розрізняти три форми ринкової ефектив-
ності: слабка форма ефективності, якщо вартість ринко-
вого активу повністю відображає минулу інформацію, що
стосується даного активу (загальнодоступна в даний мо-
мент часу інформація про минулий стан ринку, перш за
все по динаміці курсової вартості та обсягах торгівлі
фінансовим активом); слабка форма ринкової ефектив-
ності говорить про те, що історичні цінові дані ефектив-

но переробляються і повністю враховуються в динаміці
цін, отже, вони марні для передбачення їх майбутніх зна-
чень.

Середня форма ефективності, якщо вартість ринково-
го активу повністю відображає не тільки минуле, а й публ-
ічну інформацію (поточна інформація, яка стає загально-
доступною в даний момент часу, надана в поточній пресі,
звітах компаній, виступах державних службовців, аналі-
тичних прогнозах і т.п.); виходячи з даної гіпотези не існує
відмітної переваги або недоліку в торгівлі з новинами або
без них [3, с. 56—78]. Таким чином, середня форма гіпоте-
зи ефективного ринку протилежна концепції фундамен-
тального аналізу і торгівлі на новинах. По відношенню до
технічного аналізу середня форма ефективності також
жорстко, як і слабка, стверджує про те, що інформація про
минулу динаміці цін враховується ринком миттєво і не
може бути використана для прогнозування їх майбутніх
значень. Сильна форма ефективності, якщо вартість рин-
кового активу повністю відображає всю інформацію —
минулу, публічну і внутрішню (інсайдерська інформація,
яка відома вузькому колу осіб, у силу службового стано-
вища, або інших обставин). Сильна форма описує ринок,
на якому навіть ті, хто володіє привілейованою внутріш-
ньою інформацією, не можуть використовувати її для от-
римання надприбутку. Оскільки гіпотеза ефективного рин-
ку суперечить базовим передумовам традиційних підходів
до прогнозування цін, вона викликає чимало суперечок,
що призвело до неодноразових спроб підтвердити або
спростувати її. Проте численні емпіричні дослідження
показали неоднозначні результати. Наприклад, у кла-
сичній роботі "The random character of stock market prices"
(Paul H. Cootner, 1964 [11, с. 173—183]), було показано, що
ціни не можуть бути передбачені, оскільки минула цінова
активність не має ніякого впливу на їх майбутні значення.
Підтримку гіпотезі ефективного ринку надали досліджен-
ня, проведені на різних фондових ринках: на американсь-
кому ринку акцій за 1962—1987 роки; на британському
фондовому ринку за 1965—1990 роки; на бразильському
ринку по фондовому індексу Ibovespa; по 18 індексам про-
мислово розвинених країн за 1970—1992 роки, що розра-
ховується Morgan Stanley Capital International [4, с. 9—11].
З іншого боку, в роботі Lo MacKinlay (1988, 1999) було по-
казано, що минулі ціни можуть деякою мірою використо-
вуватися для передбачення їх майбутніх значень, що спро-
стовує гіпотезу ефективного ринку.

Фондовий ринок є одним з найважливіших елементів
розвитку ринкового господарства держави, він є тим ме-
ханізмом, який забезпечить залучення вільних грошових
коштів домогосподарств в реальний сектор економіки.
Проте в Україні розвиток фондового ринку рухається до-
сить повільно і останнім часом спостерігається погіршен-
ня його становища. Так, у 2012 українські фондові індекси
опустили до показників 2009-го року. А в 2013 році біржові
показники втратили ще більше позицій. За підсумками
року індекс Української Біржі опустився на 63,5 пункту
або 6,5% (рис. 1), а індекс ПФТС — на 30 пунктів або 9%
(рис. 2).

При цьому основне падіння припало на березень —
квітень 2013, так що до середини квітня 2013 індекси до-
сягли річних мінімумів: індекс ПФТС опустився до рівня
286 пунктів, а індекс УБ "пробив" рівень в 800 пунктів, до-
сягнувши позначки в 797 пунктів (рис. 3).

Прогнози щодо зростання капіталізації та ліквідності
не виправдовуються. При цьому абсолютно необгрунто-
вано така ситуація оцінюється як стабільна. Дане положен-
ня пояснюється, відсутністю зв'язку фондового ринку з ук-
раїнською економікою. Ті процеси, які відбуваються в еко-
номіці, абсолютно не помітні в динаміці фондового ринку.
На підставі аналізу літератури, в якій проводилися дослі-
дження фондових ринків різних країн на їх ефективність
з'ясовано, що український фондовий ринок не характери-
зується навіть слабкої формою ефективності.

Слід виділити основні фактори, які впливають на
інформаційну ефективність фондового ринку (рис. 1):

1. Історичний фактор обумовлений тим, що всі інвес-
тори при пошуку вигідної покупки або продажу вивчають
динаміку розвитку фондового ринку країни.
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2. Менталітет інвесторів також робить істотний вплив,
а саме: історично сформовані особливості тієї чи іншої
нації, психологічні фактори, вплив яких містяться в робо-
тах цілого ряду авторів: наприклад, Б. Грехем, Ч. Мангер,
Д.Г. Холланд, Г. Саймон, Е. Тверскі і Д. Канеман [13] .

3. Технологічний фактор. Інформаційна ефективність
залежить, насамперед, від ступеня розвитку інфраструк-
тури фінансового ринку, а також встановлених форм взає-
модії між клієнтами і брокерськими компаніями.

4. Фактор структури та джерел надходження інфор-
мації, яка буде використовуватися в аналізі. У літературі
даний фактор називають полем інформаційного впливу він
складається з:

— історичної інформації;
— загальнодоступної інформації актуального харак-

теру;
— інсайдерської інформації.
Історична інформація включає в себе минулу ринкову

інформацію: ціни, обсяги торгів та іншу ринкову інформа-
цію. Загальнодоступна інформація актуального характеру
— вся інформація, що отримується з усіх офіційних, дос-
тупних, публічних джерел, а також не ринкова інформація
про дивідендні виплати, економічні та політичні новини,
звіти і прогнози уряду та ін. Інсайдерська інформація —

(англ. Insider information) — несуттєва публічно розк-
рита службова інформація компанії, яка у разі її розк-
риття здатна вплинути на ринкову вартість цінних па-
перів компанії. Сюди можна віднести: інформацію про
підготовку зміни керівництва і нової стратегії, про
підготовку до випуску нового продукту і до впровад-
ження нової технології, про успішні переговори про
злиття компаній або що йде скуповування контрольно-
го пакета акцій; матеріали фінансової звітності, про-
гнози, що свідчать про труднощі компанії; інформація
про тендерній пропозиції (на торгах) до його розкрит-
тя публіці. Якщо відносно двох перших типів інформації
особливих зауважень немає, то фактор інсайдерської
інформації особливо впливає на український ринок,
адже він оцінюється як "інсайдерський" і відповідно не
прозорий, що допускає можливість гри не за правила-
ми, що для будь-якого інвестора буде тривожним сиг-
налом. Інсайдерська інформація за наведеним вище
визначенням взагалі не здатна істотно вплинути на
біржовий індекс, якщо вона стосується тільки однієї
компанії [10, с. 6—7]. Для вирішення даного протиріч-
чя в деяких дослідженнях виділена інсайдерська інфор-
мація другого типу. Інсайдерська інформація другого
типу — інформація про можливі перестановки в уряді,
проекти законів, що стосуються юридичних і економі-
чних умов ведення бізнесу в країні, політичні рішення,
проекти підписання великих державних контрактів,
умови міждержавних угод і договорів, чутки про вступ
до будь-яких асоціацій та спілок та інша інформаційна
складова про економічну державну таємницю.

 Саме даний вид інформації використовується для
перевірки гіпотези інформаційної ефективності з ме-
тою виділення інформаційної асиметричності (Інфор-
маційна асиметрія — ситуація на ринку, при якій

інформація доступна тільки деяким, а не всім, учасникам
ринку.) Тобто коли тільки одна з двох груп власників ре-
сурсів або покупців володіє необхідною для ведення спра-
ви інформацією. Обов'язок уряду полягає в подоланні
інформаційної асиметрії, встановленні системи ліцензу-
вання, кваліфікаційних тестів, контролю, в переслідуванні
шахрайства, брехливої реклами і т. п. У нашій країні існує
саме така ситуація, а якщо врахувати кількість акцій, що
використовуються для розрахунку біржових індексів (на-
приклад, індекс ПФТС — всього 20 підприємств) і неглас-
них олігархічних об'єднання ("сім'ї"), яких налічується в
Україні всього шість, то вплив інсайдерської інформації
другого типу є більш ніж значним.

Таким чином, інсайдерська інформація (другого типу)
має найбільший вплив на зміну індексу, так як кардинально
змінює уявлення про ринок і підвищує волатильність (роз-
мах коливань цін активів). Загальнодоступна інформація при
здійсненні публікації має більш рівний вплив, бо більшість
інвесторів її не тільки вже знають, але й можуть спланувати
не тільки свої дії, але і до всього іншого спрогнозувати дії
інших учасників ринку. Норми, які регламентують діяльність
ринку цінних паперів, спрямовані на забезпечення чесних і
справедливих угод. Торгівля (або підбурювання інших до
торгівлі) з використанням публічно нерозкритої інформації

підриває довіру інвесторів до ринку цінних паперів. Вони
все більше схиляються до переконання, що ті, хто володіє
інсайдом або має до неї доступ, отримують переваги перед
звичайними інвесторами. Прагнення інвесторів уникати
ринків цінних паперів, які вважаються не зовсім чесними,
впливає на ліквідність і ефективність ринку. У зв'язку з цим
на більшості розвинених ринків акцій діють закони, що за-
бороняють торгівлю інсайдом. В Україні це Закон "Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
інсайдерської інформації".

5. Розвиненість законодавчої бази. Проблеми в нор-
мативно-правовій базі в нашій країні ще не врегульовані.
Короткий огляд законодавства України про фондовий ри-
нок, показує прогалини і недоліки, зокрема необхідність
внесення змін в старі закони, юридична неграмотність і
недомовленість при складанні нових нормативно-право-
вих актів, неузгодженість між окремими законами і т. д.
Таким чином, для з'ясування причин слабкою інформац-
ійної ефективності і як наслідок низької ліквідності не-

Рис. 1. Динаміка індексу Української біржі в 2013 р.

Джерело: [2].

Рис. 2. Динаміка індексу ПФТС в 2013 р.

Джерело: [2].

Рис. 3. Динаміка індексу Української біржі

Джерело: [2].
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обхідно комплексне вивчення і досліджен-
ня загальних правових норм, що регулюють
діяльність ринку цінних паперів в Україні,
виявлення та узагальнення недоліків у
вітчизняному законодавстві, а також роз-
робка рекомендацій щодо вдосконалення
законодавства про ринок цінних паперів Ук-
раїни. Зміна інституційного середовища
здійснює прямий і непрямий вплив на якість
функціонування фондового ринку та його
форму (ступінь) ефективності.

 Ефективність ринків в умовах підвище-
ної мінливості інституційної структури не-
стійка, тому що ринкова рівновага в цих
умовах також нестійка. У дослідженнях
Салтикова [8, с. 23—27] зроблено висновок
про фактичну зміну якісного стану російського ринку
цінних паперів. У його роботі виявлено відсутність ефек-
тивності фондового ринку Росії до 2000 р. і утворенням
слабкої форми його ефективності, починаючи з 2000 р.
Отже, зміна якісних характеристик стану рівноваги рос-
ійського фондового ринку кардинально змінилися в ре-
зультаті його інституційного розвитку. Однак аналіз да-
них на більш тривалих періодах виявив порушення форми
ефективності ринку в окремі періоди, які, на думку авто-
ра, викликані переважно інституційними чинниками.

Крім розвитку інституційного середовища для фондо-
вого ринку будь-якої країни в цілому і кожної його май-
данчика окремо потрібні сучасні засоби автоматизації.
Розвиток автоматизованого торгового процесу дозволяє
підвищувати ефективність ринку. Зростаюча здатність об-
робляти великі обсяги інформації по торгах дозволяє ЕТС
(електронні торгові системи) пов'язувати всі необхідні
операції між собою, причому вартість самих торгів знач-
но знижується. Подібний ефект досягається завдяки змен-
шенню витрат на проведення угоди, адже через електрон-
ну систему встановлюється зв'язок між підрозділами і по-
вністю автоматизуються процеси подачі заявки, підтверд-
ження, клірингу та розрахунків, а також процедури управ-
ління і контролю за ризиком. Впровадження операційних
торгових систем дозволяє істотно прискорити пошук і об-
робку необхідної перед-торговельної і після-торговельної
інформації та відповідно зменшити час на пошук най-
кращої пропозиції, а для покупця така система дозволяє
отримати інформацію про найменші розриви в ціні покуп-
ки і продажу. ЕТС дозволяє автоматично відстежувати
процеси, що відбуваються в будь-який момент часу, об-
'єднувати інформацію з різних ринків і робити її доступ-
ною для учасників. Однак більша чи менша доступність
інформації в ЕТС залежить від системної конфігурації та
провайдера, які визначаються потребами й економічним
баченням власників систем.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, розглянувши поняття ефективного ринку, сту-

пеня його ефективності, фактори, що впливають на його
ефективність, необхідно відзначити, що одним з найваж-
ливіших факторів ефективності фондового ринку, який
перешкоджає розвитку ефективності РЦП України, є про-
блема витоку інсайдерської інформації, хоч і в силу пору-
шення принципу рівного доступу до інформації на ринку,
вони заборонені. Виходячи з досвіду сусідніх країн підви-
щення рівня ефективності ринку можуть сприяти інсти-
туціональні зміни і автоматизація торгових систем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з визначальних тенденцій на сучасному етапі

розвитку ринку фінансових послуг є конвергенція —
процес зближення різних його секторів і сегментів. Це
дає можливість забезпечити зростання секторів фінан-
сового ринку або зниження витрат внаслідок сильної
конкуренції.

В Україні найбільш розвинений ринок банківських
послуг. Небанківський фінансовий сектор все ще знач-
но відстає від банківського як за загальним обсягом ак-
тивів, так і за темпами їх зростання. Лідируючі позиції
у небанківському фінансовому секторі посідає страхо-
вий ринок. І банківський, і страховий ринок в Україні
стає все більш конкурентним, тому надзвичайно важ-

УДК 336.7:368

Ю. П. Макаренко,
д. е. н., професор кафедри банківської справи,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
К. В. Покотило,
студентка 5го курсу,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ
ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Y. Makarenko,
Doctor of Economics, Professor,
Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk
K. Pokotylo,
fifth-year student, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

THEORETICAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES

Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній. Проаналізовано, які форми
взаємодії існують між банками та страховими компаніями та які з цих форм є найбільш ефективними, які
можливості дає взаємодія банків та страхових компаній. Визначено, які ризики несе банк та страхова
компанія при взаємодії один з одним. Розглянуто, яким чином змінюються відносини між банком та стра-
ховою компанією при різних формах взаємодії, за якими напрямами взаємодіють банки та страхові ком-
панії. Проаналізовано, які послуги надаються банками страховим компаніям та навпаки. Розглянуто
процес акредитації як метод мінімізації ризику банку. Визначено, які критерії вимагаються банками стра-
ховим компаніям-партнерам задля визначення доцільності подальшої їх співпраці. Проаналізовано, на
основі якої інформації здійснюється перевірка фінансового стану страхової компанії, який орган банку
приймає рішення щодо подальшої взаємодії із страховою компанією і які етапи проходить страхова ком-
панія під час перевірки банком.

Theoretical aspects of cooperation between banks and insurance companies are examined. Was analyzed
which forms of cooperation between banks and insurance companies are most effective, which forms give the
possibility of cooperation between banks and insurance companies. It was determined which risks were born by
the cooperation with each other of the bank and the insurance company. Was analyzed the manner of changing
relations between the bank and the insurance company in various forms of cooperation, in which way of banks
and insurance companies cooperate. Was examined which services are provided by banks and insurance
companies to the each other, the process of accreditation as a method to minimize the risk of the bank. It was
determined the main criteria required by banks to insurance companies-partners in order to determine their
feasibility for further cooperation. It was analyzed, on which information checking of the financial condition of
the insurance company is based, which bank's department decides on further cooperation with the insurance
company and what steps the insurance company pass during the bank's test.

Ключові слова: банківська установа, страхова компанія, взаємодія банку та страхової компанії, ризик
взаємодії банку та страхової компанії.

Key words: bank, insurance company, cooperation of bank and insurance company, risk of cooperation between
bank and insurance.

ливе позиціювання нових послуг. Крім того, довіра до
банківського ринку у вітчизняних суб'єктів вища, і вони
більше схильні до того, щоб купити страховий продукт
саме в банку. Поєднання банківських і страхових послуг
є також одним із способів збереження відносин із
клієнтами, оскільки наявність ширшого спектру про-
дуктів може утримати клієнта від переходу в іншу орга-
нізацію, що надає фінансові послуги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі бага-
то авторів досліджували питання, що стосуються взає-
модії банків та страхових компаній. Серед українських
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вчених слід відмітити: Н.М. Внукову, А.М. Єрмошенко,
В.М. Кременя, О.Д. Вовчак, Н.Л. Іващук, Р.В. Сабода-
ша, Н.В. Ткаченко, В.М. Фурмана та інших. Вагомий вне-
сок у розвиток теоретико-методологічних засад банкі-
всько-страхової інтеграції було здійснено такими за-
рубіжними дослідниками, як А. Гарсія-Херреро,
Дж. Каммінс, С. Девіс, Х. Скіппер, П. Вулдрідж, Б. Ба-
ласса, Дж. Бойд, Т. Хесс та інші. Разом з тим потребує
уточнення проблема можливої співпраці банків зі стра-
ховими компаніями, яка стає вельми перспективною і
важливою для банків, з метою оцінки доцільності їх
взаємодії та задоволення потреб клієнтів . Тому, на наш
погляд, це питання потребує подальшого більш деталь-
ного теоретичного дослідження і дискусії.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою даного дослідження є теоретич-

ний аналіз форм взаємодії банку та страхової компанії
та визначення основних критеріїв, за якими банк оби-
рає страхову компанію-партнера.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучаних умовах створення спільних продуктів є
дуже перспективне і для страхових компаній, і для
банків. У цьому переконує міжнародний досвід подібної
співпраці. Зокрема зарубіжні банки до 1/3 прибутку
отримують від реалізації страхових продуктів. У Європі
таким шляхом продається кожен третій поліс страху-
вання життя. Подібна співпраця стає вельми перспек-
тивною і важливою для банків, тоді як норма процент-
ної маржі доходу банку падає. Компанії, що займають-
ся продажем страхових послуг через банківські кана-
ли, пропонують додаткові послуги своїм клієнтам, знач-
но скорочуючи витрати (банки в Європі скоротили ви-
трати страхової компанії на розповсюдження продуктів
і адміністративні витрати на 30—50%), і пропонують
клієнтам повний спектр фінансових послуг.

Взаємодія банків та страхових компаній може прий-
мати різні форми, серед яких банківське страхування,
страхування банківських ризиків та надання страховим
компаніям банківських послуг — розміщення коштів,
розрахункове обслуговування та ін. В Україні відповід-
но до ст. 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" банківським установам заборонено здійсню-
вати діяльність у сфері страхування [1]. Водночас їм доз-
воляється виконувати функції страхового агента, що
стає основою партнерських відносин між банком та
страховою компанією у фінансовому конгломераті.
Окрім того, ці фінансові посередники, як і інші учасни-
ки фінансового конгломерату, можуть бути клієнтами
один одного.

В Україні пріоритетними напрямами співпраці між
банківськими установами та страховими компаніями є
поєднання банківських послуг передусім з обов'язко-
вими страховими продуктами, хоча страхові компанії
можуть запропонувати банківським установам, їхнім
контрагентам та інсайдерам широкий спектр послуг.
Спільне в діяльності банків та страхових компаній —
наявність значної клієнтської бази у обох сторін.
Банківські установи та страховики надають різні фінан-
сові послуги великій кількості юридичних та фізичних
осіб. Доповнюючи банківські та страхові продукти, взає-
модія страхових і банківських установ сприяє обміну
клієнтами, підвищенню конкурентоспроможності цих
фінансових посередників. Останнім часом співпраця
банків і страхових компаній набуває нових масштабів,
переходячи від простого взаємного обслуговування
своїх установ до всеосяжної міжгалузевої і міжринко-
вої взаємодії. Ця взаємодія зумовлена факторами, які
являють собою взаємні вигоди від партнерства. У наш
час понад 80% європейських банків використовують у
своїй діяльності банківське страхування та понад 40%
страхових компаній пропонують своїм клієнтам альтер-

нативні фінансові послуги. Страхові компанії на парт-
нерській основі використовують банки для просування
страхових продуктів, одночасно банки забезпечують
відповідне розрахунково-касове обслуговування
клієнтів страхових організацій. Банківське обслугову-
вання страхової діяльності характеризується складні-
стю та багатоконтактністю: велика клієнтська база стра-
ховиків, різні форми внесення страхових внесків, різна
кількість та різні форми страхових виплат визначають
високі вимоги до якості банківського супроводження
страхової діяльності [2].

Також банки вбачають розширення своєї клієнт-
ської бази за рахунок надання кредитів клієнтам стра-
хової компанії та її персоналу. Не останнє місце в
"обміні" своїми клієнтами посідає і спільна маркетин-
гова політика двох фінансових посередників: реклама
один одного в усіх офісах та відділеннях, надання пільг
та знижок на придбання спільних банківсько-страхових
продуктів. Ефект взаємовигідного співробітництва
підвищується і спільним використанням ресурсної бази
контрагентів (кадрів, матеріально-технічної бази,
філіальної мережі, представництв та ін.).

Діловий тандем "банк — страховик" дозволяє моди-
фікувати банківські продукти в бік більшої гнучкості,
щодо рівня прийнятого банком ризику, створювати нові
види страхування, орієнтовані на страхування ризиків
економічного характеру, створювати фактори, що ви-
значають попит на банківські продукти і послуги стра-
хування. У ході спільної діяльності банків і страхових
компаній клієнт отримує максимально зручний, повний
і відносно недорогий комплекс послуг, який може вклю-
чати в себе страхові та банківські послуги, що доповню-
ють одне одного таким чином, щоб у цілому продук-
тивність обслуговування максимально зросла. Працю-
ючи розрізнено, ні банк, ні страхова компанія не здатні
надати такого спектра послуг. Поряд з цим, досягаєть-
ся мета — забезпечення взаємної стабільності та на-
дійності.

Якщо мова йде про сумісні банківсько-страхові про-
дукти, то правильно буде згадати і про банківське стра-
хування. Bancassurance (банківське страхування) —
набір фінансових послуг, які можуть задовольнити як
банківські, так і страхові потреби клієнта одночасно.
Канал bancassurance перетворює банк, у свого роду,
фінансовий супермаркет, в якому клієнти можуть от-
римати широкий спектр кредитно-інвестиційних і стра-
хових послуг в одному місці з мінімальними витратами
часу [3].

Вперше в Україні bancassurance запровадив "Рай-
ффайзенбанк Україна" спільно з компанією "Інго-Ук-
раїна" у 2005 році. Пізніше до цієї програми приєднали-
ся страхові компанії "ПЗУ-Україна" та "АІГ Життя".
Хоча страхові компанії готові запропонувати широкий
спектр продуктів банківського страхування, в Україні
стрімкого розвитку набули продукти, характерні для
співпраці між банківськими установами і страховиками
у сфері обов'язкового і умовно-обов'язкового страху-
вання. Специфіка розвитку bancassurance в Україні вик-
ликана непоширеністю страхування, недосконалістю за-
конодавства, недовірою клієнтів до страхових компаній,
непрозорістю страхових послуг, а також неконкурент-
ними діями з боку банків і страхових компаній.

Основним напрямом банківського страхування в
Україні є страхування заставного майна, на яке припа-
дає 75—85% банківського страхування, оскільки цей
страховий продукт є обов'язковою умовою отримання
кредиту. Водночас спостерігається тенденція підвищен-
ня попиту з боку банківських установ на послуги стра-
хування власних ризиків, кредитів, що видаються бан-
ком, а також майна [3].

На сьогодні активна співпраця між банківськими
установами і страховими компніями грунтується на
тому, що в процесі банківської діяльності виникає чи-
мало ризиків, які є взаємопов'язаними, а страхування є
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одним з методів управління банк-
івськими ризиками. В Україні
пріоритетними напрямами спів-
праці між банківськими установа-
ми та страховими компаніями є
поєднання банківських послуг пе-
редусім з обов'язковими страхо-
вими продуктами. І великою мі-
рою постає питання, яку форму
взаємодії обрати для ефективної
взаємодії банку та страхової ком-
панії з метою мінімізації можли-
вих ризиків.

У сучасних умовах на ринку
фінансових послуг склався ряд
тенденцій та напряів розвитку, які
суттєво впливають на якість та спе-
цифіку послуг фінансових установ.
Зокрема до них можна віднести
домінування банківського сектору
над всіма іншими на фінансовому
ринку [2].

Таким чином, взаємодія банків
і страхових компаній вигідна обом,
оскільки це дає можливість [4]:

— проникнення на нові ринки;
— значно розширити клієнтську базу;
— акумулювати кошти в одній системі.
Як показано на рисунку 1, страхові компанії та бан-

ки взаємодіють за декількома напрямами. Ці форми
взаємодії розрізняються за рівнем інтеграції, а також
за обсягами операцій.

Так, при страхуванні страховою компанією банку
існує два основні шляхи — роздрібне та комплексне
страхування. За таких умов страхова компанія для бан-
ку є дуже важливим партнером, адже придбання полісу
страхування як фінансових, так і інших ризиків є кро-
ком до покращення роботи банківської установи та пе-
ренесення ризиків на страхову компанію.

Проте стандартні страхові послуги не здатні покри-
ти увесь перелік банківських ризиків, а комплексне бан-
ківське страхування передбачає: значні обсяги відпові-
дальності, які перевищують можливості національних
страховиків; наявність аудиту за міжнародними стан-
дартами; стандартний перелік страхових послуг, які не
враховують особливості конкретного банку, специфі-
ку його діяльності.

Щодо банківських послуг для страхової компанії,
то банк може обслуговувати рахунки страхової ком-
панії, як і будь-якої юридичної особи, та зберігати кош-
ти технічних резервів страховика. Одним з бар'єрів у
взаємодії банків та страховиків є процесс акредитації, в
результаті якого страхова компанія набуває офіційно-
го підтвердження відповідності якості послуг, що нада-
ються. Банк висуває ряд вимог, яким має відповідати
страхова компанія. Лише виконавши їх, страховик
отримує право страхувати клієнтів банку при кредиту-
ванні та інших послугах. Політика банків у цьому пи-
танні є непрозора [2].

Так, при страхуванні страховою компанією банку
існує два основні шляхи — роздрібне та комплексне
страхування. За таких умов страхова компанія для бан-
ку є дуже важливим партнером, адже придбання полісу
страхування як фінансових, так і інших ризиків є кро-
ком до покращення роботи банківської установи та пе-
ренесення ризиків на страхову компанію.

Щодо банківських послуг для страхової компанії,
то банк може обслуговувати рахунки страхової ком-
панії, як і будь-якої юридичної особи, та зберігати кош-
ти технічних резервів страховика. Одним з бар'єрів у
взаємодії банків та страховиків є процес акредитації, в
результаті якого страхова компанія набуває офіційно-
го підтвердження відповідності якості послуг, що нада-
ються.

Станом на 01.01.2014 кількість страхових компаній
значно перевищувала кількість банків. На початок дру-
гого кварталу 2014 р. зареєстровано 180 банків та 411
страхових компаній, натoмiсть обсяги активів цих
фінансових установ не відповідають кількісній перевазі
— активи банків складають 1315909 млн грн., а страхо-
виків — 43678 млн грн. Щодо обсягів статутного капі-
талу, то страховий ринок також значно відстає від бан-
ківського. Так, статутний капітал банківського сектору
на кінець першого кварталу 2014 р. становив 186666 млн
грн., а страхових компаній — 14245 млн грн. Покриття
страховими преміями всіх кредитів банківської систе-
ми є недостатнім і складає лише 16%. Також фінансові
можливості страховиків не дають змоги відшкодувати
втрати за кредитами найбільших банків України. По-
криття у цьому випадку складає лише 24% [5].

Аналіз іноземного досвіду взаємодії фінансових
установ свідчить про популярність страхових послуг
серед споживачів та високі результати банківського
страхування. Так, активи всіх страхових компаній США
складають приблизно 1,6 трлн дол. У середньому, акти-
ви однієї компанії становлять 950 млн дол., а на 12 най-
більших компаній приходиться 45 млрд дол. Страхуван-
ня банківських ризиків за програмою комплексного
страхування є необхідною умовою діяльності банків.
Банківське страхування за кордоном є невід'ємною ча-
стиною фінансових послуг.

Аналіз розвитку інтеграційних процесів у банківсько-
страховому секторі України дозволив дійти висновку, що
банки та страхові компанії здійснюють взаємодію і
співпрацю у різних формах — від клієнтських і партнерсь-
ких відносин, диверсифікації діяльності і взаємної інтер-
венції у суміжні сфери до взаємного вкладення капіталу у
статутні фонди, створення банківсько-страхових груп,
фінансових концернів та інтеграції у формі фінансових
супермаркетів. Процеси розвитку банківсько-страхової
взаємодії на українському ринку свідчать про те, що яви-
ща глобалізації фінансових інститутів та їх інтеграції по-
чинають поширюватися і на економіку України, тому ті
компанії, які першими оцінили конкурентні переваги об-
'єднання банківських та страхових установ, займають
провідні місця у фінансовій системі нашої країни [2].

Саме тому, проаналізувавши критерії декількох
українських банків, які вони висувають до страхових
компаній, можна виділити головні з них. Відповідні фор-
ми звітності, а також інша інформація на вимогу банку
надається страховою компанією у визначені терміни [6]:

— Форма №1 (баланс) станом на останню звітну
дату;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Надання страховими 

компаніями послуг 
банківській установі 

Банківське страхування Надання банком 

банківських послуг 
страховій компанії 

Стандартні страхові 
послуги 

Угода про взаємодію 

Створення нової 
страхової компанії 

Фінансова холдингова 
група; купівля банком 

страхової компанії 

Комплексне страхування 
банківських ризиків 

Розміщення коштів 
технічних резервів 

Рис. 1.  Форми взаємодії страхових компаній та банківських установ
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— Форма №2 (звіт про фінансові результати) на ос-
танню звітну дату;

— Звіт про доходи та витрати страховика на остан-
ню звітну дату (за звітний період);

— Пояснювальна записка до звітних даних страхо-
вика на останню звітну дату (за звітний період);

— Аудиторський висновок (раз на рік);
— Звіти про результати перевірок страхової ком-

панії Національною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг (в разі наявності);

— Інформація щодо позабалансових зобов'язань
страхової компанії на останню звітну дату;

— Розшифровка окремих статей балансу на остан-
ню звітну дату;

— Інформація щодо 20 об'єктів страхування, за яки-
ми на компанію припадає найбільший обсяг власної (не
перестрахованої) страхової відповідальності на остан-
ню звітну дату;

— Анкета для страхової компанії.
На основі отриманої фінансової звітності страхо-

вої компанії на останню звітну дату Департамент ри-
зиків банку здійснює оцінку поточного фінансового
стану страхової компанії. Оцінка здійснюється у 4 ета-
пи:

I-й етап: перевірка стоп-факторів діяльності стра-
хової компанії.

У разі, якщо стосовно певної страхової компанії має
місце хоча б один з нижченаведених пунктів, на таку
страхову компанію визначаються нульові ліміти та
внутрішній рейтинг Е:

— Страхова компанія не надає регулярно фінансо-
ву звітність банку;

— Департамент банківської безпеки банку дав не-
гативну оцінку ділової репутації страхової компанії;

— Строк функціонування страхової компанії на
страховому ринку України складає менше одного року;

— Існують об'єктивні підстави вважати, що страхо-
ва компанія не виконує у повному обсязі свої зобов'я-
зання перед клієнтами або банком;

— Відсутнє перевищення запасу платоспроможності
страхової компанії над нормативним значенням;

— Аналіз звітності компанії свідчить про наявні
ознаки маніпулювання щодо даних фінансової звітності.

Подальший аналіз проводиться в тому випадку, коли
жоден з факторів, що наведені в даному пункті, не має
місця.

II-й етап: оцінка достатності капіталу страхової
компанії для покриття страхових ризиків.

Здійснюється постатейний аналіз активів страхової
компанії. При цьому розглядається обсяг залишку кож-
ної з статей активу та, в залежності від природи кож-
ної статті, міри/ступеня її розкриття в звітності,
здійснюється оцінка її справедливої вартості, тобто
суми грошових коштів, які реально можна отримати
внаслідок продажу даного активу на ринку.

III-й етап: коефіцієнтний аналіз страхової компанії
та побудова її внутрішнього рейтингу.

На основі розрахунку фінансових показників та
показників страхової діяльності визначається рейтинг
страхової компанії. Перелік показників, що застосову-
ються для визначення рейтингу страхової компанії, та
їх оптимальні значення залежать від сектору страхово-
го ринку, до якої належить відповідна страхова компа-
нія: сектор страхування життя або сектор видів страху-
вання інших, ніж страхування життя.

Фінансові показники (характеризують ліквідність
активів, оптимальність структури активів та пасивів,
ефективність діяльності тощо; розраховуються на ос-
нові звітних даних страховика).

IV-й етап: визначення лімітів співпраці із страховою
компанією.

Ліміти співпраці із страховою компанією визнача-
ються на основі інформації про її внутрішній рейтинг,
оціночну платоспроможність за страховими зобов'язан-

нями, структуру страхового портфелю, а також рівень
зовнішньої фінансової підтримки з боку материнської
страхової компанії (у разі наявності такої) [7].

На основі цього аналізу банк висуває своє рішення
щодо можливості та доцільності подальшої співпраці
банку із досліджуваною страховою компанією.

ВИСНОВКИ
Аналіз розвитку інтеграційних процесів у банківсь-

ко-страховому секторі України дозволив дійти виснов-
ку, що банки та страхові компанії здійснюють взаємо-
дію і співпрацю у різних формах — від клієнтських і
партнерських відносин, диверсифікації діяльності і взає-
мної інтервенції у суміжні сфери до взаємного вкладен-
ня капіталу у статутні фонди, створення банківсько-
страхових груп, фінансових концернів та інтеграції у
формі фінансових супермаркетів. Кожен банк висуває
певні вимоги до страхової компанії-партнера, але існує
певний перелік вимог, які є основоположними та
спільними для всіх банків. У основі такого аналізу по-
лягає аналіз фінансової звітності (структурний аналіз
активів, аналіз ліквідності та платоспроможності стра-
хової компанії тощо) та визначення внутрішнього рей-
тингу страхової компанії та подальше визначення лімітів
співпраці із нею.
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У сучасних умовах економіка України переживає склад-
ний період: відбуваються трансформаційні процеси, пов'язані
з подоланням кризових явищ в економічній та політичній
сферах. Недосконалість чинного законодавства, тривала
світова криза, низька інвестиційна активність — все це ство-
рює певні загрози для підприємств, які можуть призвести до
втрати платоспроможності, збитковості чи навіть банкрут-
ства. Успішний розвиток та функціонування будь-якого суб-
'єкта підприємницької діяльності значною мірою залежить
від надійної, якісної та грунтовної системи управління, особ-
ливо системи фінансового менеджменту, що відображає
рівень фінансово-економічної безпеки підприємства (ФЕБП).

Зважаючи на вищезазначене, особливої актуальності
набуває питання забезпечення належного рівня ФЕБП, та,
як наслідок, їх економічного зростання. Це питання обу-
мовлено ще й тим, що без досягнення відповідного ступеня
ФЕБП стає неможливим забезпечення відповідного рівня
економічного зростання економіки країни загалом.

Теоретичні аспекти фінансово-економічної безпеки
досліджувалися багатьма вченими, серед яких: Т. Васильців,
Т. Гладченко, О. Грунін, Р. Кириченко, А. Могильний,
В. Ортинський, В. Шликов, О. Барановський, І. Бланк, К. Го-
рячева, С. Кавун, А. Козаченко, В. Пономаренко, Н. Ващенко,
Л. Донець, В. Духов, А. Кириченко, О. Мойсеєнко, І. Пала-
марчук, О. Фоменко, С. Ярочкін, Ю. Кім та ін. Однак зали-
шаються дискусійними питання вибору методів управління
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THE MECHANISM OF A COMPANY'S FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Метою статті є визначення поняття та формування складових механізму управління фінансово-економічною
безпекою підприємства.

У результаті дослідження визначено складові механізму управління фінансово-економічною безпекою підприє-
мства та встановлено, що вказаний механізм є багатоелементною системою, яка покликана виявляти та поперед-
жувати загрози зовнішнього та внутрішнього характеру, знаходити найкращі джерела та напрями для фінансу-
вання діяльності, що забезпечує кожен елемент механізму у відповідності з проблемами, що виникають.

Наукова новизна полягає у систематизації складових механізму управління фінансово-економічної безпеки
підприємства.

Практична значимість полягає в тому, що зроблені узагальнення створюють засади для розробки практичних
рекомендацій щодо систематизації основних складових системи управління фінансово-економічною безпекою
підприємства.

The aim of the paper is both the definition of the notion and determination of the components of the mechanism of a
company's financial and economic security.

The author identified the components of the mechanism of management of financial and economic security of a company
and found out that the mechanism is a multi-element system designed to detect and prevent threats of internal and external
nature, to find the best sources and to finance a company's business activities providing a mechanism for each item in
accordance with problems that arise.

Scientific novelty lies in the systematization of the components of the mechanism of management of financial and
economic security.

The practical significance is that some generalizations made by the author create a framework for the development of
practical recommendations for the systematization of the main components of a company's financial and economic security
management.
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цим економічним явищем та розроблення загального меха-
нізму управління.

В Україні проблемою управління ФЕБП займаються
недостатньо та не комплексно, оскільки основна увага
більшою мірою проблемі фінансової безпеки приділяється
на рівні держави, а на рівні підприємства — антикризовому
управлінню. Останнє стає необхідним, коли підприємство
вже опинилося у стані фінансової небезпеки. Головне ж
полягає в тому, щоб не допустити цього.

Для того, щоб сформувати ефективний механізм управ-
ління ФЕБП необхідно чітко розуміти сутність поняття "ме-
ханізм управління". Для визначення змісту цього поняття
та його структурних складових необхідно дослідити
сутність поняття "механізм". У науковій економічній літе-
ратурі мають місце різні трактування цього терміну, але
найбільш загальне визначення дається у тлумачному слов-
нику Д. Ушакова, де механізм (від грец. Mēchanē  — машина)
розглядається як система, функціонування чого-небудь [1].
В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного [2]
термін "механізм" розкривається в двох аспектах: по-пер-
ше, це система чи спосіб, що визначають порядок певного
виду діяльності та, по-друге, — система певних ланок та еле-
ментів, що приводить їх у дію. У Великому економічному
словнику за редакцією А. Азріліяна визначено, що "механізм
— це внутрішня будова, система функціонування чого-не-
будь, апарат будь-якого виду діяльності" [3, с. 348].
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М. Дороніна зазначає, що механізм управління стано-
вить сукупність важелів, способів і методів впливу суб'єкта
управління на об'єкт для прийняття ним бажаної для суб-
'єкта позиції [4, с. 129]. Т. Андрєєва вважає, що механізм
управління фінансовою безпекою — це набір засобів, а та-
кож система організації їх використання і контролю, які
дозволяють досягти найвищого рівня економічної безпе-
ки підприємства [5, с. 223]. К. Горячева під механізмом уп-
равління фінансовою безпекою розуміє єдність процесу уп-
равління і системи управління [6, с. 6].

В процесі дослідження проблеми формування механіз-
му управління ФЕБП доцільно детальніше зупинитися на тлу-
маченні науковцями поняття механізму управління підприє-
мством взагалі. На думку М. Круглова [18], механізм управл-
іння — це сукупність економічних, мотиваційних, організац-
ійних та правових засобів цілеспрямованої взаємодії суб'єктів
господарювання та вплив на їх діяльність, які забезпечують
узгодження інтересів взаємодіючих сторін, об'єктів і суб'єктів
управління. Під механізмом управління банком В. Понома-
рьов [9] розуміє сукупність форм, методів, структур і засобів
управління, які об'єднані загальною метою, та за допомогою
яких здійснюється об'єднання і узгодження громадських, гру-
пових та окремих інтересів, забезпечується функціонування
і розвиток банку як соціально-економічної системи. Механізм
управління згідно з підходом В. Буркова та І. Медведєвої є
сукупністю управлінських рішень та елементів впливу на про-
цес їх розробки і реалізації відносно забезпечення захисту
своїх інтересів від будь-якого негативного впливу [7].

Таким чином, можна стверджувати, що механізм ФЕБП
представляє собою сукупність економічних, мотиваційних,
організаційних і правових процедур прийняття управлінсь-
ких рішень щодо забезпечення захисту фінансових інтересів,
які дозволяють узгоджувати інтереси взаємодіючих сторін,

об'єктів і суб'єктів управління. Підходи до визначення різни-
ми авторами поняття саме ФЕБП представлено в таблиці 1.

Проаналізувавши тлумачення поняття "механізм управл-
іння фінансово-економічною безпекою", наведеного в еко-
номічній літературі, слід зазначити, що найчастіше науковці
розглядають його через складові елементи. Існує багато різно-
манітних думок щодо основних складових механізму управлі-
ння фінансовою безпекою банку. Так, І. Бланк вважає, що скла-
довими механізму управління фінансово-економічною безпе-
кою є система державного нормативно-правового регулюван-
ня безпеки, ринковий механізм регулювання безпеки,
внутрішній механізм управління безпекою, система методів
управління, система інструментів управління [12]. На думку
М. Єрмошенка, до складу механізму управління фінансово-
економічною безпекою входять: економічні закономірності,
цілі та завдання управління, організаційна структура, прин-
ципи управління, методи управління, кадри управління, техн-
іка та технологія управління, критерії оцінки ефективності
системи управління. І. Медведєва та М. Погосова стверджу-
ють, що, окрім інших складових механізму управління, має
місце механізм управління цілями, механізм діагностики ста-
ну, механізм прийняття рішень щодо управління безпекою [13].

Як зазначає Т. Кузьменко [14, с. 266], механізм уп-
равління ФЕБП має включати в собі такі елементи (складові):
сукупність фінансових інтересів підприємства; організацій-
ну структуру та управлінський персонал; техніку і техноло-
гію управління; функції, принципи і методи управління;
фінансові інструменти; критерії оцінки рівня ФЕБП та ефек-
тивності управління ФЕБП.

Незважаючи не те, що ФЕБП є внутрішньою характе-
ристикою підприємства, необхідно відзначити, що кожне
підприємство підпадає під вплив значної кількості факторів
зовнішнього середовища, сукупність яких створює суттєві

загрози його функціонуванню. Так, "недоско-
налість законодавства, низька купівельна спро-
можність населення, низький фінансовий стан,
неготовність підприємств до жорсткої конку-
ренції, великий податковий тиск здійснюють не-
гативний вплив на діяльність та рівень еконо-
мічної безпеки підприємств" [17].

Виходячи із зазначеного, механізм управ-
ління фінансово-економічною безпекою під-
приємства повинен включати та інструменти і
заходи їх реалізації (рис. 1).

Головним фінансовим інтересом ФЕБП в
умовах ринкової трансформації економіки вис-
тупає зростання ринкової вартості підприємства.
Крім того, до основних інтересів можна віднес-
ти максимізацію прибутку, залучення інвестицій,
забезпечення основним та оборотним капіталом,
оптимізацію відрахувань до бюджету тощо.

Отже, під управлінням фінансово-еконо-
мічною безпекою підприємства розуміють сис-
тему принципів і методів розроблення та реа-
лізації управлінських рішень, які пов'язані із за-
безпеченням захисту його пріоритетних фінан-
сово-економічних інтересів від внутрішніх і
зовнішніх загроз.

Механізм забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства є невід'ємним еле-
ментом системи його безпеки і повинен базу-
ватися на завданнях та принципах безпеки, пе-
редбачати системну сукупність методів, інстру-
ментів та конкретних заходів реалізації політи-
ки гарантування безпеки. Водночас видається
необхідним використання поданих методів не

Таблиця 1. Визначення сутності механізму управління фінансово-економічної безпекою підприємства

Автор Зміст терміну 
Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства – це 

Донець Л.І., 
Ващенко Н.В. [8] 

набір засобів, а також система організації їх використання і контролю, які дозволяють 
досягти найвищий рівень економічної безпеки підприємства 

Пономарьов В.П. [9, с. 11] сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних 

способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього 

середовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей діяльності підприємства 
забезпечується отримання прибутку, величина якого є достатньою, як мінімум, для 
перебування підприємства в стані економічної безпеки 

Шевченко І.Л. [10, с. 129] сукупність основних елементів дії на процес створення та реалізації управлінських 

рішень із забезпечення стабільності складових ФЕБП та інтересів компанії 
Франчук В.І. [11, с. 159] системна взаємодія суб'єктів і сил безпеки та системне поєднання і застосування ними 

загальних і спеціальних функцій, методів, засобів, форм та принципів безпеки 

Рис. 1. Механізм управління ФЕБП

Розроблено авторами.
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Внутрішній механізм ФЕБП 

Механізм фінансово-економічної 
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- використання фінансових 

інструментів 

Планування: 
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- аудит стану ФЕБП 
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розрізнено, а у поєднанні. Зауважимо також, що додаткові
механізми гарантування фінансово-економічної безпеки
підприємства можуть стосуватися: 1) методів, інструментів
та заходів системи ризик-менеджменту; 2) використання
підприємницьких механізмів прийняття рішень; 3) застосу-
вання неекономічних механізмів та методів.

Точне оцінювання загроз фінансово-економічній без-
пеці підприємства, розроблення та реалізація методів нейт-
ралізації негативного впливу цих загроз вимагають побу-
дови адекватного механізму управління фінансово-еконо-
мічною безпекою в подальших наукових розробках.

ВИСНОВКИ
Таким чином, під механізмом управління фінансово-еко-

номічною безпекою слід розуміти сукупність станів та про-
цесів, з яких складається управління щодо протидії небезпе-
кам, загрозам і ризикам. Аналіз механізму управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємства дозволяє дійти
висновку, що він складається з декількох блоків, одночасна
дія яких покликана отримати достатній для забезпечення
умов фінансової стабільності підприємства прибуток.

Процес управління фінансово-економічною безпекою
підприємства потребує розроблення відповідного механізму,
компонентами якого є сукупність фінансових інтересів
підприємства, організаційна структура й управлінський пер-
сонал, техніка і технологія управління, функції, принципи і
методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки.

Для сталого й ефективного розвитку підприємства по-
трібно покращувати систему управління та контролю на
підприємстві. За допомогою контролю керівництво оцінює
ефективність фінансових заходів, що дає змогу встановлю-
вати оперативні управлінські рішення, спрямовані на вирі-
шення поставлених завдань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне управління персоналом підприємств хар-

чової промисловості характеризується складними
соціально-економічними відносинами. Харчове ви-
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THE FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT
BY THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Сучасна харчова сфера характеризується такими негативними тенденціями: неефективне формуван-
ня кадрової політики, низький рівень науково-інноваційної діяльності, недостатньо розвинута логістич-
на система, велика плинність кадрів, переважання серед персоналу дешевої робочої сили. Ефективне
управління розвитком підприємств харчової промисловості насамперед пов'язане з активізацією людсь-
кого фактору, використанням глибинних рушійних сил мотивації та стимулювання учасників трудових
відносин до забезпечення сталого соціально-економічного зростання. З цього погляду, удосконалення
управління персоналом виробників харчової продукції є першочерговим стратегічним завданням, від
вирішення якого безпосередньо залежить створення організаційно-економічних умов для реалізації пе-
реваг підприємницької діяльності. У статті розроблено теоретико-методичні засади і практичні рекомен-
дації з удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості. Обгрунтовано
застосування комплексного системного підходу до вирішення проблеми управлінського регулювання в
сфері формування та розвитку персоналу. Визначено загальні принципи, на яких має формуватися ме-
ханізм мотиваційного управління персоналом на підприємствах харчової промисловості.

The modern food sphere is characterized by such negative tendencies: inefficient formation of personnel
selection, low level of the scientific — innovative activity, insufficiently advanced logistical system, significant
turnover of staff, prevalence among the personnel of a cheap labor. Efficient control development of the enterprises
of the food-processing industry, first of all, is connected to activization of the human factor, use of deep driving
forces of motivation and stimulation of participants of labor relations to maintenance of constant social and
economic growth. From this point of view, perfection of management by the personnel of manufacturers of food
production is a prime strategic problem on which decision creation of organizational — economic conditions for
realization of advantages of enterprise activity directly depends. The theoretical and methodical bases and
practical recommendations on perfection of management by the personnel at the enterprises of the food-
processing industry are developed. Application of the complex system approach to the decision of a problem of
administrative regulation in sphere of formation and development of the personnel is proved. The common
principles on which the mechanism of motivational management by the personnel at the enterprises of the food-
processing industry should be formed are determined.
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робництво відноситься до найбільш динамічної галузі
економіки, що відіграє суттєву роль у задоволенні
потреб населення. Її розвиток впливає на формуван-
ня внутрішнього ринку харчових товарів, створення
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нових робочих місць, наповнення бюджету податка-
ми.

Сучасна харчова сфера характеризується такими не-
гативними тенденціями: неефективне формування кад-
рової політики, низький рівень науково-інноваційної
діяльності, недостатньо розвинута логістична система,
велика плинність кадрів, переважання серед персоналу
дешевої робочої сили.

Ефективне управління розвитком підприємств
харчової промисловості насамперед пов'язане з ак-
тивізацією людського фактору, використанням гли-
бинних рушійних сил мотивації та стимулювання
учасників трудових відносин до забезпечення стало-
го соціально-економічного зростання. З цього по-
гляду, удосконалення управління персоналом вироб-
ників харчової продукції є першочерговим стратегі-
чним завданням, від вирішення якого безпосередньо
залежить створення організаційно-економічних
умов для реалізації переваг підприємницької діяль-
ності.

На багатьох підприємствах харчової промисло-
вості бракує молодих фахівців. На кожному під-
приємстві харчової промисловості виникає необ-
хідність визначення чисельності персоналу, ефектив-
ної системи підбору, наймання й розміщення кадрів,
забезпечення їхньої зайнятості з урахуванням інте-
ресів виробництва і власне працівника, системи вина-
городи за працю за її результатами, просуванням пра-
цівників, системою трудової мотивації, врахуванням
індивідуальних проблем працівників, поліпшення
їхніх побутових умов і відпочинку й т.д. Тому, крім
пошуку та підбору персоналу, перед кадровими служ-
бами постають завдання оцінювання, навчання, моти-
вації праці персоналу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління персоналом присвячено
багато теоретичних досліджень вітчизняних і зару-
біжних учених. Серед сучасних науковців, які зай-
малися проблемами управління та мотивацією пер-
соналу, слід виділити О.В. Березіна, Д.П. Богиню,
О.В. Виноградову, С.Й. Вовканича, В.М. Гончарова,
М.Є. Рогозу, Л.В. Руденко, А.А. Садєкова та інших.
Теоретичні і практичні питання мотиваційного про-
цесу в різний час досліджували західні вчені Г. Бек-
кер, Дж.К. Гелбрейт, Дж. Коулман, А. Маслоу та
інші.

Незважаючи на велике різноманіття порушених
наукових проблем та глибину їх дослідження, у су-
часній економічній науці окремі аспекти залишились
невирішеними, зокрема розкриття економічної сут-
ності персоналу, дослідження особливостей управлі-
ння персоналом в акціонерних товариствах, сучасний
стан мотиваційного управління персоналом, складо-
вих соціокультурних чинників формування персона-
лу тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка теоретико-методичних

засад і практичних рекомендацій з удосконалення
управління персоналом підприємств харчової промис-
ловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Персонал підприємств харчової промисловості

бере безпосередню та найактивнішу участь у кор-
поративному співробітництві, результати якого
сприяють сталому і неухильному зростанню добро-
буту працівників у цілому на засадах створення
нової доданої вартості , а також забезпечують
підвищення індивідуальних доходів широкого кола
учасників, збереження людського здоров'я, зрос-
тання освітнього і професійного рівня працівників

на основі підвищення суспільної продуктивності
праці.

Досягнення високого рівня розвитку соціального
партнерства працівників є одним з головних пріори-
тетів забезпечення ефективної господарської діяль-
ності окремих підприємств, збереження гармонії со-
ціально-трудових відносин та запобігання виникнен-
ню суспільних суперечностей і соціально-трудових
конфліктів [1].

Стрижневою складовою процесу забезпечення
ефективного співробітництва є людський фактор, со-
ціально-економічна природа якого обумовлена
специфічним характером участі людини у виробни-
чих відносинах на підприємствах харчової промис-
ловості.

Персонал підприємств харчової промисловості є
особливим видом виробничих ресурсів, що мають ок-
реме провідне значення в системі ресурсного забез-
печення господарської діяльності. Особливості, які
притаманні персоналу в системі ресурсного забезпе-
чення функціонування та розвитку, обумовлюються
сукупною дією наступних головних чинників: здатні-
стю людської праці до створення нової вартості;
складним і різноманітним характером участі персо-
налу у продуктивній виробничій діяльності в ході
співробітництва; вирішальним впливом ефективності
використання трудових ресурсів на всі інші ресурси,
результати корпоративного співробітництва у ціло-
му.

Наявність цих особливостей обумовлює високий
рівень складності і різноманіття зайнятості персо-
налу як специфічного об'єкта управлінської діяль-
ності виробників харчової продукції. Тому розв'я-
зання проблем формування належного трудового
потенціалу, розбудови соціального партнерства має
передбачати послідовне вирішення не менш склад-
ного і різноманітного комплексу багатьох виробни-
чих, організаційних, економічних і соціальних зав-
дань.

У процесі дослідження визначено чинники фор-
мування персоналу в системі управління підприєм-
ствами харчової промисловості, що обумовлено роз-
витком соціально орієнтованої економіки, при якій
все більшої актуальності набувають ті  норми,
цінності, моральність, манери поведінки, що визнача-
ють якісний рівень управління й напрями досягнення
ефективності.

Підвищення уваги до соціокультурного чинника по-
в'язане з переглядом норм і цінностей у контексті уп-
равління, пріоритетами чого стають законність веден-
ня бізнесу, етичне ставлення до людини, зміцнення єди-
ного духу, підвищення іміджу здорового способу жит-
тя. Врахування цього фактору забезпечує створення
нових норм та цінностей, морально-етичних засад, що
притаманні високорозвиненим підприємствам харчової
промисловості.

Оцінка вагомості складових соціокультурних та
економічних факторів нами здійснена на основі анке-
тування працівників підприємств харчової промисло-
вості. Аналіз анкетування показав, що в цілому соц-
іальна складова значно впливає на формування потен-
ціалу працівників. Отримані результати свідчать також
про наявність проблем в управлінні та дають змогу
стверджувати, що керівництво приділяє недостатньо
уваги людському чиннику, неефективним є управлін-
ня.

В умовах соціально орієнтованої економіки крите-
ріями ефективності діяльності підприємств харчової
промисловості стають не тільки економічні показники,
але й соціальний аспект взаємодії членів колективу.
Тому значну увагу нами приділено структурі соціаль-
но-економічного чинника, який має здебільшого інтен-
сивний характер і впливає на якісний склад людського
капіталу.
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Соціокультурні чинники при формуванні людсько-
го капіталу можуть бути реалізовані через соціальну
відповідальність членів суспільства, у тому числі
здійснення підприємництва. Така відповідальність по-
лягає в тому, щоб своєю діяльністю не загострювати
соціальні суперечності, не посилювати такі неминучі
негативні наслідки ринкової економіки, як зростання
рівня безробіття та бідності, дискримінації у сфері зай-
нятості та оплати праці, забруднення навколишнього
середовища.

Управління процесами формування людського ка-
піталу має створити новий тип працівника на підприє-
мствах харчової промисловості. З метою забезпечен-
ня максимально ефективного формування людсько-
го капіталу нами пропонується перелік вимог до пра-
цівника, наявність яких свідчить не лише про якісні
властивості трудового потенціалу, а й дає можливості
для розробки програми подальшого розвитку праці-
вників, створення умов для результативного викори-
стання людського капіталу підприємств харчової про-
мисловості в межах соціально орієнтованої економі-
ки.

Для розрахунку рівня персоналу необхідно виз-
начити його певні якісні та кількісні характеристики.
Так, до кількісних характеристик ми відносимо
кількісний та якісний склад персоналу, показники
його руху, ефективності використання і праці; до як-
існих — рівень здоров'я, вмотивованості, професій-
ної мобільності, компетентності, якості праці, соц-
іальної забезпеченості працівників, розвитку об'єктів
соцкультпобуту, доступність для персоналу економ-
ічної та соціально значущої інформації, рівень орган-
ізаційної культури.

Застосування факторного моделювання дає
можливість для аналізу складових людського капі-
талу підприємств харчової промисловості, до яких
ми відносимо: спроможність до креативного мис-
лення персоналу (складова фінансування розвитку
персоналу та підвищення стимулюючої ролі моти-
вації щодо оновлення знань на базі доступу до все-
бічних інформаційних ресурсів); адаптивна спро-
можність персоналу; матеріальне стимулювання
професійної мобільності та аналітичні здібності
науковців.

Для оцінки впливу складових персоналу на розви-
ток підприємств харчової промисловості нами пропо-
нується використовувати інтегральний показник, що
визначається за допомогою методу таксономії. За ре-
зультатами розрахунків інтегрального показника кож-
ного з досліджуваних виробників харчової продукції
виявлено недоліки, переваги й резерви їх функціонуван-
ня.

Аналіз мотиваційного управління персоналом на
підприємствах харчової промисловості дає підстави
констатувати щодо його недосконалості, оскільки на
обстежених підприємствах не здійснюються роботи
з трудовим колективом та персоналом. Виходячи з
цього, нами пропонується організаційна структура
мотиваційного управління персоналом. До неї ми
відносимо: заступника директора з маркетингу і роз-
витку персоналу, відділ аналізу, розвитку, найму та
обліку персоналу, а найголовніше — заступника ди-
ректора з мотивації персоналу, відділ організації ви-
робництва та управління, відділ організації праці і
заробітної платні, відділ морального стимулювання і
соціального захисту, а також лабораторію соціолог-
ічних досліджень.

Загальними принципами, за якими має форму-
ватися механізм мотиваційного управління персо-
налом  промисловості  є:  ситуативність, опти-
мальність, вибір методів мотивації, що спираються
на контрольовані чинники мікро- і макрорівня.
Облік цих принципів означає, що методи дії на тру-
дову активність працівників повинні розглядатися

не ізольовано, а з позиції їх відповідності ситуації
[3, c. 160].

Дослідженнями визначено необхідність застосуван-
ня комплексного системного підходу до вирішення про-
блеми управлінського регулювання в сфері формуван-
ня та розвитку персоналу підприємств харчової промис-
ловості. Реалізація такого підходу передбачає форму-
вання окремої спеціальної системи управління розвит-
ком персоналу, що є невід'ємною складовою загальної
системи управління на підприємствах харчової промис-
ловості.

ВИСНОВКИ
Доведено, що на підприємствах харчової промис-

ловості немає чіткого вибору стратегічних альтерна-
тив в управлінні соціально-трудовими відносинами, а
саме: будувати таку систему на принципах партнер-
ства і солідарності чи зберегти як пріоритет технок-
ратичний підхід до розгляду ролі працівника на ви-
робництві.

З метою максимально ефективного формуван-
ня персоналу у статті на основі запропонованої кла-
сифікації соціокультурних та економічних чинників
та їх аналізу запропоновано перелік вимог до пра-
цівника, наявність яких свідчить не лише про якісні
властивості трудового потенціалу, а й дає можли-
вості для розробки програми подальшого розвитку
працівників, створення умов для результативного
використання персоналу підприємств харчової про-
мисловості в межах соціально орієнтованої еконо-
міки.

Визначено загальні принципи, на яких має форму-
ватися механізм мотиваційного управління персона-
лом на підприємствах харчової промисловості. Об-
грунтовано застосування комплексного системного
підходу до вирішення проблеми управлінського регу-
лювання в сфері формування та розвитку персоналу.
Реалізація такого підходу передбачає формування
окремої спеціальної системи управління розвитком
персоналу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема розвитку туристичного комплексу в

структурі регіональної економіки України є вкрай важ-
ливою. І дуже актуально вона звучить для окремих ре-
гіонів країни, де на тлі низької промислової активності
існує великий потенціал розвитку туристичної галузі.
Тому необхідно розробляти нові стратегії, підходи та
програми удосконалення туристичного комплексу для
активного підвищення конкурентоспроможності ре-
гіонів України на туристичному ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З різних аспектів економіки та організації туризму,

зокрема з оцінки умов і факторів підвищення ефектив-
ності використання ресурсів регіону для сталого роз-
витку туризму розглядалися в роботах А.Ю. Александ-
рової, М.Б. Біржакова, B.C. Боголюбова, T.B. Васильє-
вої, В.Я. Волошина, Е.А. Джанджугзовой, А.П. Дуро-
вич, В.П. Кайсарова, С.А. Севастьянової, Р.В. Хачмамук,
А.Д. Чудновського та ін. Питання ефективного вико-
ристання туристських ресурсів висвітлені в роботах
М.М. Амирханова, С.А. Бистрова, М.А. Горенбурговим,
Г.А. Коропової, Н.І. Панова, В.Г. Прудського та ін. Пи-
тання розвитку регіонального туризму і оцінки його
впливу на соціально-економічну систему регіону дослі-
джені в працях В.В. Громова, В.Г. Гуляєва, К. Каспара,
В.А. Морозова, A.A. Тататінова, К.В. Харитоновича.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення закономірностей і особли-

востей розвитку туристичного комплексу в структурі
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THE PLACE AND ROLE OF TOURIST COMPLEX IN THE STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY

У статті проведено аналіз місця і ролі туристичного комплексу в структурі регіональної економіки.
Показано, що туристичний комплекс потребує удосконалення.

Сектор туризму стимулює розвиток інших суміжних галузей економіки: транспорту, торгівлі, вироб-
ництва товарів народного споживання, зв'язку, сільського господарства та ін. Туризм, поряд з високим
економічним потенціалом, також відіграє важливу соціальну роль.

Україна завжди мала величезні потенційні можливості з розвитку туристичної сфери. Проте, ці мож-
ливості до останнього часу не використовувалися в повній мірі. Основними причинами даного стану ре-
чей можна назвати — соціально-економічну кризу в країні і недостатній ступінь формування та розвит-
ку інфраструктури туристичної галузі в Україні.

This article analyzes the role and place of the tourist complex in the structure of the regional economy. It is
shown that the tourist complex for needs improvement.

The tourism sector stimulates development of other neighboring industries: transport, trade, production of
consumer goods, telecommunications, agriculture, and others. Tourism, along with high economic potential,
also plays an important social role.

Ukraine has always had great potential for the development of tourist areas. Nevertheless, these possibilities
are until recently been used not to the full. The main reasons for this state of affairs can be called — the socio-
economic crisis in the country and an insufficient degree of formation and development of the infrastructure of
the tourism industry in Ukraine.
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регіональної економіки, аналіз сучасних тенденцій та
особливостей його розвитку, пошук шляхів вирішення
проблем розвитку туристичного комплексу на сучасно-
му етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна має потужний природний і культурно-істо-

ричний потенціал для розвитку різних видів регіональ-
ного туризму. Але індустрія гостинності в нашій країні,
незважаючи на проголошення пріоритетів державної
політики з її підтримки, продовжує залишатися ризи-
ковою і недостатньо розвинутою галуззю при зростаю-
чому попиті на її послуги. Конкуренція з боку міжна-
родного туризму змушує український туристсько-рек-
реаційний комплекс шукати напрями адаптації до сучас-
них умов.

У нових економічних умовах, що характеризуються
посиленням конкуренції, зміною галузевої структури в
регіонах, туризм як сфера господарської діяльності має
величезне значення. Туризм може забезпечити підйом
економіки регіону при створенні ефективної системи
регулювання даної галузі. За прогнозами Всесвітньої
туристської організації, число туристських прибуттів до
2020 р. складе 1,6 млрд чоловік, світові доходи від ту-
ризму в 2020 р. зростуть до 2 трлн дол. [1].

Створення в Україні сучасного високоефективного
і конкурентоспроможного туристського комплексу, що
забезпечує широкі можливості для задоволення украї-
нських і зарубіжних споживачів в різноманітних турис-
тських послугах — головне завдання держави на сього-
денному етапі [2, с. 22].
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Для цього необхідне вироблення стратегій туристсь-
кої діяльності, визначення напрямів розвитку, надання
підтримки розвитку організацій туристського комплек-
су (у тому числі шляхом фінансування перспективних
туристських програм).

Важливим аспектом є проведення відповідної еко-
номічної політики, укладання угод з іноземними дер-
жавами з метою створення кращих умов для економіч-
них відносин з ними [3, с. 21—22].

Україна з її сприятливим кліматом та багатими
природними ресурсами, безцінними пам'ятками історії
та культури має всі підстави для успішного прийому
українських та іноземних туристів.

Українські курорти, як правило, поділяють на 4 ве-
ликі групи: Крим, Карпати, Азов, Чорноморське узбе-
режжя. І в кожній курортній зоні відпочиваючі можуть
отримувать чудовий відпочинок.

Українські туристичні комплекси славетні:
— множиною і різноманітністю вибору пляжів,

парків, туристичних маршрутів;
— санаторіїв, оздоровчих комплексів, грязьових

лікарень;
— історичними місцями, де постійно проводяться

екскурсії (історичним палацам, замкам, монастирям,
фортецям);

— архітектурними пам'ятниками;
— дуже м'яким кліматом, при якому можна відпо-

чивати в будь-який час року (кліматичні умови України
значно кращі і м'якші, ніж пропонують туристам зару-
біжні курорти);

— дивовижною красою і мальовничими місцями:
лісів, гір, печер, річок, озер, водоспадів.

Вважається ефективним та раціональним створюва-
ти туристичні зони в межах вже сформованих курорт-
них регіонів і рекреаційних зон. При цьому необхідно
віддавати перевагу тим учасникам, які мають сформо-
вану мережу здравниць та туристичних закладів, вигід-
ну транспортну інфраструктуру.

Платформою обслуговування туристів є туристсь-
ка програма, яка створюється з комплексу такого сер-
вісу, як проживання, екскурсійне обслуговування, хар-
чування, транспортні, побутові, курортні, дозвіллєво-
розважальні, спортивні послуги та ін.

Основою економіки багатьох країн світу — є туризм.
Сьогодні він трансформувався в індустрію міжнародно-
го масштабу, що займає третє місце за доходами серед
провідних галузей економіки, поступаючись лише на-
фтовидобувної промисловості та автомобілебудуванню.
Проте туризм, що розглядається як галузь, в силу ряду
причин, недостатньо удостоюється уваги, яка відпові-
дала б його ролі в економічній діяльності. Однією з го-
ловних причин цього є брак правильної організації ту-
ристичної діяльності, коли економічні показники туриз-
му якби навмисно "розчиняються" в даних інших галу-
зей регіональної економіки.

Туризм як одна з високодохідних галузей еконо-
міки, що має динамічний розвиток, стає активним
джерелом надходжень доходів до бюджету та робить
значний вплив на платіжний баланс країни [4, с. 123].
Окрім впливу на економіку країни, туризм впливає
на її соціальне, культурне та екологічне середови-
ще.

Тому невипадково, що інтерес до цієї сфери діяль-
ності кожен час зростає, притягуючи до неї практич-
но всі країни світу, в тому числі й Україну. Вплив ту-
ризму в Україні поки незначний: він адекватний вне-
ску нашої держави на розвиток даної галузі та стри-
мується, перш за все, відсутністю інвестицій, нерозви-
неністю туристської інфраструктури, низьким рівнем
будь-якого сервісу, та дефіцитом кваліфікованих
кадрів. На превеликій жаль, існує стійкий міф про Ук-
раїну, як про зону підвищеного ризику, що приводить
до зменшення світового туристського потоку до нашої
країни.

В Україні існує чимало регіонів із сприятливими умо-
вами для формування і розвитку туристичних комп-
лексів. Однак відсутність продуманої політики в цій га-
лузі є гальмом для їх розвитку.

З розвитком туризму посилюються зв'язки між ту-
ризмом і економікою регіону. Регіон виступає як ре-
сурсна основа для ефективного функціонування і роз-
витку туристичної галузі, туризм же, володіючи муль-
типлікативним ефектом, здатний створити передумо-
ви для економічного підйому регіону шляхом вирішен-
ня його соціально-економічних проблем. Сформовані
підходи для забезпечення сталого розвитку туризму в
регіонах не розглядають туризм як цілісну велику
відкриту систему, що не тільки не дозволяє вирішити
весь спектр проблем розвитку туризму, але й здатне
породити негативні тенденції, що призводять до не-
стійкості розвитку як самої туристичної сфери, так і
регіону в цілому.

Розвиток туристичної галузі в Україні істотно впли-
ває на такі сегменти економіки, як виробництво товарів
народного споживання, зв'язок, транспорт, торгівля,
будівництво, сільське господарство і є одним з найбільш
багатообіцяючих курсів структурної перебудови еконо-
міки.

Аналізуючи перспективу розвитку сфери туриз-
му в Україні, перш за все, потрібно акцентувати, що
теперішній туризм — це і економічна галузь, і сфера
життєдіяльності суспільства взагалі, яка так чи іна-
кше об'єднує майже всі галузі. Саме тому у світовій
економіці туризм займає одне з перших місць серед
інших галузей. Цей факт повинен бути основополож-
ним фактором у формуванні сьогочасного підходу
держави до туризму як такої галузі, пріоритет роз-
витку якої мусить позитивно відбиватися на соціаль-
ному та економічному становищі країни, заохочува-
ти важливі галузі економіки, сприяти покращенню
позитивного іміджу України на світовому ринку ту-
ристичних послуг.

Стратегічним напрямом розвитку індустрії туризму
в Україні повинно стати створення такого туристично-
го продукту, якій зміг би бути конкурентоспроможним
на світовому ринку та здатним якомога більше задоволь-
нити туристичний попит у країни, забезпечуючи на цій
основі комплексний розвиток регіонів та їх соціально-
економічні інтереси, при цьому зберігаючи екологічну
рівновагу та історико-культурне середовище.

На думку одного з провідних фахівців туризму Ро-
берта А. Браймера, "найбільш гальмівним фактором у
розвитку туризму на суспільному рiвнi є вiдсутнiсть ува-
ги та підтримки з боку полiтикiв та громадської влади.
Коли на туризм не зважають, його доходи невизначені,
відсутнє ретельне планування та, як наслідок, вiдсутнiй
i розвиток. Як тiльки буде глибока зацiкавленiсть на
законодавчому рiвнi, поєднання зусиль для піднесення
статусу iндустрiї туризму на бiльш високий рiвень не
тiльки у вигляді декларацiй, а й конкретних заходiв,
щодо встановлення та підтримки економiчних зв'язкiв,
почне ефективно дiяти маркетинг у сферi туризму,
вiдтодi можна розраховувати на видимi результати" [5,
с. 87].

Найближчим часом необхідно вирішити одне з клю-
чових питань — це оптимізація взаємовідносин сфери
туризму зі сферою культури, яка повинна відбуватись
на всіх рівнях влади, як у центральних органах, так і на
рівні регіонів. Культурна спадщина, музеї, театри, зам-
ки, палаци в багатьох країнах світу є виключно важли-
вим чинником залучення туристів, посилення привабли-
вості країни для міжнародних й національних туристів.
І за рахунок цього всі інші галузі економіки такі, як
транспорт і громадське харчування, готельний бізнес,
місцева промисловість та інші отримують свого клієнта
[6, с. 148].

У багатьох регіонах України галузь туризму повин-
на стати одним з основних джерел надходжень до дер-
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жавного та місцевих бюджетів, тому, перш за все, по-
трібно визначити проблеми в функціонуванні туристич-
ної галузі та розробити основні напрями щодо їх вирі-
шення.

На сьогодні, можна виокремити наступні проблеми,
які стримують діяльність туристичної галузі та її роз-
виток, а саме:

— брак розповсюдженої системи інформаційного та
PR забезпечення діяльності туристичної сфери та ту-
ристичних представництв за кордоном;

— незручний візовий режим для іноземних туристів
та відсутність цивілізованих умов перетину кордону;

— податкове законодавство, яке не сприяє інвести-
ційним потокам в інфраструктуру туризму;

— проблема відсутності взаємодії сфери туризму та
санаторно-курортного комплексу у зв'язку з підпоряд-
кованістю різним відомствам;

— недоліки та проблеми в системі регіонального
управління;

— проблема тіньової економіки в країні;
— необхідність делегування частки повноважень

органам місцевого самоврядування.
Для подальшого удосконалення діяльності турис-

тичної сфери чималу роль відіграє інформація про дов-
кілля, яка складається з демографічних, науково-тех-
нічних, політико-правових, соціально-культурних, при-
родних та економічних факторів. Всі ці данні обов'яз-
ково повинні бути зосереджені у належних інформа-
ційних центрах, які в свою чергу будуть об'єднані в єдину
систему інформації. Ця система повинна бути повною,
чіткою, зрозумілою у застосовуванні і мати статус про-
зорості та загальнодоступності.

Що стосується Державної податкової системи, то
вона суттєво впливає на соціально-економічну ефек-
тивність діяльності рекреаційно-туристичної галузі.
Тому для сучасної держави головним завданням є усу-
нення перепон для розвитку галузі туризму напрямом
проведення виваженої податкової політики з метою
підтримки та захисту суб'єктів діяльності рекреаційно-
туристичної сфери.

Проблеми податкового законодавства України сто-
суються, в першу чергу, сплати таких податків та зборів,
як податок на додану вартість, земельний податок, го-
тельний та курортний збір. Не відпрацьований механізм
заохочувального оподаткування в сфері інформаційно-
рекламної діяльності, стимулювання потоку інвестицій
в туристичну галузь. Оптимізований процес оподатку-
вання рекреаційно-туристичної діяльності в регіонах
неодмінно буде сприяти підвищенню дохідної частини
бюджетів на всіх рівнях: державному, регіональному та
місцевому.

Слід зазначити, що сфера туризму прямо та опосе-
редковано впливає на всю структуру регіональної еко-
номіки, стимулює розвиток малого і середнього бізне-
су, а також таких сегментів економіки, як транспорт,
виробництво товарів широкого вжитку, торгівля, буді-
вництво, сільське господарство. Створення нових
підприємств і розвиток вже існуючих, сприятиме напов-
ненню казни на усіх рівнях і перебудові регіону в ціло-
му [7].

Дуже актуальним є питання щодо надання відпові-
дних повноважень органам місцевого самоврядування
відносно розвитку сфери туризму в регіонах. Це сприя-
тиме оздоровленню регіональної економіки, соціально-
му захисту населення регіону і поліпшенню туристич-
ної ситуації в країні в цілому.

ВИСНОВКИ
На підставі вищесказаного, можна зробити певні

висновки щодо ролі та місця туристичного комплексу в
структурі регіональної економіки. Україна на сьогодні
може запропонувати у будь-який час року чималу кіль-
кість місць для відпочинку і туристичних комплексів, що
надзвичайно приваблює туристів; має всі ідеальні кліма-

тичні, природні умови; налічує велику кількість історич-
них місць (фортеці, монастирі, музеї), які збереглися до
нашого часу, і безліч туристів прагнуть побувати в цих
історично-значимих місцях; нараховує велику кількість
архітектурних пам'яток та будівель.

В Україні туризм визнаний однією з пріоритетних
галузей економіки країни. Разом з тим як у країні в ціло-
му, так і на регіональному рівні відсутні реальні меха-
нізми формування та розвитку ринку туристських по-
слуг: механізми залучення інвестицій в об'єкти туриз-
му, зберігаються екстенсивні методи використання ре-
сурсів, у тому числі трудових, малоефективна податко-
ва політика, ускладнена митна система, та ін. Недопра-
цьованими залишається багато важливих у теоретично-
му і практичному відношенні питань туристського мар-
кетингу і рекламної діяльності.

У даних умовах необхідна розробка нових підходів
до формування організаційно-економічного механізму
розвитку регіонального ринку туристичних послуг в
інтересах підвищення ефективності його функціонуван-
ня в системі національної економіки країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
МБРР є одним з основних донорів країн, що розви-

ваються. МБРР надає значну фінансову підтримку
різним галузям економіки, зокрема енергетичному сек-
тору. На сьогодні в умовах обмеженості енергоносіїв
та погіршення екологічного стану довкілля питання
енергоефективності стає особливо пріоритетним. Зва-
жаючи на вагому роль Світового Банку в економічному
розвитку постсоціалістичних країн у цілому та України
зокрема, дослідження та впровадження успішного за-
рубіжного досвіду країни ЄС із подібними особливос-
тями економіки набуває надзвичайної актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ю. Лисенков і Т. Коротка визначають міжнародні

валютно-кредитні та фінансові організації як такі, що
створені державами-членами і отримують кошти безпо-
середньо від країн-членів [3, с. 19] . Такий підхід до ви-
значення є дещо узагальненим, оскільки жодним чином
не конкретизує правовий статус, функції та призначен-
ня МФО та спосіб, у який вони реалізують свою діяль-
ність.
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ECONOMIC EFFECTS OF IBRD PROJECT IMPLEMENTATION IN CZECH ENERGY SECTOR

Стаття присвячена дослідженню передумов та результатів реалізації інвестиційних проектів, які фінан-
сувалися Світовим банком, в енергетичному секторі країн Центральної та Східної Європи та зокрема
Чехії. Актуальність проектів обумовлена занедбаним станом енергетичної інфраструктури та нестачею
державних інвестицій на етапі переходу країн колишнього соціалістичного табору на етапі їх переходу
на ринкові засади. Висвітлено основні проблемні аспекти енергетичного сектору Чехії на цьому етапі.
Проаналізовано хід та результати реалізації інвестиційних проектів у Чехії, при цьому особливу увагу
приділено еколого-економічній результативності цих проектів у контексті європейської інтеграції Чехії.
Проведено оцінку економічного ефекту від продажу одиниць виміру антропогенних викидів (AAU) у ре-
зультаті реалізації в рамках Кіотського протоколу проекту "Схема "зелених" інвестицій".

The article is devoted to background and results of implementation of investment projects financed by the
World Bank in energy sector of Central and Eastern European countries, specifically Czech Republic. Relevance
of the projects is determined by neglected state of energy infrastructure and lack of public financing for the
former socialist camp countries on the stage of their transition to market economy. The main problematic aspects
of Czech Republic energy sector on this stage are highlighted. Course and results of investment projects
implementation in Czech Republic are analyzed, whereas particular attention is paid to ecologic and economic
effectiveness of these projects in the context of Czech Republic European integration. The appraisal of economic
effect from sale of assigned amount units (AAU) as a result of implementation "CZ — GREEN INVESTMENT
SCHEME" project within Kyoto Protocol is conducted.

Ключові слова: МБРР, інвестиційні проекти, Центральна та Східна Європа, енергоефективність, сек-
тор енергетики.
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Авторський колектив у складі О. Баула, Т. Никитюк,
Т. Князькова та інші вважає, що міжнародні фінансові
організації являють собою розгалужену систему (мере-
жу) міжнародних валютно-фінансових організацій,
створених країнами-членами для узгодження економі-
чного розвитку та функціонування світової валютної
системи [1]. Фактично, негативні моменти цього визна-
чення є аналогічними до попереднього, адже воно дає
лише приблизне уявлення про сутність та мету функ-
ціонування МФО, не визначаючи їх функцій та завдан-
ня.

Авторський колектив за редакцією Л. Красавіної
зазначає, що міжнародні валютно-кредитні та фінансові
організації умовно можна назвати міжнародними
фінансовими інститутами. Ці організації об'єднує
спільна мета — розвиток співробітництва та забезпечен-
ня цілісності та цілісності та стабілізації складного і
суперечливого всесвітнього господарства [2] Подібна
дефініція не є вичерпною, адже, з одного боку, вона не
визначає правовий статус міжнародних фінансових
організацій як суб'єктів міжнародного права, а з іншо-
го — обмежується лише нечітким окресленням функцій,
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що їх здійснюють міжнародні фінансові інституції, не
уточнюючи, до яких саме заходів вони вдаються задля
узгодження економічного розвитку та функціонуван-
ня світової валютної системи.

Д. Бредлоу вказує на двоїстий характер міжнарод-
них фінансових інституцій, адже, по-перше, вони є міжу-
рядовими організаціями, створеними державами з гро-
мадськими цілями; їх влада та мандати засновані на
міжнародній угоді, сторонами якої є всі країни-члени. Їх
права та обов'язки, як суб'єктів міжнародного права, по-
ходять із відповідних принципів міжнародного публічно-
го права. По-друге, вони залучені до фінансових опе-
рацій, які, незважаючи на "громадські цілі" за своєю при-
родою є близькими до ринкових операцій [5, с. 13].

Авторський колектив під загальною редакцією
О. Мозгового відзначає важливу роль міжнародних фі-
нансових організацій, у тому числі таких, як МВФ та
МБРР в управлінні зовнішнім боргом країн. Однак "важ-
лива" роль за своїм характером носить є дещо супереч-
ливою, адже надання фінансової допомоги в управлінні
зовнішнім боргом країнам, що розвиваються дає мож-
ливість МФО нав'язувати їм власні програми розвитку,
що подекуди суперечать інтересам країни або принаймні
йдуть врозріз із її реаліями [4, с. 444—446].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на наявність грунтовного теоретично-

го висвітлення проблематики діяльності МФО в країнах
Центральної та Східної Європи, додаткового дослід-
ження потребує специфіка реалізації інвестиційних
проектів за окремими секторами економіки. Отже, зав-
данням статті є аналіз результатів реалізації інвестиц-
ійних проектів МБРР в енергетичному секторі Чехії та
економічних ефектів, отриманих від їх впровадження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Країни Центральної та Східної Європи, зокрема

Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина та Румунія, до
початку співпраці з міжнародними фінансовими орга-
нізаціями мали приблизно однакові стартові позиції в
енергетичній сфері: націоналізований енергетичний сек-
тор, застарілі системи енергопостачання, незначне ви-
користання енергозберігаючих технологій, невідпо-
відність інституційної бази потребам адаптації до сучас-
них вимог у цій царині. У зв'язку з цим перші проекти,
що реалізовувалися ще в 1990-х рр. в енергетичній сфері,
мали на меті закладення підвалин для розвитку енерге-
тичного сектору на ринкових засадах та передбачали
проведення відповідних реформ (наприклад, заснуван-
ня Офісу з регулювання енергії у Чехії в 2001 р. та вве-
дення в дію публічного повідомлення №540/2005, що
передбачало забезпечення належної якості надання
послуг з електроенергії, дерегуляцію цін на електро-
енергію та газ для кінцевих користувачів).

Відповідно до Директиви ЄС 2003/54/EC, чеське за-
конодавство проголосило необхідність поділу операцій
компаній з енергопостачання на комерційні та некомер-
ційну до 01.01.2007 р. [7], що пояснюється необхідністю
гармонізації законодавства Чехії та ЄС.

Упродовж 1989—1993 рр. загальний обсяг коштів,
наданих МБРР країнам Центральної та Східної Європи
становив близько 3,0 млрд дол. США. При цьому стра-
тегія Банку при наданні позик у сфері енергетики була
викладена в економічних меморандумах та умовах на-
дання позики; останні зазвичай включали: підняття цін
на енергію до рівня світових; реструктуризацію та при-
ватизацію підприємств енергетичного сектору та за-
охочення іноземного інвестування. Особливу увагу
МБРР приділяв сектору виробництва електроенергії та
централізованого теплопостачання у Центральній та
Східній Європі. МБРР оцінював проблеми в регіоні че-
рез програму зі створення Мережі з питань енергії у
регіоні Центральної та Східної Європи, у співпраці з ЄС,
США та Міжнародним енергетичним агентством,

підтримуючи дослідження у сфері переробки та транс-
портування нафти, мереж передачі та торгівлі електро-
енергією, торгівлі природним газом, енергоефектив-
ності в контексті впливу на довкілля тощо.

В усіх країнах регіону було розпочато низку про-
ектів у сфері енергетики та енергозбереження, більшість
з яких на сьогодні вже завершено (деякі — припинено
як такі, що виявилися економічно недоцільними або не-
ефективними) [10]. Цікавою особливістю є незначна
кількість проектів у портфелі Світового Банку — 38 з
252 (або 15,08 %); найбільша частка проектів припадає
на Чехію (66,7 %).

Чехія стала членом Світового Банку у 1993 р. разом
зі Словаччиною як правонаступниця колишньої Чехос-
ловаччини. Протягом 1990-х рр. Світовий Банк підтри-
мував ключові структурні реформи та модернізацію
фінансового, енергетичного та телекомунікаційного
секторів. Крім того, через надання грантів Глобального
Екологічного Фонду (далі — ГЕФ) Світовий Банк спри-
яв згортанню виробництва озоноруйнуючих речовин,
захисту біологічного розмаїття та вдосконаленню сис-
теми централізованого теплопостачання.

Проект "Використання тепла вихлопних газів у м.
Кийов" фінансувався за рахунок трьох основних дже-
рел: грантів Глобального екологічного фонду як основ-
ного донора, грантів Державного екологічного фонду
та власне коштів міського бюджету м. Кийова.

Проект було розпочато у 1998 р. та спрямовано на
зменшення викидів парникових газів, зокрема СО

2
. Мету

проекту планувалося досягти шляхом збільшення ефек-
тивності та надійності системи теплопостачання у м.
Кийов та тепло- та електропостачання до скляного за-
воду "Vetropack Moravia Glas" через будівництво заво-
ду з сумісного виробництва тепло- та електроенергії з
комбінованим циклом, що працює на газі.

Проект містив 6 (шість) компонентів:
1. Компонент А. Закупівля та запуск заводу із су-

місного виробництва електричної та теплової енергії із
комбінованим циклом, що працює на газі.

2. Компонент B. Заміна та модифікація котлів-ути-
лізаторів на Заводі з виробництва скла.

3. Компонент C. Будівництво та реконструкція існу-
ючих будівель на скляному заводі VMG.

4. Компонент D. Модернізація та розширення цент-
ралізованої мережі теплопостачання у м. Кийов.

5. Компонент Е. Виведення з експлуатації 13 котель-
них та заміна теплопостачання шляхом приєднання до
централізованої мережі постачання та за допомогою
встановлення підстанцій з теплообмінниками.

6. Компонент F. Заходи із нагляду та поширення про-
екту, включаючи навчання та зв'язки з громадськістю.

У квітні 1999 р. було вчасно завершено будівництво
заводу із сумісного виробництва електричної та тепло-
вої енергії; після пробного запуску його було остаточ-
но введено в експлуатацію у жовтні 1999 р.

Було також досягнуто ціль модернізації та розши-
рення централізованої мережі теплопостачання у місті
Кийов та включено до неї завод із сумісного виробницт-
ва електричної та теплової енергії. З цією метою
Кийов перетворив відділення із централізованого теп-
лопостачання у незалежну компанію TEPLO KYJOV, що
повністю знаходиться у власності міста. 15 (на 2 більше,
ніж планувалося на початку) старих котельних було
виведено з експлуатації, реконструйовано та замінено
новими підстанціями із теплообмінниками.

Щодо власне екологічної складової цього проекту,
а саме: зменшення обсягу викидів парникових газів у ат-
мосферу, завдяки реалізації проекту, слід зазначити, що
її у принципі дуже важко безпосередньо виміряти.
Відтак, застосовуються аналітичні методи, які базують-
ся на тому міркуванні, що завод із сумісного виробниц-
тва електричної та теплової енергії здатен замінити та
замінює заводи, діяльність яких є більш руйнівною для
довкілля; крім того, нові встановлені бойлерні та теп-
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лообмінні підстанції додають
позитивний екологічний
ефект, дозволяючи заводу
працювати більш ефективно
та уникаючи використання
вугілля як палива, на відміну
від старих бойлерних.

Рівень результативності
проекту є задовільним, адже
за показниками зменшення
викидів парникових газів та за витратами на 1,0 дол. США
гранту ГЕФ для СО

2
 та Се було практично досягнуто зап-

ланованих показників (табл. 1). Цільове значення за по-
казником зменшення викидів парникових газів не було
досягнуто через недостатню ефективність роботи газо-
вих турбін, яка призвела до збільшення споживання за-
водом природного газу. Водночас за розрахунками Світо-
вого банку це може бути повністю компенсовано за ра-
хунок 3—4 років додаткового функціонування заводу.
Незважаючи на те, що фактичне значення витрат ГЕФ на
зниження викидів вуглекислого газу перевищує плано-
ване, воно залишається меншим за граничне значення у
розмірі 10 дол. США; отже, за розрахунками Світового
банку коефіцієнт безпеки є достатнім для того, щоб ГЕФ
розглядав цей проект як економічно привабливий.

Однак результати були трохи нижчі за очікувані внас-
лідок нижчого виробництва тепло- та електроенергії, ніж
це передбачалося Проектом. У той час як теплопоста-
чання здійснювалося згідно із планом, попит на нього
виявився меншим, ніж це очікувалося, що відповідно при-
звело до менших обсягів реалізації, адже споживачі док-
лали зусиль із економії енергії і, у такий спосіб, заоща-
дили кошти. Окрім того, факторами зменшення попиту
на теплопостачання стали теплі зими, значні обсяги еко-
номії енергії, отримані у результаті функціонування вста-
новлених теплообмінників та зменшення втрат тепла.

Основними причинами низької фінансової резуль-
тативності проекту є [11]:

— зменшення доходів (як наслідок менших за очі-
кувані обсягів реалізації та нижчих цін на тепло- та елек-
троенергію);

— збільшення операційних витрат (за рахунок
збільшення ціни на природний газ та обсягів його спо-
живання).

У результаті фактична ставка IRR за проектом ста-
новила всього 5,0 % (порівняно з очікуваною у 13,8 %).

У 2003—2013 рр. було реалізовано "Всеохоплюючий
проект Прототипного Вуглецевого Фонду у Чехії". ПВФ
було створено Світовим банком у липні 1999 р. у якості
інвестиційного фонду для підтримки проектів, що спри-
яють скороченню викидів парникових газів та розвитку
міжнародного ринку торгівлі зниженнями таких ви-
кидів. Проект було спрямовано на підтримку розвитку
міжнародного ринкового механізму торгівлі зменшен-
нями викидів вуглекислого газу, розробленого у рам-
ках Кіотського протоколу шляхом збільшення енерго-
ефективності та освоєння альтернативних джерел
енергії. Проект реалізувався за графіком; хід його реа-
лізації оцінювався Світовим банком як задовільний [8].
До 2012 р. планувалося зменшити викиди вуглекислого
газу на 500,0 тис. т СО

2
. У 2008 р. цільовий показник було

досягнуто на 59,5 %, у 2010 р. — на 86,54 % [12].
У рамках Кіотського протоколу Чехія взяла на себе

зобов'язання зменшити викиди парникових газів упро-
довж 2008—2012 рр. до 900,0 т викидів СО

2
, що давало

можливість продати близько 100 млн AAU(одиниць ви-
міру антропогенних викидів) країнам, нездатним вико-
нати свої зобов'язання в рамках Кіотського протоколу.
У зв'язку з цим у 2010 р. було розпочато проект "CZ-
GREEN INVESTMENT SCHEME" ("Схема "зелених
інвестицій" у Чехії"), спрямований на зменшення викидів
вуглекислого газу та інших шкідливих речовин в атмос-
феру, збільшення використання альтернативних джерел
енергії та покращення енергоефективності житлово-

комунального господарства Чехії та з орієнтовною да-
тою завершення наприкінці квітня 2015 р. На дату за-
вершення проекту (30.04.2015 р.) планується досягти
зменшення викидів СО

2
 на 780,0 тис. т. Станом на

31.12.2011 р. цей показник було досягнуто на 97,53 %.
Крім того, у травні 2010 р. було продано лише 2 млн AAU
— по 1 млн AAU у рамках другого траншу Іспанського
вуглецевого фонду (SCF T2) та Вуглецевого фонду для
країн Європи (CFE). Окрім того, у рамках проекту Че-
хією було продано додаткових 2,57 млн AAU.

Іспанський вуглецевий фонд було створено у 2004
р. угодою між Міністерством охорони довкілля та еко-
номіки Іспанії та Світовим банком. Фонд було заснова-
но з метою купівлі зменшень викидів парникових газів у
проектів, що виконувалися в рамках Кіотського прото-
колу для пом'якшення кліматичних змін шляхом поши-
рення використання більш екологічно чистих технологій
та сталого розвитку в країнах, що розвиваються та краї-
нах з перехідною економікою [15].

З 2008 р. Іспанський вуглецевий фонд (далі — ІВФ)
було розділено на два транші. Перший транш ІВФ скла-
дається з 19 підписаних угод з купівлі зменшення викидів
(ERPA), у які Фондом було інвестовано 50,0 % сукупно-
го закладеного капіталу та загальний обсяг зобов'язань
за якими становить 110,0 млн євро. Другий транш із за-
гальним обсягом у 70,0 млн дол. США бере участь у Схе-
мах зелених інвестицій. Станом на 01.12.2010 р. Фондом
було інвестовано майже 20,0 млн дол. США у купівлю
Сертифікованих скорочень викидів (CER) та AAU [9].

Вуглецевий фонд для країн Європи(CFE) було ство-
рено для того, щоб допомогти європейським країнам ви-
конати свої зобов'язання за Кіотським протоколом та
Схемою торгівлі викидами ЄС. CFE є трастовим фондом,
заснованим Світовим банком у співдружності з Євро-
пейським інвестиційним банком [15]. Загальна капіталі-
зація Фонду становить 50 млн євро. CFE уклав 7 угод з
купівлі зменшення викидів на суму 3,1 млн дол. США [9].

AAU не має фіксованої ціни; крім того, у вільному
доступі відсутня інформація щодо ціни, за якою Чехія
здійснювала продаж AAU. Однак, припустивши, що ціна
AAU, проданих у рамках цього проекту, приблизно до-
рівнює ціні, за якою у 2009 р. Словаччина продала 50
млн AAU швейцарській фірмі Interblue, а саме — 5,05
євро [6], отримаємо дохід від продажу 4,57 млн AAU у
розмірі 23,08 млн євро. При загальній вартості проекту
у розмірі 60 млн дол. США та середньозваженому річно-
му курсі(2010 р.) USD/EUR = 1,3246 можна розрахува-
ти поточний економічний ефект від продажу 2,57 млн
AAU за формулою (1) [13]:

(1),

де EE
AAU

 — економічний ефект від продажу AAU, %;
Д

AAU
 — дохід, отриманий від продажу AAU, млн

євро;
ОК

USD
 — середньозважений річний курс USD/EUR у

2010 р.;
I

AAU
 — загальний обсяг початкових інвестицій у

проект, млн дол. США.
Підставляючи відповідні дані у вищезазначену фор-

мулу, отримуємо такий результат:

Параметр План Факт 
Досягнення 

цілей, % 

Зменшення викидів парникових газів впродовж строку 
експлуатації, тонн СО2 

2 865 524,0 2 666 203,0 93,7 

Витрати на 1 дол. США гранту ГЕФ, дол. США / тонн СО2 2,02 2,18 92,08% 

Витрати на один долар гранту ГЕФ, дол. США/тонн Се 7,42 7,98 92,45% 

 

Таблиця 1. Оцінка показників екологічної складової проекту "Використання тепла
вихлопних газів у м. Кийов"

Джерело: [11].
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Таким чином, станом на 31.12.2010 р. економічний
ефект від продажу AAU становив 50,95 %. Отриманий
показник є до певної міри умовним, адже в 2010 р.
проект було лише розпочато, тому вартість проекту
являє собою обсяг запозичених, однак ще не викорис-
таних коштів, а відтак, не є еквівалентною понесеним
витратам на реалізацію проекту. Однак розрахований
економічний ефект дає уявлення про те наскільки ефек-
тивним є продаж AAU, адже вже у перший рік реалі-
зації проекту доходи, отримані від продажу AAU, на-
половину покрили вартість проекту.

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Результати аналізу реалізації проектів у енерге-
тичній сфері, що реалізовувалися МБРР у Чехії, дозво-
ляють зробити такі узагальнення: на ці проекти припа-
дає 66,7 % загальної кількості проектів у цій сфері; відбу-
вається поступове зміщення акцентів у цих проектах із
реструктуризації та модернізації енергетичного секто-
ру у бік розвитку альтернативної енергетики, новітніх
енергозберігаючих технологій та зменшення екологіч-
ного тиску на довкілля; наявність кількох джерел фінан-
сування проекту, серед яких структури Світового бан-
ку посідають провідне місце.

Література:
1. Баула О. В. Електронний посібник з дисципліни

"Міжнародна економіка" / О. В. Баула, Т. Л. Никитюк,
Т. О. Князькова та ін. — Луцьк, 2011 [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу: http://lib.lntu.info/books/fb/
etme/2011/11-68

2. Красавина Л. Н. Международные валютно-кре-
дитные и финансовые отношения: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец.
"Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / Под ред.
Л. Н. Красавиной. 3-е изд., перераб. и доп. [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pravo.vuz-
lib.org/book_z1658_page_11.html

3. Лисенков Ю.М. Грошово-кредитні системи зару-
біжних країн: підручник / Ю.М. Лисенков, Т.А. Корот-
ка. — К.: Зовнішня торгівля, 2005 — 119 c.

4. Мозговий О.М. Міжнародні фінанси: навчальний
посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусі-
єць та ін. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Моз-
гового. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 c.

5. Bradlow D. D. International Law and the Operations
of the International Financial Institutions / D. D. Bradlow.
— American University Washington College of Law — 2010.
— 440 pages.

6. Tuerk А. Working Paper Green Investment Schemes:
First experiences and lessons learned / A. Tuerk, D. Frieden
& Co. — April 2010 [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://www.accc.gv.at/pdf/JoanneumResearch_-
GISWorkingPaper_April2010.pdf

7. Vagliasindi M. Power Market Structure: Revisiting
Policy Options / M. Vagliasindi, J. Besant-Jones, 2011 [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.esmap.org/
sites/esmap.org/files/study%20on%20energy%20sector.pdf

8. Vayrynen J. 2012. Czech Republic — The Czech PCF
Umbrella Project — Energy Efficiency: P073542 —
Implementation Status Results Report: Sequence 03 //
Washington, DC: World Bank. — 2012 [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://documents.world-
bank.org/curated/en/2012/07/16459277/czech-republic-
czech-pcf-umbrella-project-energy-efficiency-p073542-
implementation-status-results-report-sequence-03

9. Carbon Finance for Sustainable Development. 2010
Annual Report [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: https://wbcarbonfinance.org/docs/64897_World_-
Bank_web_lower_Res.pdf

10. U.S. Congress, Office of Technology Assessment,
Fueling Reform: Energy Technologies for the Former East
Bloc.// Washington, DC: U.S. Government Printing Office,

July 1994 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/study%20on-
%20energy%20sector.pdf

11. World Bank. 2001. Czech Republic — Kyjov Waste
Heat Utilization Project // Washington, DC: WorldBank —
2001 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
documents.worldbank.org/curated/en/2001/10/1631686/
czech-republic-kyjov-waste-heat-utilization-project

12. World Bank. 2002. Czech Republic — PCF Umbrella
Republic // Washington, DC: WorldBank — 2002 [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://documents.-
worldbank.org/curated/en/2002/05/1752429/czech-
republic-pcf-umbrella-republic

13. X-Rates [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: http://www.x-rates.com

References:
1. Baula, O.V. Nykytiuk, T.O. Kniazkova, T.O. and

others (2011), Mizhnarodna ekonomika [International
Economics], Lutsk, Ukraine, available at: http://lib.lntu.info/
books/fb/etme/2011/11-68 (Accessed 15 May 2014).

2. Krasavina, L.N. (2005), Mezhdunarodnyye valutno-
kreditnyye i finansovyye otnosheniya [International
Monetary, Credit and Financial Relations], Moscow, Russia,
available at: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1658_-
page_11.html (Accessed 21 May 2014).

3. Lysenkov, U.M. Korotka, T.A. (2005), Groshovo-
kredytni systemy zarubizhnykh krayyin [Monetary and
Credit Systems of Foreign Countries], Zovnishnya Torgiv-
lya, Kyiv, Ukraine.

4. Mozgovyi, O.M. Obolenska, T.V. Musiyets, T.V. and
others (2005), Mizhnarodni finansy [International Finance],
KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Bradlow, D.D. (2010), International Law and the
Operations of the International Financial Institutions,
American University Washington College of Law,
Washington D.C., USA.

6. Tuerk, A. Frieden, D. & Co. (2010), "Working Paper
Green Investment Schemes: First experiences and lessons
learned", available at: http://www.accc.gv.at/pdf/
JoanneumResearch_GISWorkingPaper_April2010.pdf
(Accessed 15 May 2014).

7. Vagliasindi, M. and Besant-Jones, J. (2011), "Power
Market Structure: Revisiting Policy Options", available at:
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/study%-
20on%20energy%20sector.pdf (Accessed 12 May 2014).

8. Vayrynen, J. (2012), "Czech Republic — The Czech
PCF Umbrella Project — Energy Efficiency: P073542 —
Implementation Status Results Report: Sequence 03",
available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/
2012/07/16459277/czech-republic-czech-pcf-umbrella-
project-energy-efficiency-p073542-implementation-status-
results-report-sequence-03 (Accessed 11 May 2014).

9. Carbon Finance for Sustainable Development.
Annual Report (2010), available at: https://wbcar-
bonfinance.org/docs/64897_World_Bank_web_lower_-
Res.pdf (Accessed 11 May 2014).

10. "U.S. Congress, Office of Technology Assessment,
Fueling Reform: Energy Technologies for the Former East
Bloc". Washington, DC: U.S. Government Printing Office,
July 1994, available at: https://www.princeton.edu/~ota/
disk1/1994/9411/9411.PDF (Accessed 17 May 2014).

11. The official site of the World Bank (2001),"Czech
Republic — Kyjov Waste Heat Utilization Project",
available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/
2001/10/1631686/czech-republic-kyjov-waste-heat-
utilization-project (Accessed 17 May 2014).

12. The official site of the World Bank (2002),"Czech
Republic — PCF Umbrella Republic", available at: http://
documents.worldbank.org/curated/en/2002/05/1752429/
czech-republic-pcf-umbrella-republic (Accessed 22 May 2014).

13. X-Rates Official Web-Site, available at: http://
www.x-rates.com (Accessed 22 May 2014).
Стаття надійшла до редакції 16.06.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201484

З питанням про підвищення інтенсивності виробниц-
тва рано чи пізно стикається кожне агропромислове
підприємство. В той же час у науковому середовищі по-
стійно підіймається питання щодо найбільш повного та
всебічного визначення поняття "інтенсифікація вироб-
ництва", його головних цілей та завдань.

При цьому агропромислове виробництво має два
шляхи розвитку: екстенсивний або інтенсивний. Екстен-
сивний спосіб організації виробничого процесу
здійснюється на основі підвищення обсягів виробницт-
ва за рахунок збільшення площ чи чисельності поголі-
в'я худоби або птиці, в той час, як інтенсивний передба-
чає нарощення обсягів виробництва за умов застосуван-
ня найбільш ефективних засобів виробництва. Проте на
сучасному етапі жоден із наведених шляхів не існує в
чистому вигляді, тобто здебільшого підвищення вро-
жайності або продуктивності тварин відбувається ра-
зом із розширенням площ та нарощуванням поголів'я.

Інтенсифікація агропромислового виробництва,
зокрема у галузі скотарства, являє собою складний ба-
гатоаспектний процес та поєднує у собі соціально-еко-
номічні та організаційно-технічні напрями. Ще зовсім у
недалекому минулому, за часів планування національ-
ного господарства та разом із тим і агропромислового
виробництва, процес інтенсифікації розглядався, перед
усім, як підвищення концентрації матеріальних ресурсів
та засобів виробництва на одиницю земельної площі або
голову худоби чи птиці, задля забезпечення збільшен-
ня обсягів виробництва сільськогосподарської про-
дукції [1]. Проте у сучасних умовах ринкових трансфор-
мацій та жорсткої конкуренції таке визначення не
зовсім адекватне до умов господарювання, оскільки
окрім збільшення обсягів виробництва продукції, необ-
хідним стає і підвищення його ефективності, що мож-
ливе перш за все на основі впровадження інноваційних
технологій. Спираючись на це, і постає потреба у по-
глибленому дослідженні цього економічного явища,
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особливо зважаючи на негативні тенденції, що останні-
ми роками супроводжують сільськогосподарське вироб-
ництво.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасна українська аграрна економіка теж всебічно
досліджує та характеризує процес інтенсифікації
сільського господарства. У працях таких науковців,
як Ю.Д. Білик [2], М.С. Вітков [3], Я.Т. Гацура [4],
О.М. Гіржева [5], Г.І. Грицаєнко [6], І.В. Дергач [7],
М.Ф. Кропивко [8], Ю.В. Масюк [9], Н.В. Олядничук [10]
та інших фахівців широко представлені визначення по-
няття інтенсивності та інтенсифікації агропромислового
комплексу, та найрізноманітніші методи оцінки їх ефек-
тивності.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Метою представленої статті є дослідження та виз-

начення впливу інтенсифікації на економічну ефек-
тивність виробництва молока у Харківській області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На наш погляд економічний зміст поняття "інтен-

сивність виробництва" та поняття "інтенсифікація" дещо
різниця. Так, інтенсивність це на сам перед кількісна ха-
рактеристика, котра показує результативність виробни-
чого процесу за умови залучення певної кількості ре-
сурсів. І ми повністю погоджуємося з думкою Г.І. Гри-
цаєнко та Т.М. Романюк, що під інтенсифікацією агро-
промислового виробництва слід розуміти зростання суми
капітальних вкладень у розрахунку на одиницю землі чи
худоби або птиці, за умов залучення інноваційних методів
та факторів, на кшталт найпрогресивнішої техніки, ви-
робничих технологій, організаційних методів задля на-
рощування обсягів виробництва високоякісної продукції
за мінімальних витрат на одиницю [6].
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Таким чином, на наш погляд, незаперечним є вплив
інноваційної діяльності на ефективність та інтенсивність
виробництва. А підприємства, котрі обрали курс на
впровадження інновацій, мають значний приріст вало-
вого виробництва продукції та зниження іі собівартості.
На основі чого і забезпечується прибуток та конку-
рентні переваги у ринкових умовах. Адже сьогодення
вимагає від аграрних товаровиробників переходу на
інноваційно-інтенсивний соціально орієнтований шлях
розвитку задля досягнення соціально-економічної
ефективності виробництва високоякісної екологічно
безпечної продукції.

Процес інтенсифікації сільськогосподарського ви-
робництва необхідно розглядати як цілісну соціально-
економічну систему, котра має багатоаспектний харак-
тер, через що потребує системного підходу до його ана-
лізу та дослідження сукупного впливу системи чинників
на обсяги та соціально-економічну ефективність агро-
промислового виробництва. На сьогоднішній день існує
безліч різних методичних підходів до оцінки рівня інтен-
сифікації галузі скотарства. На нашу думку, найбільш
грунтовними показниками інтенсивності виробництва є
розмір витрат на 1 голову худоби, її середньорічна про-
дуктивність, а також головний показник її ефектив-
ності-рівень рентабельності виробництва.

Отже, з метою вивчення рівня інтенсифікації молоч-
ного підкомплексу скотарства у Харківській області та
його впливу на рівень економічної ефективності вироб-
ництва, в першу чергу нами було виконане групування
сільськогосподарських підприємств-виробників молока
за рівнем витрат на 1 голову худоби (табл. 1).

Як бачимо, у кожній із шести сформованих груп ра-
зом із збільшенням суми витрат на 1 корову просте-
жувалось і стійке зростання продуктивності. Так, якщо
у підприємствах І групи середні витрати на корову ста-
новили 2841 грн./рік при середній продуктивності 2029
кг/рік, то у підприємствах VI групи ці ж самі показни-
ки встановили 12899 грн./рік та 6076 кг/рік відповід-
но, тобто у розрізі груп зростання витрат у розрахун-
ку на 1 корову відбулося більш ніж у 4,5 рази, при тому,
що середньорічний удій від однієї корови збільшився
лише у 3 рази.

За подібних обставин, можемо констатувати, що
незважаючи на істотне збільшення продуктивності тва-
рин, інтенсифікацію у галузі не можна вважати ефек-
тивною, адже темпи зростання витрат значно переви-
щували темпи зростання продуктивності. Із таблиці 1
бачимо, що головним чином дана ситуація склалась за

рахунок збільшення витрат на
корми, котрі як і загальні матері-
альні витрати збільшилися при-
близно у 4,5 рази. В той же час,
майже у 2,5 рази відбулося зрос-
тання витрат на оплату праці, це
на нашу думку в даному випадку є
свідченням більшої кваліфікації
працівників, що само по собі є ва-
гомим чинником у процесі інтен-
сифікації галузі, а разом із тим й
збільшення соціальної ефектив-
ності. При цьому разом із
збільшенням суми витрат на 1 ко-
рову, зафіксоване і збільшення
чисельності поголів'я. Так різни-
ця у середній кількості корів, що
утримувалися у підприємствах I
та VI групи становила 264 голови.
Зростання витрат на 1 корову по-
значилось також і на виробничій
собівартості 1 ц молока, котра
стабільно зростала від групи до
групи. Але у цій ситуації, позитив-
ним моментом є збільшення ціни
реалізації молока. Даний факт

знайшов своє відображення у збільшенні суми прибут-
ку від реалізації молока пропорційному збільшенню
суми виробничих витрат. Зафіксовані нами показники
рентабельності виробництва мали певні коливання і не
завжди збільшувалися відповідно до збільшення вироб-
ничих витрат, продуктивності та чисельності поголів'я
корів. Таким чином, ситуація, ще раз підтверджує наве-
дений вище аргумент про недостатню ефективність
інтенсифікації галузі.

Наступним етапом у визначенні ефективності та
доцільності підвищення рівня інтенсифікації галузі ско-
тарства у Харківській області була математична оброб-
ка отриманих результатів групувань за п'ять років
(2008—2012) з метою виявлення динаміки ступеня за-
лежності рівня рентабельності виробництва продукції
скотарства від виробничих витрат на 1 голову худоби
(табл. 2).

Виходячи із параметрів побудованих економетрич-
них моделей, можемо зробити висновок, що у 2012 р.
збільшення суми витрат на корову на 1 грн. забезпечи-
ло збільшення рівня рентабельності на 0,0006%, у 2011
р. на 0,0003%, 2010 р. на 0,0005%, 2009 р. на 0,0003%, а у
2008 на 0,0009%. А наявність значного лінійного зв'яз-
ку між обраними параметрами підтверджують і високі
значення коефіцієнтів парної кореляції, котрий протя-
гом 2008—2012 рр. знаходився у межах 0,87—0,98.

При цьому значної позначки сягнули і коефіцієнти
детермінації, так, у 2012 р. коефіцієнт детермінації ста-
новив 0,87, у 2011 р. — 0,93, у 2010 р. — 0,76, у 2009 р.
0,97, у 2008 р. — 0,89. Значним є й той факт, що при по-
будові моделі у середньому за усі 5 років, коефіцієнт
детермінації дорівнював 0,959, тобто протягом 2008—
2012 рр. рівень рентабельності на 95,9 % залежав від роз-
міру витрат на 1 корову. На достовірність і адекватність
побудованих економетричних моделей вказують і фак-
тичні значення критеріїв Стьюдента та Фішера, котрі
були вище табличних.

Спираючись на отримані результати групувань та
побудови економетричніх моделей, варто констатува-
ти, що для забезпечення прибутковості продукції ско-
тарства у сільськогосподарських підприємствах Харкі-
вської області необхідно насамперед максимальне по-
єднання високої інтенсивності виробництва із низькою
собівартістю продукції.

Очевидним стає той факт, що головною запорукою
ефективної інтенсифікації галузі скотарства є збільшен-
ня рівня продуктивності корів, пропорційне збільшен-
ню виробничої собівартості продукції. Тому наступним

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської обл.
за розміром витрат на одну корову, 2012 рік

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Показники 

Групи підприємств за величиною витрат на 1 

корову, грн. 

У
 с
ер
ед
нь
ом
у 

I II IIІ IV V VI 

до 

3000 

3000-

4000 

4000-

6000 

6000-

8000 

8000-

10000 

більше 
10000 

Кількість підприємств 29 28 46 24 46 34 207 

Середні витрати на 1 корову, грн. 2841 3850 5315 7706 9191 12899 7155 

у т.ч.: витрати на корми 1530 2339 3025 3528 5688 7223 4062 

витрати на оплату праці 1025 1158 1727 2684 2569 2627 1998 

Поголів'я корів у середньому на 
підприємство, гол. 

137 183 228 310 356 401 276 

Середній удій молока на 1 корову, кг 2029 2553 3259 4028 4521 6076 3823 

Валове виробництво молока на одне 
підприємство, ц 

2780 4672 7431 12487 16095 24365 
1169

9 

Виробнича собівартість грн./ц 140,0 150,8 163,1 191,3 203,3 212,3 178,5 

Повна собівартість грн./ц 185,6 197,2 208,8 216,8 220,6 228,7 210,8 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 196,6 210,7 224,5 237,2 247,6 255,6 230 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. 11 13,5 15,7 20,4 27 26,9 19,2 

Рівень рентабельності, % 5,9 6,8 7,5 9,4 12,2 11,8 9,2 
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етапом нашого дослідження стало формування груп
сільськогосподарських підприємств за рівнем продук-
тивності корів (табл. 3). Як і у попередньому випадку,
тут було виділено шість груп.

Після отримання результатів групування, можна із
упевненістю заявити, що підвищення рівня продуктив-
ності корів насправді є вагомим чинником підвищення
рентабельності виробництва молока. При цьому, як вже
показали результати попереднього групування, знач-
ною передумовою підвищення удоїв молока є збільшен-
ня виробничих витрат на корову, котрі стабільно
збільшувалися від групи до групи.

У той же час, зовсім протилежна тенденція вималь-
овувалася у змінах виробничої, а разом з нею і повної
собівартості, котрі знижуються разом із збільшенням
продуктивності корів.

Так, у І групі підприємств, де середній рівень про-
дуктивності був досить низьким та дорівнював лише
723,5 кг/рік, що на 80% менше, ніж середній показник
по підприємствам Харківської області, саме це і стало
причиною найвищого значення показника виробничої
собівартості 1 ц молока, котре сягнуло позначки 192,2
грн./ц. Проте далі по групам водночас із збільшенням
продуктивності зафіксоване і зменшення виробничої со-
бівартості, котра у VI групі була найменшою, а саме:
178,2 грн./ц при продуктивності корів 5065,4 кг/рік.

З метою наочної ілюстрації цих тенденцій нами було
здійснено вирівнювання виробничої та повної собівар-
тості виробництва молока за допомогою лінійного трен-
ду та поліному другого ступеню (рис. 1).

Отримані регресійні рівняння чітко вказують на те,
що зменшення виробничої собівартості від групи до гру-
пи становило 2,8 грн./ц, а повної й того більше, а саме
5,4 грн./ц. Таким чином, результати проведених дослі-
джень є красномовним свідченням того, що підвищення
продуктивності корів істотно впливає на економічну

ефективність виробництва молока. А зважаючи на те,
що середній рівень рентабельності виробництва моло-
ка у Харківській області у 2012 р. був 9,2 %, то у
підприємств перших трьох груп, тобто із середньоріч-
ним надоєм на корову до 3000 кг, виробництво зазнало
збитків. Тому можна вважати, що мінімальною межею
продуктивності для досягнення економічної ефектив-
ності виробництва молока у ситуації що склалася у 2012
р., є річна продуктивність корів у 3000 кг.

Як вже показали результати групувань, ефек-
тивність інтенсифікації галузі скотарства прямим чином
залежать не тільки від продуктивності худоби, а й від
величини виробничої собівартості 1 ц готової продукції.
На цій підставі особливого підходу потребує проблема
забезпечення її оптимального рівня задля покриття ви-
робничих витрат та отримання економічного ефекту
після реалізації продукції. Разом із тим, той факт, що
між виробничою собівартістю 1 ц продукції та рівнем
рентабельності виробництва існує тісний зворотноко-
реляційний зв'язок не викликає жодних заперечень. Але
при цьому зафіксовані й значні розбіжності у розмірах
виробничої собівартості 1 ц продукції по сільськогос-
подарських підприємствах Харківської області. На цій
підставі для більш детального дослідження динаміки
розмірів виробничої собівартості та чинників під впли-
вом яких відбувається її формування, ми згрупували
сільськогосподарські підприємства Харківської області
котрі виробляли молоко. Як і раніше, нами було сфор-
мовано по шість груп. Результати групування підпри-
ємств-виробників молока наведені у таблиці 4.

Як і очікувалося, разом із збільшенням рівня вироб-
ничої собівартості 1 ц молока відбувалося і зменшення
рівня рентабельності його виробництва. При цьому
окрім собівартості у формуванні прибутковості вироб-
ництва, як вже зазначалось, бере участь ще й ціна реал-
ізації готової продукції, котра до V групи підприємств

Таблиця 2. Параметри економетричних моделей залежності рентабельності виробництва молока (у) від розміру
витрат на 1 корову (х) у сільськогосподарських підприємствах Харківської обл., 2008—2012 рр.

Роки 

Лінійна 
регресійна 
модель 

Парний 

коеффіцієнт 
кореляції (r) 

Коефіцієнт 
детермінації 

(R2) 

F-критерій 

Фішера 
t-критерій 

Стьюдента 
n 

F-факт F-табл t-факт t-табл 

2008 У=4,15+0,0009х 0,943 0,889 32,33 4,53 5,2 2,57 159 

2009 У=2,45+0,0003х 0,985 0,971 137,07 4,53 4,8 2,57 138 

2010 У=20,15+0,0005х 0,872 0,761 12,79 4,53 4,9 2,57 135 

2011 У=15,66+0,0003х 0,966 0,934 57,24 4,53 4,4 2,57 132 

2012 У=4,59+0,0006х 0,935 0,874 27,82 4,53 4,3 2,57 207 

Середнє за 
2008-2012 рр. 

У=9,45+0,0005х 0,979 0,959 94,84 4,53 4,7 2,57 771 

 Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Показники 

Групи підприємств за продуктивністю корів, кг/рік 

У
 с
ер
ед
нь
ом
у 

I II II IV V VI 

до 

1000 

1000-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

більше 
5000 

Кількість підприємств 3 7 17 77 40 63 207 

Середня продуктивність, кг 723,5 1432,7 2483,2 3304,8 4120,3 5065,4 3823,0 

Витрати на 1 корову, грн. 1383,3 2703,5 4621,2 5955,2 7400,1 9026,5 7155 

Поголів'я корів у середньому 
на підприємство, гол. 

95 165 190 236 294 357 276 

Валове виробництво молока 
на одне підприємство, ц 

687,3 2364,0 4718,1 7799,3 12113,7 18083,5 11699 

Виробнича собівартість грн./ц 191,2 188,7 186,1 180,2 179,6 178,2 178,5 

Повна собівартість грн./ц 228,4 227,0 222,5 213,2 208,3 203,5 210,8 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 219,2 219,4 221,8 225,6 233,4 237,1 230,0 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -9,2 -7,6 -17,4 12,4 25,1 33,6 19,2 

Рівень рентабельності, % -4,0 -3,3 -0,3 5,8 12,05 16,5 9,2 

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області
за рівнем продуктивності корів, 2012 р.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.
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включно, мала тенденцію до зростання. А вже у VІ групі
істотно скоротилась, що у комплексі із найвищою ви-
робничою та повною собівартістю і призвело до виник-
нення збитків.

Не слід випускати з поля зору і ще два дуже зна-
чущі для ефективного виробництва показники, це ви-
трати на 1 корову та середньорічний удій. Так, показ-
ники витрат у розрахунку на 1 корову стабільно зро-
стали до ІV групи, при цьому у наступній V групі вит-
рати стрімко знизилися, а у VІ знов відбулося їх пев-
не зростання. Таким чином найбільшими витрати на 1
корову були у четвертій групі підприємств і станови-
ли 11508,4 грн./рік, проте саме у цій групі і була заф-
іксована найвища продуктивність тварин, котра дор-
івнювала 4868,2 кг/рік, а вже у наступних двох гру-
пах надої від 1 корови почали стрімко падати і най-
нижчими були у VІ групі — лише 2915,8 кг/рік, що
само по собі разом із досить великими витратами й
призвело до найвищих показників виробничої та по-
вної собівартості.

Отримані у процесі результати, ще раз вказують на
те, що головними чинниками підвищення економічної
ефективності виробництва молока є збільшення продук-
тивність корів, та зменшення суми витрат на 1 корову.
На підтвердження цього виступають і економетричні
рівняння, побудовані для підприємств, що виробляли
молоко у Харківській області протягом 2008—2012 рр.
(табл. 5).

Побудовані рівняння наочно підтверджують той
факт, що підвищення продуктивності корів впливає на
виробничу собівартість 1 ц молока у бік її зменшення,

а зростання витрат на 1 корову навпаки веде до її
збільшення. В той же час, як показують коефіцієнти
еластичності протягом кожного з аналізованих років
та у середньому за п'ятиріччя, продуктивність корів чи-
нила значно більший вплив на розмір виробничої со-
бівартості аніж витрати на 1 корову. А значення ко-
ефіцієнтів кореляції та детермінації вказують, що про-
тягом усього дослідженого періоду рівень рентабель-
ності виробництва молока більш ніж на 80% залежав
від обраних факторів. Порівняння із табличними от-
риманих значень критерію Фішера також свідчить про
достовірність та адекватність побудованих регресійних
моделей.

Проаналізувавши усю сукупність підприємств, мо-
жемо зробити висновок, що на сьогоднішній день лише
підприємства з розміром виробничої собівартості мо-
лока нижче 150 грн./ц мають найбільші шанси вільно
конкурувати в умовах ринкової економіки досягаючи
при цьому значного рівня рентабельності та економіч-
ної ефективності. Таких господарств було менше поло-
вини, лише 90 із 207. Але в той же час, заздалегідь при-
речені на збиток підприємства в яких виробнича со-
бівартість 1 ц молока є більшою за 300 грн, але таких
підприємств у 2012 р. була досить незначна частка, їх
було лише 7.

ВИСНОВКИ
Таким чином, спираючись на отримані у процесі до-

слідження результати, можна сміливо стверджувати про
наявність досить значної прямої залежності рентабель-
ності виробництва продукції скотарства від продуктив-

Рис. 1. Залежність виробничої та повної собівартості 1 ц молока від продуктивності корів у сільськогосподарських
підприємствах Харківської області, 2012 р.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Таблиця 4. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за рівнем виробничої собівартості 1 ц
молока, 2012 р.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.
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ності худоби, котра в свою чергу значним чином зале-
жить від обсягу витрат на 1 голову. І, як підсумок, мо-
жемо сказати, що інтенсифікація має виключно велике
значення для сталого розвитку галузі скотарства та
підвищення соціальної та економічної ефективності
виробництва. А значні розбіжності у аналізованих по-
казниках наглядно демонструють, що більшість
підприємств галузі ще й досі не досягли оптимально
рівня інтенсифікації, котрий дозволив би забезпечити
ефективність виробництва, за умов якої б підприємство
могло впевнено конкурувати у ринкових реаліях сього-
дення.
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Роки 

Лінійна 
регресійна 
модель 

Коефіцієнти 

еластичності 
Парний 

коефіцієнт 
кореляції 

(r) 

Коефіцієнт 
детермінації 

(R2) 

F-критерій 

Фішера 
n 

Ех1 Ех2 F-факт F-табл 

2008 
У=228,89-

0,074х1+0,033х2 
-1,615 1,072 0,851 0,815 347,1 4,53 159 

2009 
У=252,73-

0,068х1+0,027х2 
-1,874 1,082 0,889 0,881 165,8 4,53 138 

2010 
У=254,37-

0,069х1+0,028х2 
-1,638 1,051 0,886 0,873 292,3 4,53 135 

2011 
У=245,49-

0,071х1+0,029х2 
-1,662 1,142 0,887 0,874 85,9 4,53 132 

2012 
У=235,12-

0,069х1+0,030х2 
-1,509 1,189 0,89 0,883 219,6 4,53 207 

У середньому за 
2008-2012 рр. 

У=255,55-

0,071х1+0,028х2 
-1,306 0,997 0,888 0,876  483,6 4,53 771 

Таблиця 5. Параметри економетричних моделей залежності рентабельності виробництва молока (у) від
продуктивності корів (х

1
) та розміру витрат на 1 корову (х

2
) у сільськогосподарських підприємствах Харківської обл.,

2008—2012 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історична сутність та значення податків полягає в спри-

ятливій та деструктивній ролі, яку вони одночасно відігра-
ють в соціально-економічних відносинах. Встановити баланс
між інтересами платника податків та податкового збирача
вкрай складно, оскільки цілі їх діяльності протилежні, а ре-
зультати — взаємозалежні. Пошук балансу інтересів
суб'єктів оподаткування присутній у різних вимірах. Заз-
вичай, боротьба точиться за справедливе оподаткування ка-
піталу та праці. Проте з розвитком індустріалізації постала
потреба у державній підтримці та лобіюванні інтересів пев-
ної галузі, яка має містобудівне значення та є підгрунтям
зміцнення конкурентоспроможних позицій держави на
зовнішніх ринках.

Металургійна галузь є потужним експорто-орієнтова-
ним сектором України. На міжнародному рівні за показни-
ками виробництва у 2012 р. галузь входить до першої двад-
цятки, на неї припадає майже половина вітчизняного екс-
порту, валютних надходжень, третина виробництва промис-
ловості, що становить на рівні 20% ВВП країни. Однак зас-
тарілі проблеми технічного переоснащення, реконструкції,
екологізації, реструктуризації та модернізації металургій-
ного виробництва в умовах стрімкого зростання його со-
бівартості негативно впливає на конкурентні позиції галузі
на зовнішніх ринках, що, безумовно, для експортозалеж-
ної галузі є майже катастрофічним. Тому виникає питання
щодо удосконалення механізмів оподаткування галузі з ме-
тою оптимізації фінансових ресурсів її підприємств.
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ОПОДАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ:
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TAXATION OF STEEL INDUSTRY: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

У статті висвітлено питання оподаткування вітчизняної металургійної галузі, проаналізовано сучас-
ний досвід та механізми адміністрування податків. Виявлено, що існуючі механізми пільгового оподат-
кування підприємств металургійного комплексу є неефективними, знижують фіскальне значення галузі.
Тому у перспективі державі необхідно звернути увагу на екологічний податок, який дозволить змістити
податкове навантаження металургійних підприємств з дохідної складової на екологічну, що призведе до
певних ефектів: бюджетного, екологічного, інноваційного, соціального, економічного.

The article highlights the issue of taxation of domestic steel industry, analysis of current practices and
mechanisms of tax administration. Revealed that the existing mechanisms of preferential tax metallurgical
enterprises are inefficient, reduce fiscal value field. Therefore, in the future state should pay attention to the
ecological tax that will shift the tax burden from income metallurgical enterprises in the environmental
component, which will lead to certain effects: state-financed, environmental, innovation, social, economic.

Ключові слова: металургійна галузь, оподаткування, механізми адміністрування податків, екологічний
податок, пільгове оподаткування, ефекти.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аспектам державного регулювання галузевого розвит-

ку та його стимулювання присвячені наукові праці О. Баба-
нина, Я. Белинської, В. Василенка, М. Гамана, С. Глазьєва,
В. Гринева, Я. Жалила, Н. Іванова, Л. Михайлової, Ю. Пло-
тинського, Р. Темиргалієва, Р. Фатхудинова, В. Шматька.
Проте засадам податкового регулювання, зокрема подат-
кового стимулювання розвитку металургійної галузі, при-
ділено недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Спираючись на вищезазначене, необхідним науковим

напрямом є узагальнення аспектів досвіду податкового сти-
мулювання розвитку металургійної галузі в сучасних умо-
вах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід державної підтримки галузей зарубіжних країн

світу базується на субсидуванні та застосуванні режиму
пільгового оподаткування за умов відсутності перешкод-
жання формуванню вільної конкуренції на ринках. Украї-
нський досвід підтримки металургійної галузі базується на
застосуванні пільгового оподаткування, кредитування під
державну заставу та надання субсидій, що, як правило,
стосувалося питань енергозабезпечення. Проте спрямову-
ванню прямих бюджетних дотацій у розвиток галузі пост-
ійно перешкоджають зростаючі обсяги податкових недо-
їмок [1].
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У 1999—2001 рр. поштовхом для розвитку металургій-
ної галузі став досвід реалізації економічного експеримен-
ту, проведеного згідно з Законом України "Про проведен-
ня економічного експерименту на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу України" від 17.07.1999 р. № 934,
положення якого були застосовані до 63 підприємств гірни-
чо-металургійного комплексу, які знаходилися на той час у
кризовому становищі, що негативно впливало на податкові
надходження. Відповідно експерименту державна підтрим-
ка базувалася на наступних податкових пільгах, бюджет-
них обмеженнях та коригуваннях [1]:

— списання всіх штрафів і пені за невчасну сплату по-
датків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на 1
липня 1999 року. Протягом дії експерименту пеня за нову
заборгованість встановлювалася в розмірі 50% від поточ-
ної ставки;

— зменшення зборів і платежів: збір на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
загального призначення — 0%; збір у Державний інновац-
ійний фонд — 50% від існуючої ставки; збір за забруднення
навколишнього природного середовища — 30% від цих при-
бутків направляються в бюджети різних рівнів, 70% зали-
шаються у підприємства на здійснення екологічних заходів;

— відстрочка до 36 місяців по сплаті податків, зборів та
інших обов'язкових платежів, установлення нульової про-
центної ставки за користування податковим кредитом;

— зменшення ставки податку на прибуток підприємств
до 9% (чинна ставка — 30%). Кошти, що звільняються в ре-
зультаті зменшення податкової ставки, направляються на
поповнення обігових коштів самих підприємств. На 2001 рік
податкова ставка збільшується з 9% до 15% [1].

За даними Рахункової палати України [2] після завер-
шення експерименту підприємства металургійної галузі про-
демонстрували зростання рентабельності на 17,2% та об-
сягів експорту продукції в 1,5 рази, валовий прибуток зріс
майже у 4 рази, що позитивно вплинуло на податкові відра-
хування до бюджету. Проте позитивні тенденції у фінансо-
вому стані металургійної галузі мали тимчасовий характер,
оскільки принципових змін у роботі підприємств не стало-
ся.

Структура собівартості продукції залишилася майже
незмінною, при цьому позитивних результатів було досяг-
нуто за рахунок застосування пільгового оподаткування при
пожвавленому зовнішньому попиті на металургійну продук-
цію. Деякі підприємства взагалі не використали можливість
залучення різниці від зменшення ставки податку на прибу-
ток до обігових коштів підприємства, що передбачалося ек-
спериментом.

Подальше стримане податкове стимулювання металур-
гійної галузі відбувалося в межах дії Закону України від 17
січня 2002 р. "Про подальший розвиток гірничо-металург-
ійного комплексу", за яким до 1 січня 2003 року збережено
пільги щодо плати за забруднення навколишнього природ-
ного середовища, які мали цільовий характер. Крім того, 50%
нарахованого податку на прибуток спрямовувалося на спец-
іальний рахунок державного казначейства з цільовим при-
значенням на інвестиційну діяльність та реорганізацію ви-
робничих фондів. Проте деякі підприємства відмовлялися
від спрямування 50% нарахованого податку на прибуток до
спеціального рахунку Державного казначейства, щоб поз-
бавити себе від додаткових перевірок. На той період скасу-
вання ряду податкових пільг негативно вплинуло на резуль-
таті діяльності металургійних підприємств.

У період 2004—2005 рр. державою було скасовано
більшу частину комплексу податкових пільг провідних га-
лузей економіки, що позитивно вплинуло на обсяги подат-
кових надходжень. Проте позитивна тенденція була корот-
котермінова, оскільки через деякий час були втрачені кон-
курентоспроможні цінові позиції на вироблену продукцію.

Наступний етап розвитку податкових відносин у мета-
лургійній галузі характеризувався положеннями Постано-
ви Кабінету Міністрів України "Про заходи підтримки
підприємств ГМК" від 14 жовтня 2008 р. № 925, якою ска-
совувалися цінові надбавки до діючого тарифу на газ (над-
бавка у розмірі 12%), фіксувалися тарифи на перевезення
вантажів (на 10% знижені ціни на вантажні залізничні пере-
везення) та вартості електроенергії. Саме такі заходи по-
винні були на той час знизити собівартість металургійної
продукції та підвищити її конкурентоспроможність. Але, як
і у 1999 році, так і у 2008 році — податкові пільги та бю-
джетні обмеження тарифних цін пропонуються з метою
максимізації доходів всіх рівнів бюджетів, а не стимулюван-

ня принципової перебудови функціонування металургійних
підприємств та галузі загалом.

Меморандумом порозуміння між Кабінетом Міністрів
України та підприємствами з гірничо-металургійного ком-
плексу, підписаним 10.11.2008 р., [3] запропоновано у сфері
оподаткування:

— забезпечити відшкодування ПДВ металургійним
підприємствам протягом 5 днів з моменту подачі декларації
за минулий місяць;

— розробити програму рефінансування НБУ комерц-
ійних банків по кредитах під заставу невідшкодованого ПДВ;

— встановити та застосувати тарифи на перевезення
вантажів залізничним транспортом для підприємств гірни-
чо-металургійного комплексу;

— знизити тарифи на електроенергію;
— залишити рівень плати за користування надрами на

існуючому рівні, не вносити підвищуючи корегуючи коефі-
цієнти до заходів антикризового характеру;

— підвищити норми амортизації для основних фондів
групи III, які будуть придбаватися за рахунок капітальних
інвестицій та реінвестицій, а також застосувати знижену до
20 % ставки податку на прибуток у разі реінвестування при-
бутку підприємств на придбання основних фондів групи III;

— розширити переліки та обсяги енергозберігаючих
матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що
звільняються від ввізного мита [3].

Але практиками ставиться під сумнів можливість реал-
ізації аспектів Меморандуму, оскільки запропоновані пільги
впроваджуються за рахунок інших галузей економіки, де
продовжується активна тенденція зростання вартості то-
варів та послуг, зокрема електроенергії. Загалом, принци-
пово нових пропозицій державної підтримки реструктури-
зації собівартості продукції та переозброєння виробницт-
ва Меморандум для гірничо-металургійного комплексу не
пропонує.

Отже, податковий протекціонізм набрав вагомого зна-
чення та мав дещо різний характер впливу, що стало підгрун-
тям як критики, так і схвального сприйняття підходу. Кри-
тичний аналіз практичного застосування спеціальних подат-
кових режимів для галузевого розвитку розкрито в праці
А. Кізима, І. Кушнірика [4].

З одного боку, лобісти податкової підтримки галузей
попереджають, що обсяги коштів, які підуть на пільгове опо-
даткування певної галузі, можуть бути мізерними на тлі
масштабу соціально-економічної катастрофи після її зане-
паду та згортання. Тобто через податкову підтримку галузі
частина функцій держави щодо соціально-економічного
забезпечення населення передоручається підприємствам
містобудівного значення.

З іншого боку, розвиток галузі забезпечує конкурентос-
проможність держави загалом, тому її штучна державна
підтримка негативно впливає на формування та забезпечен-
ня вільного конкурентного ринку, оскільки податкове спри-
яння галузевому розвитку спонукає інвесторів вкладати
кошти саме в підприємства пільгової галузі, а не в ті, що
більш конкурентоспроможні.

Доречно зазначити, що останніми роками механізм по-
даткового стимулювання галузі взагалі здійснювався вруч-
ну, тобто податкові пільги могли отримати обрані підприє-
мства галузі, а не ряд підприємств, які формують рівень кон-
курентоспроможності даної галузі.

Сучасний стан формування відповідного податкового
режиму для стимулювання розвитку металургійної галузі
базується на застосуванні окремих податкових пільг, що,
нажаль, не може відповідати специфіці виробничій діяль-
ності галузі. За даними Довідника інших податкових пільг
№68/2 станом на 01.10.2013 р. [5] пільгове оподаткування в
металургійному виробництві охопило наступні аспекти:
формування від'ємного значення об'єкта оподаткування,
експортні операції, послуги з міжнародного перевезення,
операції з постачання відходів та брухту чорних і кольоро-
вих металів тощо. Тобто загалом пільгове оподаткування
для виробництва галузі засноване на оподаткуванні експор-
тних операцій та операцій з постачання виробничих відходів
та брухту.

Зазначені податкові пільги відносяться до прямих ас-
пектів виробництва та не враховують інші види діяльності
(наприклад, інвестиційну, операції з цінними паперами, еко-
логічну тощо) металургійного комплексу.

Загалом, підприємства ГМК від державної підтримки в
межах сфери оподаткування чекають на зниження подат-
кового тиску з податку на прибуток та спрощення адміні-
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стрування ПДВ. У межах адміністрування зазначених по-
датків на 1 січня 2014 р. були внесені відповідні зміни [6].
Так, нормами Податкового кодексу України (ст. 158)
звільняються від оподаткування 50% прибутку (з 1 січня 2014
р. ставка податку на прибуток становить 18%), отриманого
від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енер-
гоефективних проектів підприємств, що включені до Дер-
жавного реєстру підприємств, установ, організацій, які
здійснюють розроблення, впровадження та використання
енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.
До того ж, повинен вестися додатковий облік доходів/вит-
рат від здійснення таких заходів. Діє з 1 січня 2014 року пра-
во суб'єктів господарювання на подачу фінансової звітності
з урахуванням податкових різниць за методикою бухгал-
терського обліку тимчасових та постійних податкових
різниць.

Проте Законом України № 713-VII від 19.12.2013 р. пе-
редбачається перенесення на 2015 рік зниження ставки з
податку на додану вартість до 17%, яке мало діяти вже у
2014 році. Також змінено базу оподаткування ПДВ (п. 188.1
ст. 188 ПКУ): не враховуються пеня та інші неустойки за
невиконання умов договору суб'єктів господарювання.

Спрощено процедуру бюджетного відшкодування ПДВ
для підприємств, що є сумлінними платниками податків, а
саме: камеральні перевірки триватиме не 20, а 5 днів, що
пришвидшує процедуру відшкодування ПДВ. За п. 200.13
статті 200 ПКУ, відшкодування ПДВ пропонується шляхом
оформлення фінансових казначейських векселів строком
обігу до п'яти років з дохідністю на рівні 5% річних. Про-
довженням синтезу механізмів ринку боргових цінних па-
перів та бюджетного відшкодування ПДВ став випуск амор-
тизованих ПДВ-облігацій терміном обігу до п'яти років з
дохідністю на рівні облікової ставки НБУ 9,5% на сумарний
борг 16,7 млрд грн. Виплату будуть отримувати раз на 6
місяців з 10% погашенням боргу.

Отже, на тлі вищезазначеного, підприємства металург-
ійної галузі продемонстрували наступні результати фінан-
сово-економічної діяльності (табл. 1). Результати фінансо-
во-економічної діяльності металургійних підприємств про-
довжують демонструвати збитковість на фоні зниження
обсягів виробництва (темп росту показників за видами про-
дукції коливався від 75% до 99%), позитивних змін експор-
ту чавуна (темп росту склав 117%), феросплавів (темп рос-
ту склав 131%) та прокату (темп росту склав 95%) та зни-
ження показників імпорту прокату (темп росту склав 84,4%),
чавуна (темп росту склав 100%), феросплавів (темп росту
склав 88,2%) [7].

Тобто частка експорту знов зростає і становить за 1 кв.
2014 р. 83,9%, що на 3,2% більше за результати за попередній
аналогічний період. Фінансові показники підприємств де-
монструють суттєве зростання фінансової залежності
підприємств — 34%, та зниження майже у 1,5 рази забезпе-
ченості власними оборотними коштами. Як зазначає "Укр-
рудпром", на показники за досліджуваний період суттєво
вплинули втрати від курсових різниць, які склали біля 9 млрд
грн. та зростання цін на електроенергію — на 8,4% та кокс
— на 2%, при зниженні цін на металолом (2,5%) та газ (10%)
[8].

У підсумку зазначимо, що в металургійній галузі прева-
лює дохідне оподаткування із застосуванням комплексу
пільг, тоді як металургійне виробництво в Україні є чи не
найбільшим "забруднювачем" навколишнього природного
середовища. Зважаючи на стан зношеності основних фондів,
застосування відсталих технологій, високу собівартість про-
дукції, занизький рівень фінансування технічного переозб-
роєння виробництва (на рівні 2% з державного та місцевих
бюджетів, інші 98% — за рахунок підприємства), забезпе-

чення процесів екологізації металургійного виробництва
майже неможливе.

Тому постає питання, навіщо витрачати значні кошти
державного бюджету на пільгове оподаткування прибутку
та доданої вартості, якщо підприємства металургійної га-
лузі є суттєво залежними від державних дотацій та засто-
совують трансфертне ціноутворення, як механізм ухилен-
ня від сплати податків. Дослідження В. Колосок демон-
струє, що трансфертне ціноутворення суттєво впливає на
формування фінансових результатів металургійних
підприємств-холдингів. Протягом 2009—2011 рр. автор дос-
лідив зростання обсягів виробленої продукції на тлі знижен-
ня прибутку металургійних підприємств та суттєвого зрос-
тання прибутку керівної компанії холдингу [9].

Тобто керівна компанія холдингу формує свій резуль-
тат за рахунок відповідного розподілу прибутку для сплати
податків між підпорядкованими підприємствами та нею, що
дає змогу вигідно розподілити податкове навантаження.
Саме тому, при загальному зниженні цін на ресурси та по-
жвавленні попиту на продукцію, підпорядковані підприєм-
ства демонструють збитковість, а керівна компанія — по-
зитивний результат та відповідний рівень сплати податків.

Зниження податкового тиску на металургійні підприє-
мства, які відносяться до експортоорієнтованих, також
відбувається за рахунок суттєвого зниження експортних цін
на вироблену продукцію при одночасну завищенню імпорт-
них (табл. 2).

Вартість продукції як на внутрішньому ринку, так і на
експорт, поступово зростала. Але в середньому внутрішні
ціни на продукцію у 2009 р. відрізнялися від експортних цін
на 1047,5 грн./т, у 2010 р. — на 1415 грн./т, а в 2011 р. — на
1037,5 грн./т. Такі результати демонструють недостатній
державний контроль за ціноутворенням в галузі, яке, в ос-
новному, базується на трансфертному підході.

Складність адміністрування пільгового оподаткування
доходів металургійних підприємств та розвинутий механізм
ухилення від сплати прибуткових податків знижує фіскаль-
не значення галузі, тому, на наш погляд, доречно звернути
увагу на екологічний податок, який включається до витрат
підприємства.

Призначенням екологічного податку є компенсація
будь-якого негативного впливу на стан навколишнього при-
родного середовища діяльності, процесу або результатів їх
провадження. Зауважимо, що викиди металургійного вироб-
ництва та виробництва готових металевих виробів
підприємств Запорізької області за 2011 рік становлять 104,9
тис. т., що складає 47% від загального показника викидів
всієї Запорізької області за даний період, тому доречно
змістити податкове навантаження металургійних
підприємств з дохідної складової на екологічну.

У європейських країнах частка екологічного податку ко-
ливається від 4% до 10% у загальному обсязі податкових
надходжень та від 1,8% до 4% від ВВП [11]. В Україні такі
показники знаходяться на рівні 0,78% та 0,2% відповідно.
Проте зростання податкового навантаження на природо-
охоронну сферу у європейських країнах компенсується
зменшенням податкового тиску на капітал та працю, що до-
речно врахувати в українській практиці екологічного опо-
даткування металургійного виробництва.

Максимальний обсяг надходжень від екологічного по-
датку в Україні формується за рахунок викидів в атмос-
ферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (66% від загального обсягу надход-
жень екологічного податку у 2013 р.) та за розміщення
відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
(25% у 2013 р.). На незначному рівні (від 3% до 4%) поступа-

Таблиця 1. Результати фінансово-економічної діяльності металургійної галузі

Джерело: [7].

Найменування показника 1 кв. 2013 р. 1 кв. 2014 р. 

Фінансовий результат до оподаткування, млн грн. -3080 -12674 

Платежі у бюджет та інші цільові фонди, млн грн. 2027 2281 

Чистий дохід, млн грн. 35673 36082 

Рентабельність реалізації продукції, % -5,25 -3,71 

Коефіцієнт загальної платоспроможності (Н 2-2,5) 1,113 0,861 

Коефіцієнт загальної фінансової стабільності (Н>1) 0,543 0,359 

Коефіцієнт автономії (Н>=0,5) 0,352 0,264 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Н>0,2) 0,02 0,025 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (Н>0,1) -0,41 -0,66 
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ють надходження за викиди в атмосферне повітря забрудню-
ючих речовин пересувними джерелами забруднення та скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти [12].

Загалом, екологічний податок є фіскально незначущім
для бюджету держави (надходження на рівні 1—2%), проте
при вдосконаленні його адміністрування має потужний по-
тенціал до стимулювання процесів екологізації виробницт-
ва, а тому і переозброєння, зокрема в металургійній галузі.

У вітчизняній практиці екологічного оподаткування
металургійного виробництва доречне збільшення розміру
податкових ставок та диференціація їх залежно від обсягів
забруднення, спрощення процедури отримання дозвіль-
них документів на основі тристороннього договору
співпраці влади, суб'єктів господарювання та контролюю-
чих органів, встановлення лімітів на обсяги забруднення,
формування інфраструктури щодо реалізації екологічних
експертиз та посилення податкового контролю саме цієї
сфери оподаткування.

ВИСНОВКИ
Формування пільгового податкового режиму для мета-

лургійної галузі базувалося на максимізації її фіскального
потенціалу, а не на зміцненні її конкурентних позицій на
внутрішньому та зовнішніх ринках. Металургійна галузь
демонструє стійку залежність і небажання функціонувати
без бюджетних дотацій та державного сприяння. Прогали-
ни в податковому законодавстві дали змогу об'єднатися
підприємствам задля мінімізації сукупного податкового тя-
гаря та виводу капіталу за кордон.

Тобто дохідне оподаткування малоефективне щодо ме-
талургійних підприємств, тому необхідно змістити подат-
ковий тягар з дохідного оподаткування на екологічне в ме-
жах діючого податкового тиску. Такий підхід, на відміну від
існуючих, дасть можливість знизити обсяги бюджетних
втрат від ПДВ та податкової недоїмки від застосування
трансфертного ціноутворення на підприємствах та призве-
де до певних ефектів: бюджетного (наповнення державно-
го бюджету за рахунок екологічного податку), екологічно-
го (покращення екологічної ситуації), інноваційного (впро-
вадження нових технологій з метою зменшення штрафів,
пень за забруднення та викиди), економічного (зменшення
у собівартості частки витрат на енергоносії, зменшення вит-
рат на оздоровлення робітників), соціального (покращення
здоров'я населення та співробітників підприємства, мож-
ливість за рахунок зекономлених коштів розвивати соціаль-
ну інфраструктуру).
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Найменування показника 
Внутрішні ціни Ціни на експортну продукцію 

Грудень 
2009 р. 

Грудень 
2010 р. 

Січень 
2011 р. 

Грудень 
2009 р. 

Грудень 
2010 р. 

Січень 
2011 р. 

Прокат плаский гарячекатаний 4600 6100 6280 4100 4800 5600 

Прокат плаский холоднокатаний 5800 7160 7280 4960 5600 6360 

Прутки та бруски, арматура 5200 6300 6600 3700 4950 5650 

Кутики, фасонні і спеціальні профілі 5350 6650 6900 4000 5200 5300 

 

Таблиця 2. Ціни на основні види вітчизняного сталевого прокату, грн./т з ПДВ

Джерело: [10].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практично всі регіони України володіють величез-

ною і різноманітною історико-культурною спадщиною,
яка потребує належного рівня утримання та викорис-
тання. Це, передусім, нерухомі пам'ятки — археології,
історії, архітектури, містобудування, монументально-
го мистецтва, науки і техніки, в яких зафіксовані важ-
ливі події в історії держави, окремого регіону, міста,
села, конкретної людини. Станом на 01.01.2012 на дер-
жавному обліку України за даними Держкомстату Ук-
раїни перебуває 144831 пам'ятка культурної спадщи-
ни, що більше, ніж у Росії та Польщі разом. У тому числі
за видами: археології 71214, історії — 52544, монумен-
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тального мистецтва — 2806, архітектури — 17934,
містобудування — 3, садово-паркового мистецтва —
308, ландшафтні — 5, науки і техніки — 17. Із загаль-
ної кількості пам'яток — 3005 національного і 141826
— місцевого значення [2, с. 7]. При цьому в Україні 401
місто має статус історичного. Створені та діють 63 дер-
жавні історико-культурні заповідники, з яких 25 відне-
сено до сфери управління Мінкультури, з них 19 — на-
ціональні. Водночас шість найменувань (7 визначних
пам'яток України) рішенням Міжнародного Комітету
ЮНЕСКО зі збереження всесвітньої культурної та
природної спадщини включені до Списку всесвітньої
спадщини.
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Разом з тим, на сьогодні в Україні у сфері збере-
ження культурної спадщини існує низка проблем, се-
ред яких найбільш серйозною є недостатній рівень
фінансування ремонтно-реставраційних робіт, через
що останні проводяться лише на об'єктах пріоритет-
ного значення, тоді як близько або понад половини
об'єктів культурної спадщини залишаються в хроніч-
но незадовільному або й аварійному технічному стані
[7].

У сучасних умовах успішний розвиток складних со-
ціально-економічних адміністративно-територіальних
систем країни, якими є регіони, їх перспективи у май-
бутньому, значною мірою визначаються поточними інве-
стиціями в історико-культурну спадщину. До вагомих
проблем збереження якої варто віднести неналежний
рівень бюджетного забезпечення та невисоку обіз-
наність культурними пам'ятками як в Україні, так і за
кордоном, що веде за собою низький рівень благо-
дійництва та меценатства. Адже навіть за умови най-
сприятливіших економічних показників та максималь-
но можливого бюджетного забезпечення держава, як
свідчить світовий досвід, не може самостійно покрива-
ти всі витрати, необхідні для належного утримання істо-
рико-культурної спадщини.

Випадки виділення окремими бізнесменами, фінан-
сово-промисловими групами та підприємствами відпо-
відних сум на збереження чи відновлення об'єктів істо-
рико-культурної спадщини в Україні сьогодні, як і ра-
ніше, мають переважно поодинокий характер.

Важливість інвестування у розвиток культури ре-
гіонів України зумовлена тим, що в сучасному світі саме
культурна сфера стає одним із головних факторів, який
сприяє формуванню належної якості інноваційного та
інтелектуального потенціалу нації з урахуванням вимог
сьогодення.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій
свідчить, що питанням комплексного системного підхо-
ду до організації охорони і збереження історико-куль-
турної спадщини, ролі державних інституцій та гро-
мадських організацій у вирішенні актуальних питань,
комплексного захисту культурної спадщини присвячені
колективні та індивідуальні праці таких науковців, як
В. Горбика, В. Даниленка, Г. Денисенко, Т. Катаргіної,
С. Кота, Е. Піскової, Г. Рудого, Л. Федорової та інших
дослідників. Проблеми удосконалення механізмів дер-
жавного управління охороною культурної спадщини
розкрили дослідники: В. Дорофієнко, В. Гуляєв, Н. Ков-
паненко, Е. Левицька, Т. Левкун, О. Манаєв, О. Мали-
шева, І. Осипенко, О. Присяжнюк, О. Поважний, Є. Сер-
дюк, Ю. Стріленко, О. Усенко, І. Черніна та ін.

Проте мало дослідженими залишаються питання
фінансово-інвестиційної підтримки реалізації держав-

ної політики у сфері збереження та охорони історико-
культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні
регіонів, що є надзвичайно важливим в умовах сталого
розвитку.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження пропонованої

публікації є аналіз фінансово-інвестиційних заходів по
забезпеченню сфери охорони історико-культурної
спадщини та пам'яток архітектури на регіональному
рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На території регіонів розташовані видатні споруди,

комплекси історичної забудови, а також етнографічні,
і культурні та археологічні об'єкти, що входять до ре-
гіональних скарбниць та є вагомою частиною національ-
ного культурного надбання. З цієї причини культурне
середовище поступово стає визначальним чинником та
одним із ключових напрямів державної політики, за
яким оцінюється наша країна на європейському та світо-
вому рівні.

Головною метою регіональної політики в сфері
охорони історико-культурної спадщини та пам'яток
архітектури є створення умов не лише для її органі-
заційно-правового, а й для фінансово-інвестиційно-
го забезпечення в інтересах динамічного соціально-
економічного, культурного та духовного розвитку
регіонів.

У ст. 90 (п. 5 ч.1) Бюджетного кодексу України, де
йдеться про видатки на культуру та мистецтво, що вра-
ховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів,
не передбачено витрати на охорону культурної спадщи-
ни, що спричиняє постійне недофінансування цієї галузі
[1].

Тому сьогодні органам публічної влади необхідно
запровадити методологічні підходи та методики визна-
чення міжбюджетних трансфертів щодо витрат на охо-
рону культурної спадщини між державним і місцевими
бюджетами. На практиці при формуванні місцевих бюд-
жетів кошти на охорону культурної спадщини перед-
бачаються за рахунок частини доходів, які залишають-
ся у їх розпорядженні, тобто за залишковим принци-
пом фінансування [5].

Так, у Державному бюджеті України було зазначе-
но, що прогнозний обсяг видатків місцевих бюджетів на
культуру і мистецтво, який враховується при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, мав
складати 8 285,1 млн грн., що перевищував обсяг ви-
датків 2013 року (7 691,7 млн грн.) на 593,4 млн грн. або
на 7,7 %. Проте, відповідно до Закону України №1165-
VII "Про внесення змін до Закону України "Про дер-
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паспортизація, 
інвентаризація та 
реставрація пам'яток 

архітектури і пам'яток 

культурної спадщини 

199,4 58,4 257,8 173 841,5  60 642,3  234 483,8  

 

Таблиця 1. Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік", млн грн.
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жавний бюджет України на 2014 рік", здійснено секвестр
держбюджету і цей обсяг видатків було скорочено на
"культуру і мистецтво" на 7,2% з 8,3 млрд грн. до 7,7 млрд
грн. [6] Зокрема на бюджетну програму Міністерства
культури України 1801490 — "Збереження історико-
культурної та архітектурної спадщини в заповідниках,
здійснення заходів з охорони культурної спадщини,
паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток
архітектури і пам'яток культурної спадщини" передба-
чалось фінансування обсягом майже 249 млн грн., але
після секвестру бюджету заплановані видатки склали —
234483,8 млн грн., що на 22 млн грн. менше ніж у 2013
році (табл. 1)  [4].

Бюджетні видатки є відображенням спромож-
ності Міністерства культури України лобіювати інте-
реси культури. Водночас видатки, передбачені Зако-
ном України "Про Державний бюджет України на
2014 рік" не забезпечують у повному обсязі потреби
галузі.

Відповідно культурні інституції чекає досить не-
простий рік. Не врегульованість фінансово-економ-
ічних проблем галузі, не дає відповідей на багато за-
питань та передбачає вирішення проблем шляхом
затвердження нових фінансових нормативів, і вне-
сення відповідних змін до Постанови Кабінету
Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 "Деякі пи-
тання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"
[3] у частині доповнення п. 37 "Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирів-
нювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним та місцевими бюджетами",
при визначенні фінансових нормативів бюджетного
забезпечення видатків на утримання, ремонт і рес-
таврацію пам'яток (архітектури і монументального
мистецтва та археологічних) через запровадження
коригуючи коефіцієнтів, що відображають відмін-
ності між регіонами (адміністративно-терито-
ріальними одиницями) (1).

Відповідно формулу пропонується викласти у такій
редакції:

Vhtgi=Harcl*Niarcl+Harct*Niarct (1),
де Vhtgi — обсяг видатків бюджету адміністратив-

но-територіальної одиниці, на території якої розташо-
вані пам'ятки, які не належать Hаціональним музеям чи
заповідникам, на утримання, ремонт і реставрацію цих
пам'яток;

Harcl — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання пам'ятки археології на
рівні регіону;

Harct — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання, ремонт і реставрацію
пам'ятки архітектури чи монументального мистецтва на
рівні регіону;

Niarcl — чисельність археологічних пам'яток в ад-
міністративно-територіальній одиниці, які не входять до
Національних музеїв чи заповідників;

Niarct — чисельність пам'яток архітектури чи мону-
ментального мистецтва в адміністративно-територі-
альній одиниці, які не входять до Національних музеїв
чи заповідників.

Недостатній рівень фінансування робіт спрямо-
ваних на утримання, ремонт, реставрацію значної
кількості об'єктів культурної спадщини в регіонах
України призводить до ризику втрати ними їх есте-
тичного вигляду та цінності. Тому збереження істо-
рико-культурної спадщини та пам'яток архітектури
регіонів потребує значних капіталовкладень, для
надходження яких необхідне проведення відповідної
фінансово-економічної політики. Як результат, у
регіонах держави розробляються регіональні про-
грами з узгодженими регіональними планами заходів
щодо розбудови сфери охорони культурної спадщи-
ни. При цьому до основних пріоритетних напрямів
регіональної політики з організації фінансово-інве-

стиційного забезпечення у сфері охорони історико-
культурної спадщини та пам'яток архітектури варто
віднести [5]:

— забезпечення подальшого реформування прав
власності на нерухомі пам'ятки відповідно до чинного
законодавства та остаточне правове оформлення цих
прав;

— розробку першочергових фінансово-економі-
чних заходів по збереженню найбільш цінних пам'я-
ток регіонів на основі поєднання можливостей бюд-
жетів різних рівнів, внутрішнього фінансово-еконо-
мічного потенціалу нерухомих пам'яток, приватних
коштів власників та користувачів по забезпеченню
схоронності, ремонту та реставрації нерухомих па-
м'яток;

— розробку та реалізацію інвестиційних програм
та проектів щодо реабілітації та реставрації ареалів
історичних населених місць регіонів та окремих пам'я-
ток.

Проаналізуємо кожен із цих напрямів більш де-
тально. Першим напрямом реалізації фінансово-
економічної політики передбачається організація
більш ефективного використання приватних коштів
власників пам'яток. Законом України "Про охоро-
ну культурної спадщини" передбачається, що влас-
ники та користувачі нерухомих пам'яток несуть по-
вну фінансову відповідальність щодо забезпечення
належного технічного стану пам'яток, проведення
відповідних ремонтно-реставраційних робіт, на-
лежного їх використання. Законом передбачені
відповідні обмеження прав володіння та користу-
вання пам'ятками. Враховуючи вимоги закону, ці
обмеження потребують оформлення відповідними
нормативно-правовими актами, до яких віднесені
охоронні договори. Крім того, відчуження будь-
якої пам'ятки буде здійснюватися лише при наяв-
ності відповідного дозволу органів охорони куль-
турної спадщини.

Для упорядкування адміністративно-правових про-
цедур на відчуження пам'яток необхідно:

— за короткий термін провести повну історико-
культурну інвентаризацію пам'яток;

— передати до центрального органу охорони па-
м'яток на затвердження проект Державного реєстру
нерухомих пам'яток по регіонах;

— забезпечити передачу матеріалів Державного реє-
стру до установ технічної інвентаризації нерухомості
та органів юстиції регіонів;

— відпрацювати механізм взаємовідносин та адмін-
істративні процедури між органами охорони культур-
ної спадщини, установами технічної інвентаризації та
органами юстиції (нотаріати).

Другим напрямом фінансово-економічної політики
є розробка інвестиційних програм, до яких, насамперед,
відносяться:

— програми ефективного використання земель-
них ресурсів у забудові історичних центрів міст на
основі реконструкції та регенерації історичних квар-
талів;

— програми модернізації та реконструкції в історич-
них ареалах населених місць системи торгівельного об-
слуговування, бізнесу та відпочинку;

— програми розвитку в регіоні історичного туриз-
му та ін.

Розробка зазначених програм має реальні переду-
мови, які визначаються стихійним розвитком інвести-
ційних процесів саме в зазначених сферах.

Третім напрямом фінансово-інвестиційної діяль-
ності є залучення бюджетних та спеціальних коштів на
здійснення першочергових протиаварійних та ремон-
тно-реставраційних робіт на пам'ятках, які мають ве-
лику історичну та художню цінність і використовують-
ся у соціально-культурній сфері. До таких об'єктів на-
лежать пам'ятки національного значення, в яких роз-
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ташовані театральні, музейні установи, навчальні та
просвітні заклади.

Для здійснення цього напряму необхідно:
— забезпечити включення до програм соціально-

економічного розвитку регіонів та історичних населе-
них місць відповідних планів бюджетного фінансуван-
ня ремонтно-реставраційних робіт на збалансованій ос-
нові;

— утворення при бюджетах спеціального фонду
охорони культурної спадщини, в якому зосереджува-
тимуться спеціальні кошти на фінансування охорони
культурної спадщини згідно із Законом України "Про
охорону культурної спадщини".

Головними особливостями даного процесу є те,
що бюджети різних рівнів повинні нести спільні
фінансові навантаження по конкретних об'єктах, які
є історичними та культурними здобутками країни,
регіону, міста на основі поєднання можливостей цих
бюджетів, внутрішнього фінансово-економічного
потенціалу нерухомих пам'яток, приватних коштів
власників та користувачів по забезпеченню схорон-
ності, ремонту та реставрації нерухомих пам'яток.

Для повноцінного вирішення цих питань необхідна
координація роботи органів виконавчої влади на ре-
гіональному й субрегіональному рівнях та на рівні
органів місцевого самоврядування.

Джерелами наповнення фонду охорони культурної
спадщини є:

— цільові видатки з місцевих бюджетів на заходи з
охорони культурної спадщини, які відповідно до рішень
обласних, районних, сільських, селищних та міських рад
спрямовані на реалізацію регіональних та місцевих про-
грам охорони історико-культурної спадщини та пам'я-
ток архітектури;

— кошти, одержані від оплати за розміщення рек-
лами на об'єктах, що перебувають у комунальній влас-
ності — на пам'ятках місцевого значення, в межах зон
охорони таких пам'яток, а також від плати за викорис-
тання місцевої символіки (герба міста або іншого насе-
леного пункту України, назви чи зображення архітек-
турних, історичних пам'яток) у населених пунктах ре-
гіонів;

— 50% коштів, одержаних внаслідок застосу-
вання фінансових стягнень за порушення юридич-

Рис. 1. Схема фінансово-інвестиційного забезпечення сфери охорони
культурної спадщини на рівні регіону
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ними особами законодавства про охорону куль-
турної спадщини відповідно до статей 44, 45 За-
кону України "Про охорону культурної спадщи-
ни";

— кошти, одержані внаслідок відшкодування шко-
ди, завданої пам'яткам згідно з с. 47. Закону України
"Про охорону культурної спадщини";

— кошти, одержані від туристичного збору згідно
із Податковим кодексом України;

— кошти благодійних внесків та пожертвувань, у
тому числі валютні, на охорону культурної спадщини
та інші джерела, не заборонені чинним законодав-
ством.

Спеціальні кошти фонду охорони культурної спад-
щини використовуються виключно на заходи, перед-
бачені відповідними статтями Закону України "Про
охорону культурної спадщини". Принциповим питан-
ням, з урахуванням різних джерел фінансування за-
ходів по охороні культурної спадщини та різних інте-
ресів власників пам'яток, є питання узгодження та зба-
лансованості фінансово-інвестиційних заходів. Для за-
безпечення такої узгодженості необхідно розробити
відповідні процедури узгодження за участю органів
публічної влади, їх відповідних структурних
підрозділів (управлінь/відділів) та регіональної кон-
сультативної ради з питань охорони об'єктів культур-
ної спадщини.

Представлена на (рис. 1.) схема фінансово-інвести-
ційного забезпечення сфери охорони культурної спад-
щини на рівні регіону репрезентує систему взаємовід-
носин органів публічної влади різних рівнів, суб'єктів
підприємницької діяльності у процесі господарської
діяльності з питань пошуку фінансових джерел, фор-
мування кошиків для фінансування сфери охорони куль-
турної спадщини, перерозподілу доходів бюджетів усіх
рівнів з метою збереження історико-культурного над-
бання країни.

Отже, успішність державних заходів із підтримки
галузі культури в регіонах України залежить від
інструментарію для їх самостійного розвитку та мож-
ливості створювати новий власний образ, приваб-
ливість, конкурентоздатність, але це може відбутися
лише за умови самостійного формування місцевих
бюджетів розвитку, використання потенціалу приват-
ного спонсорства і меценатства та інших можливості
залучення інвестицій для творення привабливості те-
риторій. Проведений аналіз надходжень та витрат на
охорону культурної спадщини засвідчив обмежений
рівень її фінансування, що ставить під загрозу вико-
нання регіональних програм із паспортизації та збе-
реження об'єктів історико-культурної спадщини та
пам'яток архітектури.

Вирішення даної проблеми потребує мобілізації до-
даткових коштів, до яких належать власні кошти
суб'єктів підприємницької діяльності (прибуток, амор-
тизаційні відрахування тощо), кредитні та інвестиційні
ресурси, а також інші джерела фінансування (бла-
годійні, спонсорські внески).

При цьому необхідно внести пропозиції щодо змін
та доповнень до законодавчого забезпечення національ-
них та регіональних програм із збереження культурної
спадщини, які полягають у перерозподілі частини ви-
датків на фінансування заходів із охорони пам'яток.
Відповідно наступним етапом у цій сфері має бути аналіз
динаміки надходжень коштів на охорону культурної
спадщини.

Тому дослідження питань узгодження та збалан-
сованості фінансово-інвестиційних заходів по забез-
печенню сфери охорони історико-культурної спадщи-
ни та пам'яток архітектури на рівні регіону потребує
подальшої систематизації, уточнення, вироблення ме-
тодик із забезпечення планування бюджетних надход-
жень загального та спеціального фондів, які відкрива-
ють шлях до оптимального перерозподілу податкових

надходжень від використання кредитних та інвестиц-
ійних ресурсів на фінансування заходів у відповідній
сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах російської агресії проти України

перед нашою державою постало складне завдання створен-
ня і розбудови сучасного безпекового і оборонного секто-
ру держави.

Сьогодні можна впевнено констатувати, що з трансформа-
цією Збройних Сил України розпочався масштабний процес
реформування сектору безпеки і оборони, включаючи систему
органів внутрішніх справ та інших силових структур, які вико-
нують специфічні завдання із забезпечення безпеки держави.

Зазначено, що одним із основних напрямів реформуван-
ня сектору безпеки та оборони України є посилення демок-
ратичного цивільного контролю за діяльністю силових
структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Побудова моделі державного управління у сфері демок-

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
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У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення моделі державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що модель дер-
жавного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони Украї-
ни конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки і оборони, визначених Стратегією національної безпеки України,
Стратегічним оборонним бюлетенем України, Воєнною доктриною України. Доведено, що головною метою
моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України є визначення комплексу стратегічних положень реалізації єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони. Обгрунто-
вано, принципи та механізми реалізації моделі державного управління у сфері демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони України.

The article considers actual issues on development of the model of state management in the sphere of civil
democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the model of state management in
the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine specifies the basic ways of
realization of conceptual ideas and perspectives of development of civil democratic control over the security sector
and defense defined by the national security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military
doctrine of Ukraine. It is proved that the main purpose of the model of state management in the sphere of civil
democratic control over the security sector and defense of Ukraine is the definition of a complex of strategic
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рони в Україні ще не стала об'єктом спеціальних наукових
досліджень в галузі науки "Державне управління", хоча на
даний час можна констатувати лише спроби деяких дослід-
ників, експертів та авторів, які розглядали окремі її аспек-
ти. Зокрема, у цьому напрямі заслуговують на увагу нау-
кові розробки В.П. Горбуліна, В.Т. Білоуса, Г.П. Ситника,
А.І. Семенченка, А.Б. Качинського, В.М. Рижих, В.А. Ліпка-
на, В.О. Шамрая.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управлі-
ння залишається проблемним, актуальним і малодослідже-
ним питання розвитку державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробити модель державного управлі-

ння у сфері демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При проведенні попередніх досліджень, нами ви-

значено, що державне управління у сфері демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни — це організована сукупність державних органів, по-
садових осіб та інститутів громадянського суспільства, об-
'єднаних єдиними цілями та завданнями щодо забезпечен-
ня неухильного дотримання законності й відкритості в
діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони дер-
жави, сприяння їхній ефективній діяльності й виконання
покладених на них функцій, зміцнення державної та
військової дисципліни, які здійснюють узгоджену діяльність
у межах чинного законодавства України.

Основними принципами державного управління у сфері
демократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони України є:

— законність, демократичність, відкритість і прозорість.
Дотримання цього принципу забезпечується шляхом безу-
мовного виконання усіма органами державної влади Украї-
ни міжнародних та національних нормативно-правових актів
з питань дотримання законності, забезпечення охорони пра-
вопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян;

— об'єктивність контролю. Дотримання цього принци-
пу дає змогу реально оцінити ситуацію, що склалася у сфері
управлінської діяльності сектору безпеки і оборони, зіста-
вити її із завданнями і визначити потребу втручання з боку
відповідних державних органів та інституцій громадянсь-
кого суспільства;

— дієвість контролю. Принцип полягає в реальному усу-
ненні наслідків, порушень чинного законодавства, прийнятих
норм і правил. Контроль включає не тільки виявлення допуще-
них порушень у структурах сектору безпеки і оборони, й гли-
бокий аналіз причин їх появи, настання можливих наслідків, а
також включення оптимальних механізмів захисту;

— принцип гласності. Принцип спрямований на підви-
щення ефективності управління сектором безпеки і оборо-
ни України і включає: широке висвітлення механізмів діяль-
ності органів державного управління щодо виведення струк-
тур сектору безпеки і оборони із кризового стану; аналіз
відповідності чинної нормативно-правової бази наявним
цивільно-військовим відносинам у сфері державного управ-
ління національною безпекою; розробку державних про-
грам і забезпечення їх виконання; забезпечення результа-
тивності органів управління різних рівнів та посадових осіб;

— принцип систематичності та регулярності. Принцип
забезпечує належний порядок і дисципліну в роботі конт-
ролюючих органів та підконтрольних суб'єктів. Систематич-
не проведення демократичного цивільного контролю дає
змогу комплексно орієнтуватися в сфері управління секто-
ром безпеки і оборони, виявити недоліки в управлінській
діяльності, здійснити пошук резервів, запобігти появі нега-
тивних наслідків;

— деполітизації та деідеологізації контролю. Принцип
не допускає членство в політичних партіях працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців, є запору-
кою об'єктивності та неупередженості у процесі діяльності
сектору безпеки і оборони, а також превентивним факто-
ром у недопущенні абсолютного домінування певної полі-
тичної сили у спосіб лобіювання її інтересів у безпековій та
оборонній сфері держави.

Для ефективної реалізації зазначених принципів дер-
жавного управління у сфері демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони України необхі-
дно застосувати організаційні, правові, економічні, військові
(правоохоронні) та соціальні механізми.

Організаційні механізми передбачають:
— створення на національному рівні ефективної систе-

ми державного управління у сфері демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки і оборони України;

— формування єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного конт-
ролю за діяльністю силових структур держави;

— розроблення Концепції залучення громадськості до
здійснення демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю структур сектору безпеки і оборони України;

— розроблення Національної стратегії розвитку демок-
ратичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України та реалізація її засад у державних та регіо-
нальних цільових програмах;

— координацію та взаємодію всіх державних інституцій
і громадськості, що мають компетенцію у безпековій та обо-
ронній сфері;

— реформування безпекового і оборонного сектору
держави;

— розбудову демократичних цивільно-військових відно-
син в українському суспільстві.

Правові механізми передбачають:
— законодавче закріплення основних параметрів і

характеристик суб'єктів сектору безпеки і оборони Украї-
ни відповідно до покладених на них функцій і завдань;

— удосконалення національного законодавства щодо
демократичного цивільного контролю за діяльністю секто-
ру безпеки і оборони України;

— вдосконалення структури й уточнення функцій
суб'єктів системи демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України (Президента України,
Верховної Ради України, громадськості та ін.);

— чітке визначення сфер відповідальності між су-
б'єктами здійснення демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України;

— адаптацію законодавства України у сфері демо-
кратичного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони до вимог законодавства Європейського Союзу.

Економічні механізми передбачають:
— введення послідовного ряду управлінських заходів

щодо вдосконалення бюджетного контролю над сектором
безпеки і оборони;

— перевірку законності та ефективності використання
бюджетних коштів на сектор безпеки і оборони;

— встановлення доцільності й раціональності викорис-
тання оборонних бюджетних фондів;

— визначення законності і обгрунтованості витрачання
фінансових коштів на закупівлю основних видів озброєння
і техніки;

— окреме фінансування заходів, як за рахунок держав-
ного бюджету, так із залученням позабюджетних інвестицій;

— створення недержавного фонду для фінансування
наукових розробок у сфері розвитку демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Військові (правоохоронні) механізми передбачають:
— організацію внутрішнього життя в структурах сек-

тору безпеки і оборони, що регламентується особливими
правилами (законами, статутами);

— забезпечення підвищення рівня життя і добробуту
військовослужбовців та правоохоронців;

— підтримку на належному рівні мобілізаційної готов-
ності та боєготовності Збройних Сил України;

— забезпечення достовірної інформації з різних питань
життєдіяльності безпекового та оборонного сектору дер-
жави;

— забезпечення прозорого призначення управлінських
кадрів стратегічного рівня;

— забезпечення належної організації життєдіяльності
сектору безпеки і оборони в умовах глибоких трансфор-
мацій у всіх сферах суспільного та політичного життя Ук-
раїни.

Соціальні механізми передбачають:
— визначення законодавством України обов'язкових

вимог до регуляторного і інформаційного забезпечення
організації і здійснення демократичного цивільного конт-
ролю за діяльністю силових структур держави;

— упровадження сучасних технологій інформаційної
присутності щодо інформування громадських інституцій
про діяльність структур сектору безпеки і оборони;

— вжиття комплексних державно-управлінських за-
ходів з метою розвитку демократичного цивільного конт-
ролю над сектором безпеки і оборони;

— удосконалення загальнодержавної системи демокра-
тичного цивільного контролю щодо створення умов для
відкритості та прозорості функціонування структур секто-
ру безпеки і оборони;

— розроблення та впровадження в практику науково-
обгрунтованих критеріїв і методик поетапної об'єктивної
оцінки результатів функціонування діяльності всіх струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— гармонізацію цивільно-військових відносин у
суспільстві;

— підвищення рівня довіри громадян до силових струк-
тур держави.

Отже, в результаті визначення поняття, принципів та
механізмів реалізації державного управління у сфері демок-
ратичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України нами запропоновано і отримано модель дер-
жавного управління у сфері демократичного цивільного
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контролю над сектором безпеки і оборони України (рис. 1),
яка конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних
ідей та поглядів розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони, визначених Стра-
тегією національної безпеки України [1], Стратегічним обо-
ронним бюлетенем України [2], Воєнною доктриною Украї-
ни [3]. Головною метою моделі державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України є визначення комплексу страте-
гічних положень реалізації єдиної державної політики у
сфері організації і здійснення демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сутність розробленої моделі державно-

го управління у сфері демократичного цивільного контро-
лю над сектором безпеки і оборони України полягає у ство-
ренні ефективних державно-управлінських механізмів, що
гарантовано забезпечить реалізацію державної політики
національної безпеки у сфері організації і здійснення де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки
і оборони, спрямованих на виконання державно-управлі-
нських завдань щодо забезпечення неухильного дотриман-
ня законності й відкритості в діяльності всіх складових
сектору безпеки і оборони держави, сприяння їхній ефек-
тивній діяльності й виконання покладених на них функцій,
зміцнення державної та військової дисципліни, що дасть
можливість вдосконалити цивільно-військові відносини у
суспільстві та підвищити рівень довіри до силового сегмен-
ту держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати-
ки є, на наш погляд, вивчення кращого європейського досв-
іду щодо розвитку державного управління у сфері демок-

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони.
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Рис. 1. Модель державного управління у сфері демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України
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ВСТУП
Освіта і наука залишаються головним джерелом

інноваційних змін. Інформаційне суспільство як нова
формація характеризується головним чином особливим
ставленням до інноваційних процесів. Основою розвит-
ку такого суспільства є формування інноваційного се-
редовища, яке безпосередньо стосується інноваційної
природи сучасної освіти. Підготовка людини до твор-
чої активності, сприяння її розвитку як здатної до на-
рощування творчого доробку та прийняття суттєвих
управлінських рішень з орієнтацією на сьогодення й
майбутнє — головне завдання, яке стоїть перед сучас-
ною системою освіти, особливо післядипломною.

Механізми реалізації державної освітньої політики
висвітлюються в монографіях і навчальних посібниках
Л.І. Антошкіна, Д.І. Дзвінчука, М.І. Дудки, В.С. Жу-
равського та ін. Значний інтерес для наукових праців-
ників мають вітчизняні дослідження: О.В. Дубровки,
С.А. Калашникової, В.П. Коваленка, Н.М. Колеснічен-
ка, В.В. Остапчука, І.М. Сікорської та ін. У них автори
особливу увагу приділяють вивченню механізму держав-
ного управління освітньою сферою, характеризують її
систему, структуру, форми, методи.
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У статті розглядаються питання визначення механізму державного управління післядипломною
освітою та взаємодії його підсистем і елементів. Запропоновано інтегративний механізм державного уп-
равління післядипломною освітою, який складається з основних механізмів: правового, економічного,
організаційного, соціального, мотиваційного та специфічних для освітньої системи механізмів: управлі-
ння інноваційним розвитком і управління якістю післядипломної освіти.

This paper deals with the determination of the mechanism of state management of postgraduate education
and interaction of its subsystems and components. An integrative mechanism of state management of
postgraduate education, which consists of basic mechanisms: legal, economic, institutional , social, motivational
and educational system-specific mechanisms: the development of innovative and quality management of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість дослідників цікавлять питання трансфор-

мації освіти, зміни в її структурі, змісті. Проте залиша-
ються недостатньо висвітленими ефективні шляхи і за-
соби виведення української післядипломної освіти з
кризи шляхом удосконалення державного механізму
управління в цілому, та механізмів державного управ-
ління післядипломною освітою зокрема.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення ефективно діючого механізму держав-

ного управління післядипломною освітою передбачає
найбільш оптимальне поєднання його складових. Ви-
явлення цих складових як елементів вказаного механ-
ізму зроблено у відповідності до наявних у них основ-
них ознак за принципом однорідності. Кожна складо-
ва інтегративного механізму державного управління
післядипломною освітою має свою природу й, у свою
чергу, представляє собою певний механізм, який підпо-
рядкований інтегративному механізму і діє у його
складі. У відповідності до цього виділено: правовий,
економічний, соціальний, організаційний механізми,
механізм управління інноваційним розвитком, ме-
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ханізм управління якістю та мотиваційний механізм.
При цьому суттєвим є те, що жоден із згаданих ме-
ханізмів не позбавлений від втручання у сферу дії іншо-
го і не є суто спеціалізованим. Усі вони сполучаються,
взаємодіють одне з одним. Тобто виділити будь-який
механізм у "чистому" вигляді не представляється мож-
ливим.

Структура інтегративного механізму державного
управління післядипломною освітою складається з
внутрішніх кількапорядкових рівнів управління, де
підрівні будь-якого порядку утворюють систему і ви-
ступають, у свою чергу, цілісними структурами. Фун-
кціонування як загальної (інтегративної) структури,
так і її складових взаємопов'язане і залежить від
якості й кількості внутрішніх і зовнішніх зв'язків, які
вони спроможні утворювати. Кожний складовий еле-
мент структури даного механізму має досить високий
ступінь спеціалізації й високу спроможність до коо-
перації.

При відпрацьованій позитивній взаємодії елементів
інтегративного механізму, урахуванні викладених реко-
мендацій з удосконалення чинного механізму держав-
ного управління післядипломною освітою прогнозуєть-
ся досягнення позитивного ефекту синергії.

Правовий механізм. Нормативно-правове забезпе-
чення виступає своєрідною санкцією держави й вико-
нує функцію управління на державному рівні. Забезпе-
чення нормовідповідності становить сенс державного
управління.

Функціонування правового механізму державного
управління післядипломною освітою спрямовується на
закріплення і розвиток відносин управління за допомо-
гою цілей системи. Він здійснює регулювання право-
відносин між суб'єктами освітньої діяльності і уявляє
собою систему: норми — методи їх застосування — по-
садові особи, що гарантують права і обов'язки, та осо-
би, які дотримуються вказаних норм.

Складовими пропонованого механізму виступають
такі групи правових норм: регулюючі способи дії за-
кладів післядипломної освіти та вищих навчальних
закладів, які ліцензовані на надання освіти цього рівня;
регулюючі навчальний, науково-дослідницький та гос-
подарчий процеси; регулюючі правовідносини між ор-
ганами влади та управління у межах кожного рівня й
освітньої установи; регулюючі правовідносини при су-
довому розгляді спорів між освітніми закладами систе-
ми та іншими суб'єктами при здійсненні своєї статутної
діяльності.

Таким чином, удосконалення існуючого правового
механізму державного управління післядипломною ос-
вітою, зумовлюючи законодавчу сферу розвитку управ-
лінських структур, сприятиме функціонуванню освіт-
ньої системи відповідно до умов суспільної трансфор-
мації, адекватному застосуванню адміністративних ме-
тодів та забезпеченню скоординованої дії усіх складо-
вих інтегративного механізму управління у єдиному
правовому полі.

Економічний механізм. Економічний механізм дер-
жавного управління післядипломною освітою спрямо-
ваний на реалізацію економічної політики держави у
сфері післядипломної освіти, яку можливо визначити
як діяльність органів державної влади й управління
щодо встановлення стратегічної мети, напрямів, завдань
і пріоритетів, засобів економічної тактики для їх досяг-
нення, а також застосування цих засобів для забезпе-
чення збалансованого, стабільного функціонування і
розвитку освітньої системи.

З урахуванням вказаного пропонується вдоскона-
лити економічний механізм державного управління
післядипломною освітою у наступних аспектах: по-
єднання прагматичних міркувань стосовно налагоджен-
ня ефективного економічного механізму освітньої сис-
теми з визнанням її загальноцивілізаційного значення
й ролі щодо передачі культурних традицій і цінностей

людського співтовариства; визнання концептуальної
позиції, що підкреслює значення післядипломної осві-
ти для суспільства.

Соціальний механізм державного управління після-
дипломною освітою. Умовою ефективної соціальної
політики у сфері післядипломної освіти є забезпечення
її взаємозв'язку із загальною стратегією соціальних
реформ в Україні, що потребує неперервного вдоско-
налення заходів соціальної спрямованості в освітній
системі.

Соціально-економічна криза в Україні, недо-
статність державних витрат на післядипломну освіту і
складне фінансово-економічне становище багатьох
підприємств перешкоджають надходженню достатніх
інвестицій у підготовку персоналу на макро- і мікрор-
івнях, а невизначеність перспектив продуктивної зай-
нятості та низький рівень доходів населення негатив-
но відбиваються на фінансуванні працівниками свого
професійного розвитку. Зниження якості кадрів внас-
лідок значного скорочення обсягів професійної підго-
товки та підвищення кваліфікації зменшує ресурси тех-
ніко-технологічного оновлення та конкурентоспро-
можності підприємств, а також обмежує професійне
зростання, мобільність, соціальний статус і можливості
продуктивної зайнятості працівників. Зазначене дає
підстави вважати, що основні риси діючого соціально-
го механізму державного управління післядипломною
освітою не відповідають існуючій нагальній потребі
посилення адаптаційних можливостей людини, ефек-
тивного використання для цього засобів даної освіт-
ньої системи.

Пропонований соціальний механізм державного
управління післядипломною освітою уявляє собою су-
купність заходів, які спрямовані на забезпечення со-
ціального розвитку системи, зокрема колективів
освітніх закладів, працівників системи та осіб, що от-
римують освітні послуги. Даний механізм здійснює ко-
ординацію діяльності щодо впровадження соціальної
політики у сфері післядипломної освіти на всіх її
рівнях. Його функціонування грунтується на ураху-
ванні специфіки соціальних стосунків у післядипломній
освіті для підтримки їх у режимі позитивної результа-
тивності.

Організаційний механізм державного управління
післядипломною освітою. В умовах прискорення транс-
формації суспільних процесів в Україні, високого ди-
намізму економічних, технологічних перетворень орга-
нізаційне оформлення післядипломної освіти зали-
шається переважно традиційним, що уповільнює розви-
ток системи, чинить опір її органічному включенню у
системи більш високого порядку, стримує активність
найбільш мобільних її елементів.

Чинний організаційний механізм державного уп-
равління післядипломною освітою, на нашу думку, не
відповідає змінам, що відбулися у суспільстві, не зорі-
єнтований повною мірою на досягнення пріоритетів
розвитку сучасної післядипломної освіти. Йому не
притаманні характеристики, що дозволяють організа-
ційно забезпечити гнучкість системи, її соціальну адек-
ватність. Існуюча організаційна структура не відпові-
дає умовам ринкової економіки, реальним потребам
ринку освітніх послуг, особливостям післядипломної
освіти як інтелектуальної організації гуманітарної
спрямованості, що здійснює підприємницьку діяль-
ність.

З урахуванням вказаного пропонується вдоскона-
лити існуючий організаційний механізм державного
управління післядипломною освітою у наступних аспек-
тах:

— визнання головним критерієм налагодженого та
повноцінного організаційного механізму управління
усталених, переважно таких, що саморегулюються,
організаційних стосунків, які забезпечують функціону-
вання системи управління як єдиного цілого у певному
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зовнішньому середовищі відповідно до специфіки об'єк-
та управління;

— підвищення ефективності функціонування систе-
ми післядипломної освіти за рахунок спроможності
організаційного механізму інтегрувати, пов'язувати
різні елементи системи та ланки управління, впорядко-
вувати зв'язки й стосунки;

— визнання необхідності формування та підтримки
організаційного порядку, тобто забезпечення функ-
ціонування системи відносно стабільних довготермінових
ієрархічних зв'язків, стандартів, норм, що переважно
зафіксовані у відповідних документах, які регулюють
взаємодію між організаціями, їх підрозділами та людь-
ми як членами організації з приводу здійснення визна-
чених функцій;

— впровадження методів зниження операційних
витрат. На даний час таким визнаний метод ведення
бізнесу через розподіл робіт. Його застосування
щодо організації функціонування післядипломної
освіти полягає у концентрації власних зусиль орган-
ізації на забезпеченні якості освіти, дослідженні та
максимальному задоволенні попиту споживачів, тоб-
то фокусуванні власних ресурсів на виконанні клю-
чових завдань без відволікання на управління непро-
фільними функціями. Виділення непрофільних
функцій у відносно автономні підрозділи організації
з можливою наступною їх передачею в управління
спеціалізованій сторонній організації все частіше
визнається оптимізуючим заходом. Зараз у світову
управлінську практику швидко входить поняття
"аутсорсинг" (outsourcing) — передача обслуговую-
чих підрозділів організації в управління зовнішній
організації, яка може забезпечити більш низьку
вартість послуг при високій якості.

Механізм державного управління інноваційним
розвитком післядипломної освіти. На даний час, на
наш погляд, механізму державного управління інно-
ваційним розвитком післядипломної освіти як такого
не існує. Необхідність його розробки зумовлена на-
ступними факторами: зростанням ролі інновацій у
розвитку економіки, подоланні кризових явищ у соц-
іальній сфері; переходом до постіндустріальної циві-
лізації з принципово новим засобом виробництва й
новим типом економічного зростання; новими вимо-
гами до організації й управління інноваційними про-
цесами, найбільш значущою серед яких є забезпечен-
ня взаємозв'язку та взаєморозвитку різних сфер інно-
ваційного процесу на основі комплексного управлін-
ня.

Зазначений механізм має відповідати: по-перше,
потребам освітнього процесу як динамічного нерівно
вагомого, відкритого; по-друге, соціальним умовам
здійснення управлінської діяльності, зокрема таким, як
нестабільність, тобто різнохарактерність та невпоряд-
кованість за факторами, які визначають ситуаційний
стан системи; неоднорідність — економічна, соціальна,
освітня (виникає у результаті диверсифікації освіти);
обмеженість ресурсів як матеріальних, економічних, так
і кадрових.

Під впливом цих факторів відбувається зміщення
акцентів щодо управлінських завдань (залучення до
нової освітньої ідеології, створення умов для твор-
чості та реалізації інноваційної діяльності і т.ін.) та
формування нових управлінських функцій (наукове
експертування, консультування, організація дослі-
джень).

Пропонований механізм державного управління
інноваційним розвитком післядипломної освіти пред-
ставляє собою цілісну систему забезпечення взаємопо-
в'язаної цілеспрямованої діяльності функціональних
підрозділів інноваційного проекту у межах встановле-
ної організаційної структури управління, ефективного
планування інноваційної програми й розподілу ресурсів.
Дія механізму державного управління інноваційним

розвитком післядипломної освіти спрямована на забез-
печення щільного зв'язку системи організації із систе-
мою мотивації.

Механізм державного управління якістю післядип-
ломної освіти. Передумовою реалізації державної по-
літики у сфері якості післядипломної освіти є розробка
нового механізму управління, який уявляє собою
відносно відособлену сукупність взаємопов'язаних уп-
равлінських дій, що виконуються за певною технологією
інститутами управління, їх підрозділами й посадовими
особами і забезпечують встановлення та підтримку ви-
сокого рівня якості освітніх послуг.

В основу розробки пропонованого механізму дер-
жавного управління якістю післядипломної освіти по-
кладене визначення: складу та логічної структури уп-
равлінських дій, які необхідні для реалізації державної
політики у сфері якості післядипломної освіти; техно-
логії виконання цих дій (методи та засоби); суб'єктів,
що відповідають за реалізацію дій; характеру зв'язків
між діючими суб'єктами у відповідності до логічної
структури управлінських дій та технології їх виконан-
ня [2].

На державному рівні об'єктами управління висту-
пають нормативно-правові засади, організаційно-тру-
дові стосунки, матеріально-фінансова інфраструктура,
кадрові процеси. Даний рівень має забезпечити уста-
леність функціонування національної системи післядип-
ломної освіти у відповідності до пріоритетів соціально-
економічного розвитку держави. Він включає:

— систему моніторингу якості післядипломної осв-
іти;

— центр якості післядипломної освіти, що здійснює
розробку інструментів управління якістю, збір та уза-
гальнення інформації щодо якості освіти, яку надають
державні атестаційні служби й система моніторингу, та
підготовку звітів про стан якості післядипломної осві-
ти в Україні.

Регіональний рівень управління якістю післядиплом-
ної освіти забезпечує усталеність функціонування на-
ціональної системи післядипломної освіти у контексті
соціально-економічного розвитку регіону, з орієнта-
цією на регіональні ринки праці. На даному рівні важ-
ливим об'єктом управління виступають інноваційні про-
цеси у сфері післядипломної освіти.

На локальному рівні доцільно виділити такі об'єкти
управління якістю: якість освітнього процесу; якість
поточного функціонування закладу; процеси розвит-
ку освітньої системи закладу; якість праці педагогіч-
ного та допоміжного персоналу; рівень підготовки
фахівців (слухачів) у відповідності до обраних напрямів
та програм; розвиток матеріально-технічної бази зак-
ладу.

Мотиваційний механізм. Здійснення управління
післядипломною освітою на основі мотивації, тобто
мотиваційного управління як цілеспрямованого впливу
на мотиваційну сферу особистості, потребує виперед-
жальної реалізації соціально-психологічних функцій,
забезпечення морально-психологічного підгрунтя для
успішної діяльності системи щодо виконання нею су-
спільної місії та досягнення поставлених цілей . Це зу-
мовлює необхідність розробки сучасного управлінсько-
го механізму, який би гнучко реагував, по-перше, на
зміни у зовнішньому середовищі системи, по-друге,
спрямовував її ресурси на створення відповідних моти-
ваційних умов у внутрішньому середовищі системи.

Дія вказаного механізму на різних рівнях управлін-
ня післядипломною освітою має певну специфіку. На
державному рівні вагомий мотиваційний вплив безсум-
нівно матиме використання потенціалу національної
ідеї.

Визнано, що побудова демократичного суспільства
базується на національній ідеї. На даний час у нашій
країні вона в основному зводиться до одвічної мрії ук-
раїнців мати свою самостійну, незалежну, соборну дер-
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жаву й щасливе, процвітаюче, демократичне суспіль-
ство. Розвиток національної ідеї відбувається у певних
контекстах соціальної практики. Так, складовими ук-
раїнської національної ідеї, зокрема, визнається культ
знань і освіти; конкурентоспроможність як концепту-
альний базис стратегії економічного зростання інно-
ваційного типу. Але, на жаль, вважати, що в Україні
існує загальноприйнята національна ідея ще передчас-
но, в силу того, що вона остаточно не сформульована
й не представлена в "опредметненому" вимірі, а тому й
не може "проростати" у свідомість конкретної люди-
ни.

Крім цього, потужним мотивуючим фактором уяв-
ляється формування конкурентного середовища в
країні, галузі та, зокрема, в системі післядипломної ос-
віти; посилення ролі економічного механізму щодо сти-
мулювання розвитку системи.

На регіональному рівні потрібно забезпечити
підтримку закладів, що здійснюють післядипломну ос-
віту, їх окремих структур, які здатні продукувати кон-
курентоспроможні освітні послуги.

На локальному рівні функціонування пропоновано-
го механізму виділено два суттєвих моменти:

— перший — виявлення у ході попереднього спо-
стереження або у процесі безпосередньої інтерсуб'єк-
тної взаємодії певних мотиваційних ознак;

— другий — урахування виявлених особливостей
мотивації у процесі реального управлінського впливу на
її компоненти через задоволення, незадоволення,
трансформацію тих потреб, на яких вона грунтується.

З огляду на це загальна схема дії мотиваційного ме-
ханізму управління, на зазначеному рівні може бути
представлена таким чином: виявлення компонентів мо-
тивації → управлінська рефлексія, планування впливу
на основі виявлених компонентів мотивації → здійснен-
ня управлінського впливу → встановлення зворотного
зв'язку → управлінська рефлексія, планування корегу-
вального впливу → корегувальний вплив → оцінка
наслідків, мотиваційних ефектів.

Таким чином, пропонований інтегративний механізм
державного управління післядипломною освітою в Ук-
раїні за умови опрацювання виділених аспектів, що по-
требують істотного вдосконалення, спроможний забез-
печити поєднання різноманітних управлінських впливів,
збалансованість функціонування системи, централізо-
ваний характер управління, координованість, узгод-
женість дій у межах державного, недержавного, при-
ватного секторів на основі встановлення та розвитку
зв'язків, використання потенціалу соціального партнер-
ства.

ВИСНОВКИ
Запропоновано механізм державного управління

післядипломною освітою, який включає підпорядковані
йому складові механізми, кожний з яких має власну при-
роду, досить високий ступінь спеціалізації й високу
спроможність до кооперації. Відповідно до основних
ознак виділені такі складові механізми: правовий, еко-
номічний, організаційний, соціальний, мотиваційний та
специфічні для освітньої системи механізми: управлін-
ня інноваційним розвитком і управління якістю після-
дипломної освіти. Природа вказаних механізмів визна-
чає їх спрямованість у межах інтегративного механіз-
му. При цьому домінуючою є орієнтація на соціальні
пріоритети, що задається загальною домінантою соці-
ально-адекватного управління та суспільними особли-
востями керованої системи.

Запропонований механізм державного управління
післядипломною освітою дає змогу забезпечити його
ефективне функціонування на різних рівнях у таких
напрямах: розробки нормативно-правової бази функ-
ціонування системи відповідно до умов соціальної
трансформації та визнання післядипломної освіти пріо-
ритетною сферою суспільного розвитку; реалізації еко-

номічної політики держави у сфері післядипломної ос-
віти з урахуванням специфічних характеристик освіт-
ньої системи, особливостей її функціонування в ринко-
вому середовищі; впровадження системи соціальної
політики у сфері післядипломної освіти, забезпечення
підтримки стратегії соціальних реформ у країні засо-
бами післядипломної освіти, посилення соціальної
відповідальності персоналу освітньої системи; розвит-
ку організаційних характеристик освітньої системи,
формування та підтримки організаційного порядку як
системи зв'язків, стандартів, норм; інноваційного роз-
витку післядипломної освіти, координації зусиль інно-
ваторів, адаптації існуючих у зарубіжній практиці "ноу-
хау" з урахуванням потреб та умов вітчизняної освіт-
ньої системи; ефективного використання мотиваційних
ресурсів освітньої системи, застосування сучасних тех-
нологій мотиваційного впливу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Необхідність реформування воєнної організації
держави, оснащення національним оборонно-промис-
ловим комплексом Збройних Сил України (ЗС) озброє-
нням та військовою технікою, потребують підвищення
ефективності військово-технічної політики (ВТП),
підсилення ролі останньої є необхідною умовою у за-
безпеченні національної безпеки держави. Без доско-
налого технічного оснащення військових формувань
воєнна організація держави не зможе успішно та у по-
вному обсязі виконувати завдання за призначенням [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз попередніх досліджень та публікацій з про-

блем воєнно-технічної політики свідчить про те, що
провідні вчені такі, як Зубарєв В., Смірнов В., Лапицкий
С., Нор П., Богданович В., Кутовий О., Свергунов О.,
Химченко C. та інші досліджували окремі аспекти даної
проблематики.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STATE MILITARY-TECHNICAL POLICY

У статті розглянуто основні методологічні положення щодо формування державної військово-техніч-
ної політики. Вдосконалення військово-технічної політики знаходиться в площині удосконалення мето-
дологічних основ її формування, які охоплюють сукупність понять (категорій), принципів, суджень, ме-
тодик. Місце ВТП визначається аналізом її діалектичних зв'язків з іншими компонентами єдиної держав-
ної політики та впливу на складові національної безпеки (воєнну, політичну, інформаційну, соціальну,
економічну тощо). У даній статті досліджено вплив військово-технічної політики складові національної
безпеки та детально розглянуто її вплив на безпеку держави її воєнної складової. Ця складова вирішаль-
ним чином залежить від кількісно-якісного складу озброєння та військової техніки, військових форму-
вань воєнної організації держави, насамперед, Збройних Сил України.

In the article the main methodological position in relation of formation of state military-technical policy are
considered. Perfection of military-technical policy is inplane improvement of methodological bases its forming,
that embrace totality of concepts (categories), principles, judgements, methodologies. Location of military-
technical policy is determined by the analysis of its dialectical connections with other components of single
public policy and influence on the constituents of national security (military, political, informative, social,
economic and etc). In this article the influence of military-technical policy is investigational constituents of
national security and in detail her influence is considered on safety of the state of its military constituent. This
constituent depends decision character on in-quality composition of armament and military technique, soldiery
forming of military organization of the state, first of all, Armed Forces of Ukraine.

Ключові слова: військово-технічна політика, національна безпека, державне управління, методологія,
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У даній статті автор робить спробу систематизува-
ти матеріал та сформувати основні методологічні поло-
ження щодо формування державної військово-техніч-
ної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вдосконалення ВТП знаходиться в площині удос-

коналення методологічних основ її формування, які
можуть охоплювати сукупність понять (категорій),
принципів, суджень, методик та інших прийомів (спо-
собів, процедур), спроможних знайти відповіді на пи-
тання "Якою повинна бути державна ВТП? Як її фор-
мувати та полегшити тим самим визначення її цілей, зав-
дань, сутності і змісту, побудову її системи (визначен-
ня складу, організаційної структури та механізму фун-
кціонування)".

Дослідження у галузі методології формування
(реалізації) ВТП для України має особливе значення
через відсутність достатнього історичного досвіду у ви-
рішенні окремих військово-технічних проблем.
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Розглянемо більш детальніше елементи методології
формування ВТП, які, на наш погляд, можуть вважати-
ся основними. Серед них, насамперед, категорії, що ви-
ражають суть, зміст і місце ВТП у діяльності держави.

Узагальнюючи різні джерела, які визначають понят-
тя "військово-технічна політика", можна вважати, що
вона являє собою сукупність відносин, взаємодій і взає-
мозв'язків між органами державної влади і іншими
організаціями під час розроблення, модернізації, вироб-
ництва озброєння та військової техніки (ОВТ) та іншо-
го технічного майна і оснащення ними військових фор-
мувань воєнної організації держави. Це визначення ви-
являє суть ВТП. Її зміст є більш широким поняттям і
розкривається через сукупність усіх її сторін.

Місце ВТП визначається аналізом її діалектичних
зв'язків з іншими компонентами єдиної державної по-
літики та впливу на складові національної безпеки (воє-
нну, політичну, інформаційну, соціальну, економічну
тощо).

Не маючи можливості детально розглянути у даній
статті вплив ВТП на всі складові національної безпеки,
більш докладно зупинимося на впливі ВТП на безпеку
держави її воєнної складової. Ця складова вирішальним
чином залежить від кількісно-якісного складу (КЯС)
ОВТ військових формувань воєнної організації держа-
ви, насамперед, ЗС.

КЯС ОВТ визначає перебіг і результати будь-яких
воєнних дій, що знайшло практичне підтвердження у
війнах і воєнних конфліктах останніх десятиліть (у
Іраку, Югославії, Росії, Афганістані тощо) [2—6]. Це
обумовлено значним зростанням виробничих сил роз-
винутих країн, швидким розвитком науки й техніки на
межі ХХ — ХХІ ст., що визначило початок технологіч-
ної революції в розвитку ОВТ та докорінних новацій у
всіх складових воєнної справи. Розвиток засобів зброй-
ної боротьби на основі нових воєнних технологій спри-
чинив перетворення їх на найважливіший фактор воєн-
ної безпеки та головну складову ВТП будь-якої держа-
ви. Основною метою ВТП розвинутих країн стало праг-
нення досягти військово-технічної переваги над евен-
туальним противником, тобто бажання досягти політич-
них, економічних та інших цілей навіть без застосуван-
ня воєнної сили шляхом забезпечення вирішальної які-
сної переваги своїх ОВТ над ОВТ евентуального про-
тивника, а у разі виникнення воєнних дій — досягти воє-
нно-політичних цілей з найменшими втратами людських
і матеріальних ресурсів.

Співвідношення сил конфліктуючих сторін буде в
основному визначатися співвідношенням засобів зброй-
ної боротьби, побудованих на нових технологіях, які
найбільш ефективно діють у космічному та повітряно-
му просторах [7; 8]. Різниця в технологічності озброєн-
ня конфліктуючих країн призводить до війни різних
поколінь, результат якої, як наслідок, відомий зазда-
легідь.

Таким чином, у сучасних умовах розробка нових
воєнних технологій стає важливішим державним завдан-
ням для забезпечення воєнної безпеки держави. ВТП,
від реалізації якої залежить розроблення і створення
(модернізація) ОВТ за новими технологіями, є важли-
вою складовою внутрішньої та зовнішньої політики дер-
жави, та може бути визначена як система офіційних
поглядів, що прийняті державою, та її діяльність щодо
розроблення (модернізації) та виробництва ОВТ, а та-
кож інших матеріально-технічних засобів та забезпечен-
ня ними військових формувань.

Зміст ВТП може бути розкритий через систему роз-
поділу її понять (предметів, явищ) на групи (класи) за
спільною ознакою [9,10] або їх комбінацією. На наш
погляд, у даному випадку доцільно використовувати
комбінацію ознак (назвемо її "предметно-цільовою"),
яка дозволяє розподілити зміст ВТП за сферами її
здійснення, а всередині сфер — за її цілями (завдання-
ми).

До основних сфер ВТП, як правило, відносять:
— розвиток ОВТ (розроблення нових або модерні-

зація існуючих) та оснащення ними військових форму-
вань;

— розвиток науково-технічної, дослідно-конструк-
торської та виробничо-технологічної бази галузей обо-
ронно-промислового комплексу (ОПК);

— експлуатацію зразків, комплексів і систем ОВТ, у
тому числі їх утилізацію;

— військово-технічне співробітництво (ВТС) з інши-
ми країнами;

— технічне забезпечення воєнних (бойових) дій
угруповань військ (сил);

— професійну військово-технічну підготовку осо-
бового складу;

— екологічну безпеку діяльності у військово-
технічній сфері тощо.

Використовуючи предметно-цільову ознаку для роз-
поділу змісту рішень, які приймаються під час форму-
вання ВТП та зважаючи на великий обсяг, складність і
специфіку основних положень для кожної зі сфер ВТП,
а також чисельність, складність і різноманітність орга-
нізацій, у яких вони розробляються і регулюється, зміст
може бути поданий у виді сукупності основних поло-
жень, диференційованих за рівнями:

— перший рівень — загальні положення, які нале-
жать до ВТП держави (однакові для всіх її сфер і
військових формувань воєнної організації);

— наступні — диференційовані за її сферами,
військовими формуваннями, ланками їх структури тощо.

Сутність, місце і зміст ВТП визначають її призна-
чення — розроблення, виробництво (модернізація) ОВТ,
їх обслуговування з метою забезпечення безпеки дер-
жави за критерієм "необхідної достатності".

При розробці методології формування ВТП необ-
хідно враховувати такі основні особливості сучасного
стану ВТП в Україні [11—13]:

— недостатня розробленість теоретичних основ
формування і реалізації ВТП, насамперед, методологі-
чних;

— недооцінка органами державної влади впливу
ВТП на стан національної безпеки держави та її подаль-
ший розвиток;

— недоліки нормативно-правової бази формування
і реалізації ВТП і, як наслідок, недосконалість її систе-
ми управління, що характеризується відсутністю опти-
мальності у її складі, структурі та механізмі функціо-
нування. Ці недоліки можна вважати значною мірою
джерелом та підсилювачем інших, що знижують ефек-
тивність ВТП;

— хронічне недофінансування заходів ВТП і, як на-
слідок, зниження обсягів поставок новітнього, модер-
нізованого і відновленого ОВТ у військові формування,
які не покривають їх природну втрату у військах;

— суттєве скорочення науково-технічної, дослідно-
конструкторської і виробничо-технологічної бази
більшості підприємств ОПК через відсутність повноці-
нних державних замовлень ОВТ і, як наслідок, перетво-
рення багатьох підприємств на хронічно збиткові, втрата
важливих технологій, унікальної стендової і випробу-
вальної бази та досвідченого кадрового потенціалу
ОПК;

— неспроможність держави вести повномасштабне
ВТС з іншими країнами та розвивати інфраструктуру
системи ОВТ військових формувань;

— ВТП повинна формуватися і реалізовуватися як
єдина цілісна система, що містить підсистеми (елемен-
ти), які перебувають між собою у певних відносинах або
зв'язках. Відокремлення підсистем ВТП, про що гово-
рилося вище, може здійснюватися за різними ознака-
ми, серед яких можуть бути:

— сфери, у яких здійснюється ВТП;
— військові формування, для яких сформована і в

яких здійснюється ВТП;
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— ланки структур цих формувань та деякі
інші.

Кожна підсистема ВТП, у свою чергу, по-
винна розглядатися як система, що має своє
місце у ній та виконує свою роль (призначен-
ня).

Формування та реалізація ВТП як єдиної
цілісної системи є ключовим у змісті мето-
дології, яка може бути названа системною.
Тільки системна методологія у сучасний пе-
ріод може дати змогу теоретично осмисли-
ти перспективи удосконалення ВТП, розк-
риваючи її основні зв'язки з іншими елемен-
тами зміцнення обороноздатності держави,
і успішно вирішити практичні завдання ос-
танньої.

Відповідно до цього успішне вирішення
будь-якого питання в одній із сфер ВТП не-
можливо без аналізу впливу його результатів
на ВТП взагалі та в її окремих сферах. У той
же час ВТП повинна розглядатись як не-
від'ємна частина систем більш високого порядку — воє-
нної організації держави, її воєнної, внутрішньої або
зовнішньої політики та ін. У процесі формування та
реалізації ВТП взаємодіє з іншими системами як вищо-
го, так і нижчого порядків. До таких систем можна відне-
сти системи воєнних дій різних угруповань військ, док-
трини або концепції їх застосування, ОПК, системи
управління військами, їх всебічного забезпечення,
військової освіти та науки, економічного забезпечення
воєнних дій і багато інших. Взаємодіючими у визначе-
ному сенсі можна вважати ВТП інших держав і систему
воєнних дій їх військових формувань. Деякі з цих сис-
тем визначають вимоги, яким повинна відповідати ВТП,
щоб бути ефективною. Інші беруть участь у її форму-
ванні та реалізації, виконуючи правила і процедури, що
складають зміст цієї політики.

Стан взаємодіючих систем може або сприяти реалі-
зації ВТП, або гальмувати її. Тому ВТП може розгля-
датися як результат взаємодії багатьох систем. При цьо-
му, завдяки оберненому впливу ВТП, підвищується й
ефективність функціонування кожної із взаємодіючих
з нею систем. Такий взаємозв'язок систем створює нові
умови для ефективного розвитку усіх взаємодіючих си-
стем, зокрема для підвищення ефективності ВТП або
воєнних дій [14]. Прикладом впливу ВТП на взаємоді-
ючі системи є ситуація, коли поставки ОВТ у нестабіль-
ний регіон (країну) погіршують умови здійснення зовн-
ішньої політики держави.

Розглядаючи ВТП як єдину цілісну систему, пріо-
ритетне значення під час визначення напрямів її роз-
витку та прийняття рішень щодо її змісту необхідно
надавати підвищенню її системних властивостей.
Відповідно до цього зміст і напрями розвитку ВТП у
всіх її сферах повинні формуватися у жорсткому взає-
мозв'язку, проблеми її вирішуватися із загальносис-
темних позицій, а управління нею при формуванні її
змісту і реалізації повинно здійснюватися з єдиного
центру, здатного передбачити її результати і провес-
ти їх системну оцінку [13]. При цьому функції управл-
іння мають бути чітко визначеними і встановлена су-
вора відповідальність за їх виконання. Зміст ВТП по-
винен визначатися на основі міжструктурного аналізу
потреб воєнної організації держави і можливостей їх
задоволення державою, а сам процес постановки ком-
плексних проблем повинен укладатися у формальні
межі діючих організаційних структур, які розробляють
і реалізують ВТП.

Крім необхідності розглядання військово-технічних
проблем у тісному взаємозв'язку, що визначається дію-
чою у військовій справі тенденцією інтеграції існуючих
систем та їх елементів, іншими причинами підвищення
значення інтегральних властивостей ВТП як єдиної
цілісної державної системи можна вважати:

— глибину проблем ВТП, що вирішуються та потре-
бують складної і багатосторонньої взаємодії в усіх її
сферах;

— значний взаємозв'язок проміжних і кінцевих ре-
зультатів вирішення проблем різних сфер ВТП;

— нестачу ресурсів і часу, необхідних для вирішен-
ня проблем ВТП, які мають велике значення для воєн-
ної організації держави, необхідність їх суворого зба-
лансованого використання і зосередження основних зу-
силь і засобів на ключових із них;

— необхідність стандартизації та уніфікації ОВТ;
— необхідність та неминучість формування (розвит-

ку) сукупності зразків, комплексів і систем ОВТ як
єдиної цілісної системи.

Об'єднання сил та засобів в єдину цілісну систему
ЗС слід розглядати як якісно новий високотехнологіч-
ний шлях подальшого розвитку ОВТ та взагалі ЗС. Будь-
яка нова система ОВТ будь-якої країни світу та її скла-
дові (підсистеми розвідки і управління тощо) настільки
будуть відповідати вимогам майбутніх воєнних дій, на-
скільки тісно вони будуть інтегрованими. Чим сильніші
будуть зв'язки їх елементів, тим вищою буде ефек-
тивність системи. Створення систем ОВТ з сильними
синергетивними властивостями — магістральний шлях
розвитку ОВТ ЗС будь-якої держави, найважливіша
світова тенденція.

Важливим методологічним прийомом, який вико-
ристовує ВТП, є визначення вимог до зразків, комп-
лексів і систем ОВТ, що повинно виключити появу у
військах неефективного озброєння. На наш погляд,
встановлена нормативно-правовими документами су-
купність вимог має суттєві недоліки та потребує удос-
коналення, основним завданням якого слід вважати
підсилення у сукупності вимог системних властивос-
тей (які б показували ступінь необхідної інтеграції
зразків, комплексів і систем в системах ОВТ вищого
порядку), відмову від надмірної деталізації їх у нор-
мативно-правових документах та наданням їм сучас-
ної термінології.

Формування ВТП держави та її складових повинно
здійснюватися на основі сукупностей її цілей (завдань)
та вимог, які, так само як і вимоги до зразків, комплексів
і систем ОВТ, доцільно висунути до неї. Визначення ви-
мог до ВТП повинно здійснюватися шляхом аналізу
різних факторів, що може дозволити сформувати до-
цільний для України її зміст, елементи якого можуть
містити альтернативні (насамперед, доцільні економіч-
но) напрями вирішення військово-технічних проблем
відносно розвинутих країн (рис. 1).

Як видно з рисунка 1, цілі і завдання воєнної орга-
нізації держави визначають цілі і завдання ВТП, а ос-
танні у взаємодії з факторами обстановки, що склала-
ся, — вимоги до неї та її зміст. При цьому вимоги виз-
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Рис. 1. Принципова схема формування ВТП
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начають, якою має бути ВТП, а цілі та завдання — її
спрямованість та результат. ВТП, яка побудована у
повній відповідності до цілей та завдань воєнної орган-
ізації держави, завжди буде сприяти зменшенню роз-
риву між її станом діючим і станом, що планується.

Через те, що ВТП, як і будь-яка складна система, має
бути структурованою, то в якості основи структуризації
доцільно обрати сукупність її цілей (завдань). Суть та-
кого підходу полягає у тому, що кожній її складовій
(сфері, напряму) доцільно ставити такі цілі (завдання),
упорядкована сукупність яких цілком реалізує сукупність
цілей ВТП та забезпечує результативність цілей і завдань
воєнної організації держави. Використовуючи метод де-
композиції, можна сформулювати цілі ВТП, які є загаль-
ними для усіх її сфер або тільки для окремих з них, а та-
кож виділити в останніх цілі різних рівнів.

Чітко сформульована сукупність цілей може дати
змогу:

— визначити зміст та взаємозв'язок основних скла-
дових ВТП;

— визначити, як забезпечує існуюча або перспектив-
на ВТП досягнення всіх необхідних цілей;

— раціонально розподілити повноваження та відпо-
відальність за досягнення цілей ВТП між органами уп-
равління й посадовими особами, а також організація-
ми, які розробляють та реалізують ВТП;

— уникнути дублювання завдань та забезпечити по-
вноту досягнення кінцевих результатів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонований методологічний прийом встанов-

лює чіткий порядок визначення цілей ВТП та спрямо-
ваність її змісту на їх досягнення. Він припускає поря-
док визначення цілей ВТП "зверху — вниз", спочатку
загальних цілей для усіх її складових, а далі — її цілей в
окремих сферах. У такий спосіб будується певне ієрар-
хічне дерево цілей ВТП. При цьому на різних ієрархіч-
них рівнях можуть використовуватися різні способи
визначення цілей, під якими розуміється деякий бажа-
ний результат функціонування (реалізації) ВТП, що
буде розглянутий у наступній публікації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростаючої ролі правосуддя в

Україні, де принцип процесуальної рівності та зма-
гальності сторін стає панівним, стрімко набуває ак-
туальності роль судової експертизи, виняткова
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У статті досліджено питання щодо забезпечення виконання управлінських функцій у сфері держав-
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цінність якої у дослідженні експертом на основі
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і про-
цесів, які містять інформацію про обставини справи,
що перебуває у провадженні органів досудового роз-
слідування чи суду [1, стаття 1].
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З метою підвищення ефективності управлінсько-
го процесу для удосконалення національного право-
суддя і для здійснення справедливої боротьби із зло-
чинністю в світі, для встановлення фактів, що мають
доказове значення, суспільство й держава потребу-
ють використання науково обгрунтованих експерт-
них досліджень.

Враховуючи специфіку проведення судових екс-
пертиз, формування і утвердження якісно нових
принципів державного управління судово-експерт-
ним забезпеченням в Україні, здійснення державою
наукової політики можливе лише завдяки викорис-
танням спеціальних знань у кожній конкретній га-
лузі знань, науки, техніки, мистецтва і ремесла.

В Україні сьогодні проводяться експертні дос-
лідження за восьмидесятьма напрямами у різних
галузях знань, зокрема криміналістичні, інженер-
но-технічні, економічні, товарознавчі, у сфері інте-
лектуальної власності, психологічні, мистецтвоз-
навчі, екологічні та інші дослідження [2]. Об'єкти
та завдання з таких досліджень є найрізноманітн-
ішими.

У забезпечення виконання управлінських
функцій у сфері державного управління судово-ек-
спертною діяльністю ключовим є вирішення органі-
заційно-правових засад підвищення рівня експерт-
них досліджень.

З метою контролю за рівнем виконання експерт-
них завдань дієвим організаційно-практичним захо-
дом є системна організованість рецензування — ос-
новна форма внутрівідомчого контролю за якістю ек-
спертної роботи, яка сприяє подальшому розвитку
інституту судової експертизи та ефективному впро-
вадженню науково-технічних методів та поглиблен-
ню спеціальних знань, світогляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що окремі статті з питань внутрівідомчого контро-
лю управління експертного забезпечення правосуд-
дя періодично з'являлися в наукових збірниках, але
не висвітлювали дослідження критеріїв рецензуван-
ня висновків судового експерта як засобу контролю
за їх якістю.

Тому, сьогодні існує нагальна потреба консолі-
дації зусиль науковців в галузі наук з державного уп-
равління щодо ознайомлення науковців та громадсь-
кості із управлінськими основами судово-експертної
діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження критеріїв рецензу-

вання висновків судового експерта як засобу конт-
ролю за їх якістю, для реалізації принципів вдос-
коналення професійної майстерності, підвищення
обгрунтованості висновків та їх доказового значен-
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки вся судово-експертна діяльність вклю-

чає в себе діяльність, пов'язану з організаційно-уп-
равлінськими функціями для забезпечення правосуд-
дя України незалежною, кваліфікованою і об'єктив-
ною експертизою, орієнтованою на максимальне ви-
користання досягнень науки і техніки [1, преамбу-
ла], традиційно сформувалася думка, що на практиці
висновок судового експерта є "королем" або є голов-
ним в царині доказів.

В Україні судова експертиза як галузь наукових
знань, яка формується протягом сторіччя, сприяє оп-
тимізації напрямів діяльності правоохоронної сис-
теми та правосуддя держави.

Забезпечуючи реалізацію якісно нового рівня
захисту конституційних прав, свобод, обов'язків та
інтересів громадян і  юридичних осіб, одним із
рушіїв переходу на нові принципи відповідального

завдання щодо формування нових концепцій, док-
трин та підходів до забезпечення в умовах рефор-
мування державних інституцій шляхом підвищення
рівня довіри громадськості  для забезпечення
здійснення правозахисту, утвердження справедли-
вого судочинства відповідно до вимог Загальної
декларації прав людини, Європейської конвенції з
прав людини може слугувати подальше досліджен-
ня і удосконалення нормативно-правових засад з
проблематики рецензування висновків судово-екс-
пертної діяльності.

Рецензія (в перекладі з німецького "rezension", з
латинського "recensio", з англійського "review") оз-
начає перегляд, повідомлення, деяку оцінку, відгук
про що-небудь. Основу рецензії складає короткий
аналіз та оцінка.

З точки зору судово-експертного дослідження —
це науково обгрунтований синтез досліджень, вик-
ладених у висновку судової експертизи, специфіч-
ний метод управління якістю та організацією прове-
дення експертних досліджень.

Хоча дефініція терміну "рецензування висновку
судової експертизи" в законодавстві України відсут-
ня, при цьому рецензування є процесом, завдяки яко-
му оцінюються результати експертного досліджен-
ня.

Проблема рецензування, а краще, здійснення ре-
цензування як одного із засобів організації управл-
іння судово-експертною діяльністю, виникла не сьо-
годні, набула актуальності ще часів нівелюванням
відомчого багаторівневого контролю управління
(адже раніше в СРСР ця діяльність проводилась вик-
лючно під егідою ВНИИСЕ — Всесоюзного науко-
во-дослідного інституту судової експертизи), а
пізніше суттєвою складовою трансформаційних пе-
ретворень послужило і розширення кола судових
експертів на приватних засадах.

При визначенні порядку рецензування породжу-
валися суперечки, які продовжуються десятиріччя-
ми. В рамках теорії доказів окремих аспектів істин-
ності і достовірності висновків експерта щодо
здійснення рецензування велася полеміка в роботах
відомих вчених Р.С. Бєлкіна [3], В.Я. Колдина [4],
О.М. Моїсеєва [5].

Однак теоретичні засади дослідження рецензу-
вання як одного із засобів управління судово-екс-
пертною діяльністю ще не були предметом дослід-
ження у наукових працях вітчизняних і зарубіжних
дослідників. Системного наукового дослідження
проблематики професійного забезпечення для
здійснення рецензування як засобу управління екс-
пертного забезпечення правосуддя ні у вітчизняній,
ні в зарубіжній науці державного управління також
ще не проводилося.

Ці завдання є складними та багатоаспектними,
оскільки важливими чинниками управлінської
діяльності з метою створення умов для міжвідом-
чого контролю є налагодження системи проведен-
ня взаємного рецензування висновків судової екс-
пертизи.

Від організації реалізації творчих здібностей, ви-
соко-професійності судових експертів залежить
функціонування в інтересах людини конституційних
засад правозахисної системи влади в Україні.

В аспекті пошуків оптимізації управління експер-
тного забезпечення правосуддя десятиріччями спря-
мовується робота на поглиблення розуміння можли-
востей судової експертизи та максимальної дифе-
ренціації оцінки висновку судового експерта.

На думку О.Р. Россинської, "висновок експерта
повинен грунтуватися на положеннях, які дають
можливість перевірити обгрунтованість і дос-
товірність зроблених висновків на основі загальноп-
рийнятих наукових і практичних відомостей" [6].
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Існуючі недоліки, як показав аналіз експерт-
ної практики, пов'язані із недооцінкою функціо-
нального та системно-діяльного підходів до про-
ведення процедури рецензування. Тому вдоскона-
ленню та полегшенню цього процесу повинен
сприяти науково-обгрунтований алгоритм проце-
су рецензування висновку експерта — свого роду
схема аналізу, необхідна із методологічної точки
зору.

Відповідно до принципів системно-діяльного
підходу, що представляє аксіому будь-якого виду
діяльності, необхідно починати із визначення її
інтегральної задачі, кінцевої цілі. Кінцева ціль рецен-
зування — це вирішення таких принципових питань,
як критерії істинності і достовірності, повноти дос-
лідження такого джерела доказів як висновок екс-
перта.

Без визначення такої цілі неможливими є алго-
ритмізація, програмування та повнота інформацій-
ного забезпечення вирішення науково-обгрунтова-
них експертних задач на підставі використання за-
гальнонаукових та спеціальних знань. Забезпечен-
ня об'єктивності та повноти дослідження виплива-
ють із принципів судово-експертної діяльності [1,
ст. 3].

Основою такої схеми є послідовність аналізу вис-
новку на предмет відповідності вимогам і процесу-
альним діям, визначена "Положенням про організа-
цію рецензування висновків судових експертиз у в
науково-дослідних установах судових експертиз си-
стеми Міністерства юстиції України" [7]. Ідея забез-
печення управління існуванням єдиного науково-об-
грунтованого порядку організації методичного ре-
цензування висновків судових експертів, де преро-
гатива належить НДУСЕ, була цілком оправданою:
враховуючи історичний досвід рецензування прово-
диться співробітниками, які мають вищу освіту, ква-
ліфікацію судових експертів з відповідних спеціаль-
ностей, стаж експертної роботи не менше 3 років [7,
п. 1.6].

Зокрема в ході проведення рецензування необх-
ідно здійснювати оцінку вступної частини висновку
судового експерта за такими критеріями:

— чіткість та повнота опису об'єктів досліджен-
ня і порівняльного матеріалу;

— формулювання питань, поставлених перед ек-
спертом з точки зору їх відповідності постанові (ух-
валі) про призначення експертизи та спеціальними
знаннями експерта, а також питань, поставлених з
ініціативи експерта;

— повнота даних, що стосуються особи експер-
та та його кваліфікації;

— обгрунтованість клопотань про надання додат-
кових матеріалів тощо [7, п. 2.3].

Також необхідно вивчити чи питання, що став-
ляться перед судовим експертом, не виходять за межі
його компетенції, обмежені рамками спеціальних
знань, зазначених у свідоцтві про присвоєння квалі-
фікації судового експерта та чи зазначені експертом
відомості про особу експерта, внесені до Реєстру
атестованих судових експертів [8], характеризують
відповідність кваліфікації фахівця у певній галузі
знань.

Доцільно відзначити ще деякі суттєві елементи в
роботі експерта:

— правильність формулювання питань, оскіль-
ки від цього багато в чому залежить не лише межі
дослідження, але і повнота дослідження, визна-
чається напрям і використання певної методики [9,
с. 28];

— необхідність поставлених з ініціативи експер-
та питань;

— наявність і повнота наданих додаткових мате-
ріалів на задоволення клопотання експерта.

При рецензуванні досліджуваної частини виснов-
ку судового експерта аналізу підлягають:

— правильність та обгрунтованість вибору схе-
ми дослідження, методів та методик дослідження,
послідовність їх застосування, відповідність сучас-
ному стану цього виду судової експертизи;

— дотримання технічних умов (Держстандартів
на методи судових експертиз) при проведенні дослі-
джень;

— логічна послідовність викладення, взаємозв'-
язок між окремими етапами дослідження;

— дотримання термінологічної точності в опи-
санні;

— повнота роздільного та порівняльного дослі-
дження;

— якість, наглядовість та переконливість наяв-
них ілюстрацій [7, п. 2.4].

Як видно, першою характеристикою якісного
висновку можна вважати його достовірність, тобто
наскільки є науково-обгрунтованим і підтвердженим
відповідними експертними доказами. Висновок, який
не можна вважати достовірним, очевидно, не лише
не має жодної цінності для ініціатора його призна-
чення, але і дезінформовує учасників процесу щодо
реальності фактів.

Отже, метою рецензування є формування об-
'єктивної думки з тої позиції, що необхідною умо-
вою в експертній практиці є повнота дослідження,
яка полягає також у застосуванні експертом сучас-
них досягнень науки і техніки, існуючих методів та
методик, спеціальної літератури, обладнання, про-
грамних продуктів тощо, які надають можливість
експерту дійти до науково-обгрунтованого об'єктив-
ного висновку. Від повноти та обгрунтованості вис-
новку експерта залежить подальше його використан-
ня в процесі доказування, формування внутрішньо-
го переконання особи, яка здійснює оцінку доказів
та у провадженні якої перебуває справа, у доказо-
вості предмету доказування та встановленні істини
у справі.

Оскільки виключно шляхом рецензування вис-
новків здійснюється перевірка відповідності вис-
новків вимогам нормативно-правових актів та пра-
вильності застосування методів дослідження, це є
одним із рушіїв реалізації прав сторін на виявлення
істинного стану справ, його законності і наукової об-
грунтованості. Суттєвою його складовою, зокрема,
є:

— відповідність проведеного дослідження фор-
мальним та методичним вимогам;

— коректність і  ефективність застосування
відповідних методик;

— непротирічивість;
— спрощеність викладення проведеного дослід-

ження;
— перенасичення, переобтяженням або відсутність

чіткості у застосуванні способів і прийомів дослідження;
— змістовність проведеного експертного дослі-

дження;
— відповідність законодавчим вимогам, що пред'яв-

ляються до експертних висновків (зокрема, об'єк-
тивність, достовірність, обгрунтованість, перевірка от-
риманих висновків).

Серед критеріїв визначення при рецензуванні
глибини заключної синтезуючої частини за необхід-
ності викладаються конкретні рекомендації з вис-
новку:

— аргументованість висновків;
— самостійність та повнота викладу матеріалу;
— ступінь обгрунтованості положень досліджен-

ня;
— достовірність і новизна наукових тверджень;
— відповідність результатів виконаного дослі-

дження і мети та завдань роботи [7, п. 2.5].
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У процесі проведення рецензування з метою фор-
мування висновку для перевірки з точки зору досто-
вірності оцінка наукових досліджень і результатів
дослідження має бути об'єктивною та відбивати як
позитивні, так і негативні аспекти роботи. Зокрема
мають місце і методичні зауваження та пропозиції,
які, на думку рецензента, потребують більш деталь-
ної аргументації і носять консультативно-рекомен-
даційний характер та не є обов'язковими для експер-
та. Експерт, що проводив дослідження має право не
погоджуватись з рецензентами та висловити свою
позицію.

Як прав ило, ре цензува ння необ хі дно  для
підтвердження або заперечення уже складених вис-
новків для унеможливлення помилок або неточно-
стей, невідповідностей дійсності. Причиною експер-
тних помилок може слугувати низький професійний
рівень спеціаліста або зловмисних дій експерта. Бе-
зумовно, рецензія не може замінити висновок екс-
перта.

В умовах настання епохи демократичного рефор-
мування суспільства та побудови ефективної систе-
ми державної влади пріоритетом наукових дослід-
жень стає зміцнення української державності через
механізм роботи з необхідності модернізації по-
слідовної роботи з удосконалення нормативно-пра-
вових засад професійної судово-експертної діяль-
ності.

Від організації реалізації творчих здібностей, ви-
соко-професійності судових експертів залежить
функціонування в інтересах людини конституційних
засад правозахисної системи влади в Україні.

Отже, головною метою рецензування є пост-
ійне вдосконалення професійної майстерності ек-
спертів, поліпшення якості, підвищення наукової
обгрунтованості висновків та їх доказового зна-
чення, тобто досягнення невпинного вдосконален-
ня професійної майстерності кожного експерта
"наукового судді", завжди асоціюється із високим
рівнем культури, глибокими науковими знаннями,
його інтеграція і диференціація, зумовлені швид-
кими темпами зростання обсягів наукових знань,
із розширенням і поглибленням фахової спеціалі-
зації.

Це створює організаційно-управлінські пере-
думови для проведення на новому теоретичному,
методологічному і практичному підході судових
експертиз, які базуються на використанні спе-
ціальних знань та спрямовані на забезпечення
правоохоронних і судових органів незалежною
об'єктивною експертизою, орієнтованою на мак-
симальне використання досягнень науки і техні-
ки [2].

ВИСНОВКИ
Доведено, що сьогодні важливим напрямом для

забезпечення державного управління судово-екс-
пертною діяльністю є диференціація науково-
організаційного аспекту з алгоритму вдосконален-
ня та полегшення процесу рецензування експертних
висновків — процесу обгрунтованості дослідження
для визначення їх відповідності чинному законодав-
ству, а також фактичним матеріалам справи з точ-
ки зору наукової обгрунтованості, наявності екс-
пертних помилок і відповідності вимогам законо-
давства.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики, є потреба в поглибленні теоретичного,
методологічного та практичного підходів до внут-
рівідомчого контролю для забезпечення належного
рівня управління судово-експертною діяльністю за
якістю експертної роботи, основною формою яких
є системна організованість рецензування висновків
судової експертизи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Утворення столичного регіону шляхом внесення

змін до адміністративно-територіального устрою сто-
личного міста актуалізує питання зміни як просторо-
вих меж мегаполіса, які вже не відповідають потребам
територіальної громади та уповільнюють його розвиток,
так і необхідність забезпечення збалансованості повно-
важень і результативності діяльності у наданні рекреа-
ційних послуг органами державної влади та місцевого
самоврядування.

Функціонування та перспективи розвитку ринку
рекреаційних послуг столичного регіону, їх диверсифі-
кація та структурно-функціональна трансформація по-
требують єдності в управлінні. Оскільки, як зазначає
В.В. Величко, рекреаційна сфера, що продукує послуги,
пов'язані зі зміною місця перебування, лікуванням і
відпочинком, за підрахунками спеціалістів стане двигу-
ном національних і світової економіки в XXI столітті.
Цим акцентується увага на тому, що рекреаційні послу-
ги виступають тим видом діяльності чи вигоди, яку на-
дають клієнтові на спеціалізованих територіях поза
місцем його постійного проживання, й у вільний від ро-
боти час, щоб відновити його фізичні та психологічні
сили, задовольнити спортивні, оздоровчі, пізнавальні
інтереси тощо [3, c. 25].

Водночас рекреаційні послуги, як потенційно еко-
номічно прибутковий напрям господарювання, мають
усі підстави в перспективі посісти одне з провідних місць
у структурі столичного регіону. Відповідно від уміння
організувати процеси надання рекреаційних послуг за-
лежить рівень рекреаційного попиту та вибір оптималь-
ної стратегії розвитку рекреаційної індустрії столично-
го регіону.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій

свідчить, що зазначена проблематика перебуває в полі
зору багатьох учених. Серед вітчизняних науковців
відомі праці А.В. Степаненка, М.Я. Мижеги, О.І. Драпі-
ковського, О.К. Кузьмінської та ін., які досліджували
питання розвитку Київського столичного регіону;
І.М. Петренко розкрив еколого-економічні основи фор-
мування і використання рекреаційних територій в умо-
вах міських агломерацій; В.Б. Яловий — особливості
здійснення місцевого самоврядування в столичній агло-
мерації; Г.М. Шевченко — організаційно-економічний
механізм формування та використання природно-рек-
реаційного потенціалу території; В.В. Марчук — удос-
коналення механізмів розвитку рекреаційного комплек-
су регіону на основі територіальної інтеграції; Н.П. Тес-
ля розглядала питання діагностики трансформації ту-
ристично-рекреаційного комплексу м. Києва та ін. Се-
ред зарубіжних учених необхідно виділити таких, як
Харвей Дейвіса, Т'єрлда Деелстра, Мартіна Бекманна,
Гаррі Річардсона, Сорена Бергстрома та ін., які дослід-
жували особливості сталого розвитку столичних регі-
онів, їх ринкові та соціальні аспекти функціонування.

Однак у науковій літературі залишаються мало-
дослідженими проблеми реалізації державної політи-
ки в сфері рекреації на місцевому рівні, механізми
підвищення ефективності та результативності діяль-
ності органів місцевого самоврядування в галузі уп-
равління рекреаційною сферою, потребують по-
глибленого вивчення питання із структурно-функці-
ональної характеристики організації надання рекре-
аційних послуг органами місцевого самоврядування
у столичному регіоні.
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АНАЛІЗ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження пропонованої

публікації є розвиток рекреаційної сфери й забезпечен-
ня рекреаційних потреб населення органами місцевого
самоврядування столичного регіону, і на цій основі роз-
робка структурно-функціональної схеми організації
надання рекреаційних послуг органами місцевого само-
врядування у столичному регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Складні умови, що виникли в урбаністичному, про-

сторово-планувальному та соціально-економічному
розвитку Києва, актуалізують питання про утворення
Київського столичного регіону.

На думку В.Ф. Погорілка, феномен столичності Киє-
ва полягає у своєрідному уособленні політичних, урба-
ністичних, економічних і соціально-культурних змін, що
сталися за роки державної незалежності України. Її
столиця перетворилася на "ядро", що наче магніт, при-
тягує вітчизняний і іноземний капітал, ресурси, ініціа-
тивних, обдарованих людей, здатних на ділі реалізува-
ти ідею новітньої суспільно-політичної "києвоцентрич-
ності", прискорити поступ до так званого "ідеального
міста", що забезпечує рівновагу між різними секторами
і видами суспільної діяльності, найкращі умови для жит-
тя, оптимізує взаємодію сучасного містобудування та
історичної спадщини [7, с. 4].

Взаємодія територіальних громад, що увійдуть до
столичного регіону, має грунтуватися, зокрема, на спе-
ціальних угодах про співпрацю, підписаних усіма суб-
'єктами нового адміністративно-територіального утво-
рення та координуватись спільним консультативно-до-
радчим органом — територіально-управлінською ра-
дою, до якої входитимуть представники всіх населе-
них пунктів — складових столичного регіону [5, с. 2—
3]. А оскільки стаття 142 Конституції України перед-
бачає, що територіальні громади сіл, селищ і міст мо-
жуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти кому-
нальної власності, а також кошти бюджетів для вико-
нання спільних проектів, створювати для цього
відповідні органи та служби [4, с. 41], то це дасть змо-
гу вчасно налагодити практичну взаємодію місцевих
громад у розв'язанні гострих проблем, що виникати-
муть під час адміністративно-територіальних перетво-
рень, а також сформувати експериментальну демокра-
тично-самоврядну підсистему з координації та конт-
ролю, де, погоджуючись із думкою В.Б. Ялового, про-
відна роль належатиме Київській регіонально-уп-
равлінській раді [8].

Саме Київська регіонально-управлінська рада з од-
ного боку, координуватиме різнопланові дії терито-
ріальних громад на базовому рівні, а з другого — дба-
тиме про забезпечення перспективного соціально-еко-
номічного розвитку всього столичного регіону,
здійснення в ньому комплексної фінансово-бюджетної,
земельної, культурно-просвітницької та екологічної
політики. У результаті цих перетворень у Київському
столичному регіоні створяться умови для запроваджен-
ня сучасного регіонального самоврядування, яке сьо-
годні викликає багато суперечливих суджень як серед
політиків, державних службовців, так і серед право-
знавців, науковців і фахівців із питань територіальної
організації влади [8, с. 146—147].

Відповідно можна спрогнозувати основні функції та
повноваження регіонально-управлінської ради, а також
її першочергові завдання, одними з яких, у контексті
нашого дослідження, мають бути:

— здійснення узгоджених освітніх, медичних,
культурно-просвітницьких і спортивно-оздоровчих за-
ходів у столичному регіоні, що сприятимуть розвитку
рекреаційної сфери та соціального капіталу в суспіль-
стві, поліпшенню демографічної ситуації та оздоровлен-
ню морально-психологічної, духовної атмосфери в на-
селених пунктах;

— реалізація комплексної довгострокової програ-
ми з розвитку рекреаційної діяльності, охорони навко-
лишнього середовища на основі спільних підходів до
реструктуризації промислово-виробничого комплексу,
поліпшення екологічного стану всіх територій, що ув-
ійдуть до столичного регіону.

Визначення рекреаційної діяльності пріоритетним
напрямом розвитку столичного регіону як носія істо-
рико-культурної спадщини українського народу, при
певних умовах може поступово перетворити її на стра-
тегічну галузь, що забезпечуватиме місцевий розвиток.
Це, безумовно, потребує змін в системі управління сфе-
рою рекреаційних послуг та формування необхідних
умов для забезпечення розвитку рекреаційної діяль-
ності з боку органів місцевого самоврядування.

Водночас, необхідно розробити та запровадити
дієве нормативно-правове підгрунтя щодо ефективно-
го використання потенціалу туристично-рекреаційних
ресурсів, а також забезпечення достатнього рівня рек-
реаційної інфраструктури столичного регіону країни
міжнародним стандартам та інші чинники.

Сьогодні "не зайвим буде акцентувати увагу на тому,
що кожен з нас потребує не тільки хліба, а й сучасної,
відповідної світовим стандартам системи забезпечення
дозвілля. Бо не лише склад продуктової корзини, а й
ступінь розвиненості інфраструктури сфери відпочин-
ку і розваг, культури та спорту відображають якісний
рівень життєзабезпечення європейців" [2].

Природні рекреаційні ресурси столичного регіону
характеризуються помірно теплим кліматом, придатни-
ми для відпочинку лісами, що створює умови для корот-
ко- і довгострокового відпочинку та лікування населен-
ня. Значне місце у складі рекреаційних ресурсів посіда-
ють лісопарковий захисний пояс та р. Дніпро, рекреа-
ційний потенціал якої зростає за рахунок великої роз-
галуженості, наявності лісистості та природних пляжів.

Рекреаційний потенціал мають також малі річки.
Крім того, в регіоні налічується багато цікавих пам'я-
ток природи, архітектури, історії та культури, які мо-
жуть сприяти розвитку туризму.

Відтак, серед наукової спільноти тривають дискусії
про шляхи та методи забезпечення ефективної діяль-
ності в рекреаційній сфері в аспекті задоволення потреб
рекреантів і отримання з цього прибутку. Одні з них
вважають, що необхідно розвивати сфери туризму, са-
наторно-курортного обслуговування, культури та
спорту відокремлено, інші — наполягають на їх об'єд-
нанні в одну сферу — сферу рекреаційної діяльності,
де узагальнюючим критерієм виступає здатність цих
видів діяльності відтворювати життєві сили населення
розтрачені під час праці [2]. Відповідно потребує ство-
рення в столичному регіоні інфраструктури підпри-
ємств, організацій і засобів, які б сприяли відтворенню
ефективного відновлення працездатності населення не
лише фізіологічного, як було раніше, а й психологічно-
го, творчого, інтелектуального.

Вивчення зарубіжного досвіду демократичних країн
у сфері регулювання розвитку сфери рекреаційних по-
слуг на муніципальному рівні [9, 10] дозволило зробити
висновок про необхідність функціонального об'єднан-
ня головних напрямів рекреаційної політики місцевих
органів влади столичного регіону в організаційну струк-
туру одного центру, який би мав можливість консолі-
дувати зусилля спеціалістів з питань формування, впро-
вадження і розвитку оптимальної структури рекреа-
ційного забезпечення населення. Відсутність цілісної
державної системи управління розвитком суб'єктами
рекреаційної діяльності створює суттєві труднощі, на-
самперед, у роботі органів місцевого самоврядування,
оскільки саме вони є основними виконавцями держав-
них і регіональних програм соціально-економічного і
культурного розвитку. Крім того, на них покладена фун-
кція контрольно-наглядової діяльності, до якої нале-
жить і контроль за додержанням законодавства з пи-
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тань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони
здоров'я, соціального захисту населення, фізичної куль-
тури і спорту [6].

З урахуванням загальних тенденцій реформування
структурних та функціональних засад всієї системи
місцевих органів влади [1, c. 36], для посилення управ-
лінського впливу на органи місцевого самоврядування
доцільно утворити в структурі Київської регіонально-
управлінської ради Центр координації рекреаційної

діяльності органів місцевого самоврядування в столич-
ному регіоні (далі — Центр) (рис. 1).

В умовах столичного регіону можна буде запрова-
дити більш зручні умови для вдосконалення рекреацій-
ної сфери та структури її соціально-культурного ком-
плексу щодо здійснення у територіальних громадах сто-
личного регіону спільної культурної політики, комплек-
сних заходів, спрямованих на збереження історико-ар-
хітектурної спадщини, послаблення техногенного на-
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галереї, художні центри  

Освітні центри для дорослих, 

дитячі клуби, суспільні центри 

Філії бібліотек, місцеві 
бібліотеки, мобільні бібліотеки  

Інформаційні послуги, історичні 
місця, зони, що охороняються, 
пам’ятники природи та історико-

культурної спадщини 

Ігрові центри, санаторії, 
профілакторії, табори 

відпочинку, суспільні центри 

ЦЕНТР 

КООРДИНАЦІЇ 
РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 

СТОЛИЧНОМУ 

РЕГІОНУ 

Рис. 1. Структурне зображення функцій Центру координації рекреаційної діяльності
органів місцевого самоврядування в столичному регіоні
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вантаження на довкілля, прискорення переходу до ста-
лого розвитку Києва і прилеглих населених пунктів. На
жаль, на сьогодні, хоча рекреаційна галузь й охоплює
господарську діяльність не тільки з організації туриз-
му, а й відпочинку населення, курортного і профілак-
тичного лікування, оздоровлення, екскурсійних і доз-
віллєвих послуг, проте вона не визначена як цілісний на-
прям діяльності.

Тому Центр у процесі модернізації органів місцево-
го самоврядування, повинен виконувати не тільки
функції контролю та координації суб'єктів рекреацій-
ної діяльності в територіальному окрузі, але й надавати
їм необхідні консультації та забезпечувати потрібною
інформацією.

Відповідно діяльність Центру повинна, насамперед,
забезпечувати гарантований державою рівень рекреа-
ційних послуг на душу населення, які надаються непри-
бутковими організаціями та установами за рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів.

Зокрема трансформація лінійної організаційної
структури державного управління рекреаційною діяль-
ністю у функціональну, дозволить не тільки привести у
відповідність управлінські заходи до сучасних умов фун-
кціонування суб'єктів рекреаційної діяльності, але й за
допомогою створення Центру забезпечить надання їм
інформаційної та правової підтримки, адаптації держав-
ної рекреаційної політики до умов столичного регіону.
У свою чергу, це дозволить привести сферу рекреацій-
ного забезпечення населення столичного регіону у
відповідність вимогам Європейського Союзу з цього пи-
тання.

У розвиток важливих положень, викладених 1992 ро-
ку в Європейській хартії міст, Рада Європи запропону-
вала країнам-членам досить актуальний документ —
Маніфест нового урбанізму. У ньому викладено наукові
засади, концептуальні підходи, застосування яких спро-
можне допомогти сучасним мегаполісам і міським ре-
гіонам модернізувати муніципальне управління, набли-
зити його до потреб громадян. Визначальними аспекта-
ми в управлінні мегаполісами і міськими зонами на сьо-
годні вважаються демократія, сталий розвиток, со-
лідарність, культура [8, c. 165] і, що не менш важливо,
якість надання послуг, зокрема рекреаційних, бурхли-
вий розвиток яких в останні роки відбиває об'єктивні
тенденції соціального розвитку у світі, в нашій країні і
практично у всіх її регіонах. Без рекреації тепер немож-
ливо уявити собі економіку не тільки більш чи менш роз-
виненої країни, але й окремо взятого муніципального
утворення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Суспільні реалії спонукають до подальшого онов-
лення концепції державної регіональної політики, на-
самперед доцільно конкретизувати в ній головні на-
прями оптимізації загальнодержавних, регіональних
і місцевих інтересів. На чільне місце в концепції зас-
луговують і теоретико-методологічні засади Київсь-
кого столичного регіону, розгляд основних законо-
мірностей формування, функціонування та розвитку
мережі його рекреаційних територій, класифікація
об'єктів рекреаційного середовища в контексті про-
ведення адміністративно-територіальної реформи в
Україні.

Київський столичний регіон повинен виконувати ур-
бокомпенсаційні функції завдяки дачному відпочинку,
санаторному (пансіонати, бази відпочинку, санаторії)
відпочинку, самодіяльному туризму та інших рекреа-
ційних послуг як основної "продукції" територіальної
рекреаційної системи, впливають на розширення цієї
зони, її ущільнення та зростання рекреаційних наван-
тажень. При цьому соціальне значення сфери рекреа-
ційних послуг столичного регіону має визначатись за-
безпеченням можливості раціонального використання

вільного часу та бути одним із головних показників
якості життя та рівня людського розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш актуальних проблем українсь-

кого державотворення, що потребує системного ана-
лізу та невідкладного вирішення, є якісне поліпшення
організації та функціонування органів державної вла-
ди. З огляду на це, теоретичне вивчення процесу інсти-
туалізації функцій управління набуває особливого зна-
чення як з теоретичної, так і з практичної точок зору.
Існує також проблема у вживанні термінів "інституці-
алізація" та "інституалізація", які у ряді випадків не-
обгрунтовано синонімізуються. Відмінність між ними
необхідно шукати у розбіжності понять "інститут" та
"інституція", які перебувають у відносинах взаємного
доповнення — інституція лежить в основі будь-якого
інституту, а він, у свою чергу, є органічним доповнен-
ням інституції.

Відомий американський дослідник С. Хантінгтон з
цього приводу зазначив: "Соціальна й економічна мо-
дернізація підриває старі форми влади і руйнує тра-
диційні політичні інститути. І не обов'язково вона ство-
рює нові форми або нові політичні інститути. Однак,
розширюючи політичну свідомість і політичну актив-
ність мас, вона створює найгострішу в них необхідність"
[29, с. 449]. Підвищення ефективності та результатив-
ності функціонування системи державного управління,
уточнення закономірностей розвитку суспільних про-
цесів, а також розв'язання проблем реформування
інститутів, що забезпечують належний рівень життєді-
яльності держави, є важливим чинником забезпечення
національної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Процес інституціоналізації досліджували С. Ліпсет,
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же, Р. Міллс та ін. Одним із перших, хто переконливо
довів особливе значення інституціонального підходу для
формування організаційних і правових структур та
прийняття рішень у контексті здійснення державної
влади, був американський політолог А. Бентлі, автор
книги "Процес правління" (1908).

В українській науці до недавнього часу традиційно
переважали економічний та соціологічний дискурси за-
стосування категорій "інститут" та "інституалізація": на
межі ХХ та ХХІ ст. дослідники констатували факт знач-
ної поширеності інституціальних досліджень у галузі
економічних наук (йшлося про десятки наукових праць,
присвячених різним напрямам інституціальних фено-
менів) [20].

Нині інституціональна методологія дедалі активні-
ше використовується вітчизняними політологами для
вивчення політичних проблем. Аналіз існуючих політо-
логічних праць свідчить про дедалі активніше застосу-
вання інституціональних досліджень щодо загальних
проблем влади і політичної сфери життя, політичних
інститутів, демократії.

Зокрема цей напрям досліджень репрезентований
монографіями "Політичні інститути в процесі реформу-
вання системи влади" В. Ребкала і Л. Шкляра [22], "По-
рівняльний аналіз політичних систем країн Західної
Європи: інституційний вимір" А. Романюка [24], колек-
тивною працею "Політико-правові інститути сучасності:
структура, функції, ефективність" за загальною редак-
цією М. Панова і Л. Герасіної. В останній праці, наприк-
лад, досліджено парадигму інституціонального аналізу
діяльності політико-правових об'єктів, проблеми со-
ціальної ефективності політико-правових інститутів,
проаналізовано вплив різних чинників на оптимізацію
їх діяльності [18].
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Н. Гончарук у статті "Проблеми та перспективи ре-
формування публічної адміністрації в Україні" зазна-
чає, що побудована в Україні за роки незалежності сис-
тема державного управління залишається малоефектив-
ною, громіздкою, внутрішньо суперечливою і відірваною
від потреб людини, а отже, не відповідає стратегічному
курсу держави на демократію та європейські стандарти
врядування. Досить зазначити, що у рейтингу Світово-
го банку щодо ефективності державного апарату Украї-
на займає 143-є місце з 212 країн, перебуваючи між Ма-
дагаскаром і Кенією [4].

Г. Ситник, В. Олуйко, М. Вавринчук у роботі "На-
ціональна безпека України: теорія і практика" багато
уваги приділяють питанням діяльності органів держав-
ної влади щодо забезпечення національної безпеки:
"Відомо, що державна влада є головним інструментом
забезпечення існування держави, охорони політичної
системи, економічної та соціальної структури, органі-
зації та упорядкування соціально неоднорідного су-
спільства, збереження його цілісності. Вона здійснює
вплив на суспільні процеси (відносини) за допомогою
спеціально створених інститутів (органів, установ,
організацій), використовуючи наявні в її розпорядженні
ресурси (матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інші).
Тому за змістом державне управління є процесом реал-
ізації державної влади, а сфери діяльності держави
трансформуються у сфери державного управління" [26,
с. 183]. Однак органи державної влади поки не в повній
мірі використовують напрацювання науки державного
управління: "У ході підготовки і прийнятя управлінсь-
ких рішень поки недостатньою мірою використовують-
ся напрацювання сучасної науки управління, зокрема
методи аналізу політики, системного та ситуативного
аналізу, що свідчить про необхідність подолання пев-
ної відірваності теорії від практики" [26, с. 186].

У дисертаціях М. Ніколаєвої [11], О. Півторака [16],
О. Скребець [27], О. Крет [9] і С. Довгого [5] проаналі-
зовано процеси інституціональних змін політичної сис-
теми України, становлення демократичних інститутів в
умовах її реформування, зокрема, сутність інституту
парламентаризму, інституалізацію української політич-
ної влади. Зокрема у роботі С. Довгого, присвяченій
особливостям інституалізації української політичної
влади, досліджено тенденції, конкретно-історичні умо-
ви та посттоталітарні суперечності інституалізації вла-
ди в Україні періоду незалежності, виявлено законо-
мірності впливу інститутів громадянського суспільства
на систему влади та показано її інституційну перспек-
тиву [5].

Продовжуючи цю тему, Л. Герасіна та О. Данильян
зазначають, що "формування нових інститутів і сучас-
них організаційних принципів не обов'язково призво-
дить до цілісного оновлення суспільства, а може навіть
супроводжуватися зміцненням традиційних систем че-
рез вплив нових форм організації" [21, с. 120].

Слід зауважити, що будь-які соціально-політичні
зміни — і часткові, і системні-характеризується певною
конфліктністю. Це пояснюється тим, що впровадження
в соціальну систему нових, готових зразків інститутів
(апробованих у модернізованих суспільствах), поряд з
існуванням традиційних, супроводжується протистоян-
ням інновацій і традицій, що за певних умов може при-
зводити до конфліктів та різного роду кризових станів.

Тому слід погодитися з І. Бідзюрою в тому, що зміни
не повинні бути "простою заміною одних суспільних
інститутів іншими або одних державних діячів іншими.
Подібні заміни неминуче призведуть лише до поглиб-
лення кризи, а не до виходу з неї". Вчений пропонує
звернутися до теорії соціальних систем, яка, на його
думку, вдало конкретизує основні ідеї теорії самоор-
ганізації суспільства. Засновник цієї теорії Т. Парсонс
вважав, що будь-які серйозні зміни у цілісній соціальній
системі (яка складається, у свою чергу, з підсистем)
можна здійснювати без загрози для стабільності само-

го суспільства лише через ускладнення існуючої систе-
ми. Нові елементи повинні не механічно заміняти собою
старі, а спочатку "вживлятись" у наявні системні зв'яз-
ки з тим, щоб у майбутньому, можливо, замінити собою
— частково або повністю — деякі старі елементи систе-
ми. Цьому питанню Т. Парсонс присвятив спеціальне
дослідження [14]. Аналогом подібних процесів іноді
може слугувати також механізм розвитку наукового
знання, коли стара теорія охоплюється новою і входить
у неї як окремий випадок [2, с. 53].

Важливу роль у методології дослідження кон-
фліктів, безумовно, відіграють методи, оскільки саме в
них знаходять своє тактичне втілення методологічні
принципи та наукові підходи дослідження політичних
конфліктів. Автор статті виходить з того, що науковий
метод — це конкретний шлях дослідження, який дає
змогу отримати нові наукові результати та досягти по-
ставленої мети. Науковий метод передбачає застосуван-
ня раніше накопичених знань для дослідження ще не
вивчених явищ і проблем [23, с. 10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Державне управління як різновид управлінської

діяльності опирається на існуючу в даній країні владу,
що здійснює свій відчутний вплив на розвиток суспіль-
ства та його сегменти і діє комплексно, злагоджено,
безперервно. Державне управління в кожній країні має
свою давню історію, національні особливості, традиції,
норми та забезпечується через відповідні інститути.

 Відомий американський вчений Д. Норд стверджує,
що "інституції — це правила гри в суспільстві, або точ-
ніше, придумані людьми обмеження, які спрямовують
людську взаємодію в певне річище. І, як наслідок, вони
структурують стимули в процесі людського обміну —
політичного, соціального чи економічного" [12, с. 11].

Існування інститутів пов'язане з діяльністю людей,
організованих у статусні групи, що відповідають потре-
бам суспільства або даної групи. Інституційний аналіз
соціального життя передбачає вивчення повторюваних
і найбільш стійких образів поведінки, звичок, традицій,
що передаються з покоління в покоління. Різно-
манітність інститутів відповідає різноманітності людсь-
ких потреб, насамперед у виробництві продуктів і по-
слуг, розподілі благ і привілеїв, у безпеці, захисті жит-
тя і благополуччя, в соціальному контролі за поведін-
кою членів суспільства, в комунікації тощо.

Люди, об'єднані в соціальні групи для реалізації по-
треби, що у них з'явилася, спочатку спільно шукають
різні варіанти її задоволення. У процесі суспільної прак-
тики вони виробляють найбільш прийнятні зразки і шаб-
лони поведінки, які з часом через багаторазове повто-
рення та оцінку перетворюються на стандартизовані
звички і звичаї. Через деякий час розроблені зразки і
шаблони поведінки приймаються і підтримуються су-
спільною думкою, а в кінцевому підсумку узаконюють-
ся, включно з розробкою певної системи санкцій на ви-
падок їх порушення. Фіналом процесу інституціоналі-
зації є створення відповідно до норм і правил чіткої ста-
тусно-рольової структури, яка приймається більшістю
учасників соціального процесу.

 Варто погодитись з думкою С. Хантінгтона, що по-
літичні інститути складаються не за один день. Політич-
ний розвиток є в цьому сенсі повільним процесом, особ-
ливо в порівнянні з набагато динамічнішим процесом
економічного розвитку. У деяких випадках гострий
конфлікт або інші серйозні випробування можуть при-
водити до більш швидкого перетворення організацій в
інститути, ніж в умовах нормального життя. Але такі
інтенсивні впливи рідкісні, і навіть за їхньої наявності
потрібен час [29, с. 33].

Розгляду змісту інституалізації діяльності органів
державної влади передує аналіз певних термінологіч-
них проблем, пов'язаних з поширенням в українському
політичному і науковому обігу понять "інституціоналі-
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зація", "інституціалізація" і "інституалізація". Перший
термін має застосовуватися як калька з англійської —
"institutionalization" — для позначення наукової мето-
дології інституціоналізму. Відмінності у вживанні двох
інших термінів, на думку О. Крат, треба шукати в роз-
біжності понять "інститут" та "інституція", що викори-
стовуються в українській мові або як синонімічні, або
як нетотожні. На думку українських вчених, існуюча
проблема пояснюється імпортованістю зазначених
термінів з інших мов [9].

Як зазначає російський філолог О. Іншакова, вже в
латині фактично вживалися два терміни — "institutum"
і "institutio" [32, с. 721]. Пізніше ця традиція закріпила-
ся в західноєвропейських мовах. Зокрема у сучасній
англійській мові застосовуються як аналітичні інстру-
менти інституціональної теорії, відповідно, терміни
"institute" та "institution". Подібна ситуація склалася у
французькій, польській, чеській, сербській мовах. На це
звертає увагу російський філолог Н. Тупікова. Вона на-
полягає на необхідності чіткого розмежування лексем
інститут — інституція та некоректності змішування цих
понять, хоча в російській мові ці терміни традиційно не
відокремлюються [32, с. 643].

Поширеність синонімічного трактування зазначених
понять і в українському науковому просторі пов'язують
з невиправданою редукцією категоріального апарату
інституціоналізму внаслідок видання у 1984 р. праці
Т. Веблена "Теория праздного класса" російською мо-
вою, при перекладі якої було пропущено підзаголовок,
де вживалося поняття "інституція" (An Economic Study
of Insnitution). Так само перекладався цей термін і в пра-
цях Д. Норта і Т. Еггертссона, що закріпили застосу-
вання терміна "інститут" та призвели до практичної
втрати категорії "інституція" при описі феноменів відпо-
відного характеру. Про це пише російський науковець
О. Іншаков. Він справедливо зазначає, що така ситуація
часто стає причиною ототожнення понять, що опису-
ють соціальні форми структур і функцій, значно утруд-
нює сприйняття й аналіз оригінальних зарубіжних
текстів, де найбільш вживаним є термін "інституція",
збіднює науковий інструментарій вітчизняних дослід-
ників. Вчений підкреслює необхідність окреслити сис-
тему вихідних категорій та здійснити їхню дефініцію [6,
с. 42].

Українські автори М. Кармазіна та О. Шурбована,
також зауважують, що нині в Україні спостерігаються
певні зміни. Відтак, якщо назва книги неоінституціона-
ліста Д. Норта "Institutions, institutional change and
economic performance" в перекладі на російську мову
звучить як "Институты, институциональное изменение
и функционирование экономики", то в перекладі на ук-
раїнську — "Інституції, інституційна зміна та функціо-
нування економіки", тобто точніше [7, с. 13]. П. Бергера
і Б. Бергер також трактують інституції як регулятивні
зразки, програми, якими суспільство обмежує поведін-
ку індивідів [1].

М. Кармазіна та О. Шурбована констатують, що пра-
вильно було б розуміти термін "інституція" як встанов-
лення, традицію, порядок, заведений в суспільстві, а
"інститут", відповідно, розглядати як закріплення таких
звичаїв і порядків у законах і правових нормах [7, с. 13].
На їхню думку, "питання синонімії понять "інститут" та
"інституція" вирішується шляхом окреслення специфі-
ки застосування кожного з них та неприпустимості ото-
тожнення їхніх значень. Інституціям відводиться зна-
чення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та
практик, закріплення і відтворення яких здійснюється
за допомогою таких соціальних організацій, як інсти-
тути (зокрема політичні)" [7, с. 17]. З їхньою позицією
погоджуються інші вітчизняні науковці, зокрема,
В. Опанасюк [13], Н. Волвенко [3].

Погоджуючись із згаданим підходом до визначення
сенсу понять "інститут" та "інституція", слід виходити з
того, що в українському науковому просторі їх розме-

жування відбуватиметься непросто й не відразу. Май-
же у всіх проаналізованих працях вітчизняних авторів,
де аналізуються різноманітні політичні інститути, за-
значені терміни не розділяються, а про інституції май-
же не згадується.

Автор не розглядає поняття "інститут" та "інститу-
ція": первинною є інституція, вона може існувати без
інституту, вторинним є інститут, він завжди спирається
на певну інституцію. Наведемо для ілюстрації дотепний
образний вислів — різниця між інституцією та інститу-
том тотожна різниці між правилами гри у футбол і фут-
больною командою, що реалізує ці правила гри на фут-
больному полі [10].

Визначаючи поняття "інституція" (від лат. institutio
— встановлення, заснування), використаємо підхід до
його розуміння, запропонований американським вченим
Д. Нортом, представником нової інституціональної
теорії. Сформульоване ним визначення стало класичним:
інституція — це "правила гри" в суспільстві, це обмежу-
вальні рамки, створені людьми для організації взаємин.
На думку науковця, інституції включають всі форми об-
межень, створених людьми для того, щоб надати певну
структуру людським контактам. Інституції зменшують
невизначеність, структуруючи повсякденне життя,
організовують взаємини між людьми, визначають і об-
межують набір альтернатив, які є в кожної людини.

Д. Норт вважає, що інституції бувають не лише фор-
мальними (правила, придумані людьми), а й неформаль-
ними (загальноприйняті умовності й кодекси поведін-
ки). Вони є не лише продуктом свідомого людського
задуму, а й продуктом спонтанного процесу історично-
го розвитку. Інституційні обмеження включають як за-
борони індивідам робити певні дії, так і вказівки, за яких
умов окремим індивідам вони дозволені. Тому дослід-
ник і тлумачить інституції як рамки, у межах яких люди
взаємодіють один з одним. Але оскільки і встановлені
свідомо правила, і неформальні кодекси іноді порушу-
ються, то важливий елемент механізму функціонуван-
ня інституцій полягає у встановленні факту порушення
та покаранні порушника [12, с. 17—18]. У вирішенні цієї
проблеми особливу роль відіграють організації.

За Д. Нортом, між інституціями та організаціями
існують принципові розбіжності. Подібно до інституцій,
організації структурують взаємини між людьми, оскіль-
ки виникають внаслідок існування інституційних рамок.
Організація — це група людей, об'єднаних прагненням
спільно досягти якої-небудь мети. Інституційні рамки
впливають і на те, які саме організації виникають, і на
те, як вони розвиваються. Але, в свою чергу, організації
впливають на процес зміни інституцій, виступаючи го-
ловними агентами інституальних змін [12, с. 19—20].

Головна роль інституцій у суспільстві визначається
зменшенням невизначеності та встановленням стійкої
(хоча не обов'язково ефективної) структури взаємодії
між людьми. Але стабільність інституцій жодною мірою
не суперечить тому факту, що вони час від часу зміню-
ються. Отже, інституції формують можливості, які ма-
ють члени суспільства; організації створюються для
того, щоб використовувати ці можливості.

Розвиваючись, організації змінюють інституції. На
думку Д. Норта, остаточний напрям інституційних змін
формується:

— по-перше, "ефектом блокування", що виникає
внаслідок симбіозу (зрощування) інституцій та органі-
зацій на основі спонукальних мотивів, створюваних
цими інституціями;

— по-друге, зворотним впливом змін у наборі мож-
ливостей на сприйняття і реакцію з боку індивідів.

Вчений робить висновок, що і формальні, й нефор-
мальні інституційні обмеження ведуть до утворення пев-
них організацій, які структурують взаємодію в суспіль-
стві. Ці організації виникають на основі стимулів, зак-
ладених в інституційній системі, а тому результативність
їхньої діяльності залежить від цієї системи [12, с. 21, 23].
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Трактуючи інститути, будемо спиратися на концеп-
цію інституалізації згаданого вище С. Хантінгтона. Він
вважає, що історично політичні інститути виникли із
взаємодії і розбіжностей між суспільними групами та
поступовим розвитком процедур і організаційних ме-
ханізмів, націлених на розв'язання цих розбіжностей.
Кожний суспільний стан, щоб стати стабільним, має
бути інституалізованим, тобто мають бути утворені
інститути — "сталі, значимі і повторювані форми пове-
дінки" [29, с. 32]. Інституалізація — це процес, за допо-
могою якого організації і процедури набувають цінності
й стабільності [29, с. 32].

Оскільки спільне існування має бути інституалізо-
ване, рівень спільності у складному суспільстві залежить
від міцності й чинності його політичних інститутів.
Інститути є поведінковим виразом моральної згоди і
спільних інтересів. Окрема родина, клан, плем'я або
сільська громада можуть досягати спільності ціною по-
рівняно невеликих свідомих зусиль. Вони представля-
ють собою природні співтовариства. У міру того, як су-
спільства стають численнішими, складнішими в струк-
турному відношенні та здійснюють усе більш різноман-
ітну діяльність, досягнення й підтримка високого рівня
спільності все більше залежить від політичних інститутів
[29, с. 30].

Виходячи з трактування інституцій і інститутів
Д. Норта і С. Хантінгтона, будемо розглядати інституа-
лізацію як процес, що охоплює формування інституцій
та їхню трансформацію в інститути. Така форма повед-
інки як інститут неможлива без організаційних струк-
тур, які виникають на основі певних інституцій. Можна
вважати, що наявність інституцій та їхнє функціонуван-
ня у суспільстві призводять до утворення відповідних
організацій, а повторювальна і значуща для суспільства
сукупна діяльність інституцій і організацій призводить
до виникнення певних інститутів.

В окресленому контексті слід розмежовувати не
лише терміни "інституція" та "інститут", а й похідні від
них терміни "інституціалізація" та "інституалізація".
Оскільки перше стосується насамперед норм, цінностей,
традицій та порядків, існуючих у суспільстві, інституа-
лізацію будемо тлумачити як процес їхнього становлен-
ня і формування (результат інституціалізації — певна
інституція). Відповідно, під інституалізацією матимемо
на увазі процеси, завдяки яким явище або процес набу-
ває не лише певної нормативної і ціннісної впорядкова-
ності, а й організованості, фіналом якої буде створення
інституту (в досліджуваному контексті — діяльності
органів державного управління щодо врегулювання
політичних конфліктів).

Таке тлумачення інституалізації діяльності органів
державної влади, на наш погляд, є синтезом норматив-
ного, інституційного, процедурного елементів (дослід-
жуються ті чи інші процеси, процедури та рішення, що
дозволяють забезпечити ефективну діяльність органів
державного управління). Очевидно, що в рамках тільки
одного підходу неможливо достатньо повно дослідити
політичні феномени чи явища. Тому перелічені підходи
варто розглядати як взаємодоповнюючі, а не супереч-
ливі. Тим більше, що в реальному політичному житті
нормативно-правова, інституційна, процедурна та по-
літико-культурна складові органічно пов'язані. Поши-
реність такого теоретико-методологічного підходу доз-
воляє уникнути абсолютизації окремих методів дослід-
ження, про що пишуть деякі українські дослідники [28],
а з іншого боку, дає можливість комплексно підійти до
розв'язання складної проблеми політичного життя су-
спільства.

Результатом інституалізації є формування стійко-
го механізму, що забезпечує постійне й нормальне фун-
кціонування органів державного управління. У процесі
інституалізації рішення, що приймаються органами дер-
жавного управління, мають набути чітких обрисів, ста-
ти зрозумілими й корисними для кожної людини, а дер-

жавна влада — більш міцною, стійкою і стабільною, ос-
кільки визначальною характеристикою й ознакою інсти-
туалізації завжди є виникнення певних відносно стійких
і повторюваних норм поведінки, що стають звичайними
та реалізуються всередині інститутів і завдяки інститу-
там.

Становлення соціальних інститутів — складний і
багатоплановий процес, що носить назву інституалі-
зації. Не всі соціальні явища в своєму розвитку пере-
творюються на соціальні інститути. Суспільна практи-
ка відбирає і закріплює лише ті відносини між індивіда-
ми й соціальними групами, які стають життєво важли-
вими для функціонування суспільства як складної со-
ціальної системи. Крім того, процес інституалізації
відображає історичний процес: у різні періоди історії
на перший план можуть виходити різні суспільні потре-
би, що безпосередньо відбивається на змістовній час-
тині соціальних інститутів. У процесі інституалізації
відбувається упорядкування хаотичних соціальних
відносин, надання їм сенсу, змісту та певної соціальної
спрямованості на виконання необхідних і значущих для
суспільства соціальних функцій.

Даний термінологічний ряд доповнює й одночасно
замикає "інституціоналізація", яка являє собою процес
визначення і закріплення соціальних норм, правил, ста-
тусів і ролей, приведення їх в систему, здатну діяти у
напрямі задоволення деякої суспільної потреби [12].

Повертаючись до інституалізації державного управ-
ління, хотілось би зупинитись на двох найбільш вдалих
визначеннях, що наведені в Енциклопедії державного
управління.

 Перше. Інституалізація в державному управлінні —
це процес формування, розвитку і засвоєння всіма еле-
ментами системи державного управління норм, правил,
ролей, цінностей і еталонів, необхідних для здійснення
державно-управлінської діяльності, способів контролю
за їх поведінкою, а також результат процесу, в межах
якого досягаються об'єктивізація державного управлі-
ння і його ефективне функціонування [31, с. 202].

 Друге. Інституалізація у державному управлінні —
це процес, мета якого визначається стратегічними ціля-
ми розвитку суспільства і який в умовах трансформації
суспільних відносин відбувається двома паралельними
шляхами. З одного боку, органи державної влади про-
водять реформи, які стосуються різних сторін суспіль-
ної життєдіяльності і в основі яких лежать розробка й
упровадження формальних правил у формі законодав-
чо-нормативних актів. З другого, усталені традиції, зви-
чаї, соціальні норми є інституційною основою консер-
вації традиційних відносин, збереження старої менталь-
ності, що базуються на звичній системі цінностей і стан-
дартах поведінки. При запровадженні нових формаль-
них правил і норм, з метою забезпечення об'єктивізації
державного управління (наближення його до вимог і
запитів суспільної системи), виникають протиріччя між
існуючими традиціями та новими формальними прави-
лами, які можуть бути усунуті за умови ефективної
інституалізації цілей державного управління та залучен-
ня громадськості до їх реалізації [31, с. 203].

Застосуємо наведені вище теоретичні положення
при дослідженні практичних проблем конфліктності та
безпеки. Аналіз наукової літератури свідчить, що в су-
часних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях з питань
національної безпеки та конфліктології як методоло-
гію дослідження використовують, насамперед, систем-
ний підхід, сутність якого полягає у комплексному дос-
ліджені об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодже-
ним функціонуванням усіх елементів і частин. Такий
підхід дозволяє дослідити взаємозв'язки політичного
конфлікту та процесу постійних змін політичної систе-
ми, можливі впливи політичного конфлікту на її
цілісність, стабільність та динамічний прогресивний роз-
виток, здатність ускладнювати або унеможливлювати
реалізацію національних інтересів у політичній сфері,
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особливості інституалізації діяльності органів держав-
ного управління щодо врегулювання політичних
конфліктів. Крім того, системний підхід забезпечує пе-
рехід від теоретичного розгляду окремих аспектів дос-
ліджуваної проблеми до розробки понять і характери-
стик, що піддаються емпіричному дослідженню. За до-
помогою методології синергетичного підходу держав-
но-правові явища досліджуються як системи, що само-
організуються, виникнення і зміна яких грунтується на
випадкових процесах, особливо в їх кризових, неста-
більних станах [25].

Більшість дослідників наголошують на тому, що
інституціональна організація влади є не штучним, а
органічним її виміром, що впорядковує владні відноси-
ни. Додатковими аргументами на користь інституалі-
зації владних відносин також виступають наступні: вла-
да завжди передбачає обмеження свободи особистості,
а інститут вносить елемент раціональності, чим знижує
рівень соціальної напруги і зменшує можливість зло-
вживання владою [17, с. 34]. Політичні інститути, орга-
нізації, рухи, втягуючись у конфлікт, активно обстою-
ють певні соціально-владні інтереси. Відповідно, по-
літичні конфлікти поділяють на два види:

— конфлікт між владою та громадськими силами,
інтереси яких не представлені у структурі владних відно-
син;

— конфлікт усередині існуючої влади, який пов'я-
заний із внутрішньогруповою боротьбою за розподіл
владних повноважень і відповідних позицій, зі спроба-
ми обгрунтування нового курсу в межах існуючого по-
літичного ладу.

Розвиток політичної системи будь-якої країни не-
розривно пов'язаний із функціонуванням її організа-
ційно-інституціональної підсистеми, яку складають
політичні інститути (держава, уряд, парламент, по-
літичні партії, громадські організації тощо), що діють у
найбільш конфліктогенному секторі суспільного жит-
тя — сфері політичних відносин. Спираючись на демок-
ратичні методи, зазначені інституції покликані сприяти
налагодженню ефективного політичного процесу, за-
безпечувати стабільне функціонування та динамічний
розвиток політичної системи. Останнє неможливе без
належного регулювання конфліктних за своєю суттю
політичних відносин.

У західній літературі прийнято вживати терміни
"управління" та "регулювання" конфлікту. При цьому
"управління" трактується виключно у прикладному зна-
ченні, в той час як ширшим поняттям вважається "регу-
лювання". Як правило, регулювання конфлікту перед-
бачає діяльність на макрополітичному рівні, яке озна-
чає організацію в рамках політичної системи певних
інститутів, здійснення процедур і практик регуляції
конфліктів, що повторюються, а тому цей термін мож-
на застосовувати до різних конфліктів одного типу.
Окрім управління окремими конфліктами, регулюван-
ня включає і діяльність із запобігання чи попередження
деструктивних, тобто насильницьких форм вияву кон-
флікту [8, c. 677].

Зазначимо, що регулювання політичних конфліктів
тісно пов'язане з їх інституалізацією, яка нами розгля-
дається як необхідна умова конструктивності політич-
ного конфлікту, важливий крок на шляху забезпечення
стабільності політичної системи та національної безпе-
ки в цілому.

Про важливість інституалізації конфлікту пише
П. Циганков, відзначаючи, що "переговори, консуль-
тації, посередництво, угоди та інші традиційні засоби
врегулювання в сучасних конфліктах виявляють вель-
ми низьку ефективність. Їх дієвість визначається мож-
ливостями формалізації конфлікту, додання йому офі-
ційного статусу, чіткого визначення його причин та іден-
тифікації безперечних легітимних представників сторін,
тобто як раз тим, що, як правило, заперечується учас-
никами цих конфліктів" [30, с. 437].

Практика розв'язання політичних конфліктів за-
свідчує наявність трьох основних форм подолання кон-
фліктної ситуації: суттєве, але не повне узгодження
інтересів і позицій конфліктуючих сторін (компроміс);
їх взаємовигідне примирення (консенсус); перемога
однієї сторони над іншою.

Але, наприклад, Р. Даль вважає, що в кожному пол-
ітичному конфлікті можливе виникнення трьох альтер-
натив: тупик, примус, мирне врегулювання. Тупик вини-
кає в тому випадку, коли кожен учасник конфлікту про-
довжує блокувати дії іншого, будучи не в змозі змінити
його поведінку. Результатом тупика буває статус кво.
Примус є найбільш розповсюдженою дією влади, що на-
магається уникнути громадянської непокори, для чого
використовується поліція, армія, бюрократичний апарат.
Можливість мирного урегулювання виникає при існу-
ванні інституціональних механізмів [19, c. 557—558].

Інституалізація повноважень органів державної
влади полягає в тому, що кожен інститут державного
управління отримує визначені тільки для нього спе-
цифічні повноваження, які він повинен ретельно вико-
нувати з метою підтримки нормального функціонуван-
ня, подальшого розвитку об'єктів суспільного сектора
та персональної підзвітності і відповідальності перед
державою за допущені недоліки й прорахунки у цій ро-
боті. Інституалізація повноважень органів державного
управління дозволяє керівникам і спеціалістам у цій га-
лузі: по-перше, знати, до якого конкретно інституту
можна звернутись з певною проблемою і вирішити її;
по-друге, з'ясувати, хто нестиме персональну відпові-
дальність у випадку невирішення (затягування з вирі-
шенням) відповідної проблеми; по-третє, подати до суду
на інституалізований інститут за невиконання ним до-
ручених йому державою повноважень і застосування до
нього певних фінансових санкцій [15, с. 82].

Правильно організоване управління надає конфлі-
ктному процесові форми, яка забезпечує мінімізацію
неминучих політичних, соціальних, економічних і мо-
ральних утрат, оптимізацію тих чи інших сфер суспіль-
ного життя. Позитивні наслідки соціально-політично-
го розвитку постають не з конфлікту як такого і не з
уявної безконфліктності, а з уміння впливати на кон-
флікт у потрібному напрямі.

Органам державної влади необов'язково кожного
разу втручатися в будь-які форми конфліктів. Існують
інститути громадянського суспільства, що сприяють
вирішенню конфліктів в "обхід" держави. Втручання
державних органів необхідно в тому випадку, якщо кон-
флікти загрожують суттєво торкнутися інтересів гро-
мадян, що не беруть участі в них; виникають загрози
встановленому порядку; існує загроза здійснення су-
б'єктами конфлікту актів незаконного насилля; вини-
кає загроза національній безпеці.

Однією з умов стабільного й поступального розвит-
ку суспільства може вважатися безперервне виявлення
джерел і причин напруги та конфліктів, їх вчасне врегу-
лювання. Необхідним є зниження гостроти конфліктів
шляхом поглиблення співробітництва між гілками вла-
ди, вирішення соціальних, матеріальних і національних
проблем, забезпечення своєчасних реформ та правопо-
рядку, підвищення ефективності рівня управління та
виконавської дисципліни, зростання її авторитету се-
ред населення. Все більш важливою постає інституалі-
зація діяльності органів державної влади щодо запобі-
гання, пом'якшення та нейтралізації негативних
наслідків конфліктів в інтересах суспільства в цілому чи
окремих його суб'єктів, а також застосування теоретич-
них та практичних знань для направлення конфліктно-
го процесу у правове русло.

ВИСНОВКИ
Результатом інституалізації є формування стійко-

го механізму, що забезпечує постійне й нормальне
функціонування органів державного управління. В
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процесі інституалізації рішення, що приймаються
органами державного управління мають набути чітких
обрисів, стати зрозумілими і корисними для кожної
людини, а державна влада — більш міцною, стійкою і
стабільною, оскільки визначальною характеристикою
й ознакою інституалізації завжди є виникнення
стійких і повторюваних норм поведінки, що стають
звичайними і реалізуються всередині інститутів і зав-
дяки інститутам.

Процес інституалізації діяльності органів держав-
ної влади щодо врегулювання політичних конфліктів є
вкрай важливим. Кожен інститут державного управлі-
ння при прийнятті політичних рішень повинен отрима-
ти: легітимні повноваження і владні функції; чітко ви-
значений регламент з жорсткими санкціями, адміністра-
тивними ресурсами і важелями впливу; комплекс колек-
тивних ресурсів, що застосовуються від імені і в інтере-
сах усього народу; ймовірну відповідальність перед дер-
жавою за допущені недоліки й прорахунки у цій роботі.
Обсяг владних повноважень і відповідальність органу
державної влади, який приймає рішення щодо врегулю-
вання політичного конфлікту, повинен відповідати ха-
рактеру інтересів і пріоритетів особи, суспільства, дер-
жави загалом.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відштовхуючись від сутності та принципів інсти-

туалізації діяльності органів державної влади, необ-
хідно розробити детальний алгоритм дій, спрямова-
них на реагування загрозам суспільно-політичній без-
пеці, які породжуються політичними конфліктами.
Органи державної влади повинні бути інституційно
готовими на будь-які випадки загострення політичної
ситуації .
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вектори розвитку сучасних національних економік

більшості держав Світу значно змінилися за останні де-
сятиліття. Ці зміни викликані перебудовою самого пост-
індустріального суспільства та розумінням неможливості
безкінечної розбудови економіки за рахунок збільшення
споживання енергетичних ресурсів. Така модель економіч-
ного розвитку, за словами Генерального Секретаря ООН
Пан Гі Муна, є "моделлю глобального самогубства". У зв'яз-
ку з цим, була сформована нова інноваційна стратегія еко-
номічного розвитку. Вона передбачає розвиток національ-
них економік при безперервному зменшенні ними спожи-
вання енергоресурсів.

Особливої актуальності набула така стратегія розвит-
ку економіки для України. Адже її реалізація здатна не лише
забезпечити процвітання України у майбутньому, а й стати
запорукою економічної та енергетичної безпеки вже сьо-
годні.

Низький рівень забезпеченості України енергоресурса-
ми власного видобутку, що покриває потреби внутрішньо-
го ринку лише частково: з нафти — на 10—12%, з природ-
ного газу — на 20—25%, з вугілля — на 85—90%, є одним з
головних факторів уповільнення темпів розвитку національ-
ної економіки [1, с. 7]. Постійне ж зростання вартості імпор-
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тованих енергоресурсів та переведення їх поставок у пол-
ітичну площину взагалі ставлять під загрозу економічну
безпеку держави. Разом з тим, висока доля енергоресурсів
у вартості готової продукції вітчизняного виробництва, що
у середньому складає 15—40%, робить її неконкурентосп-
роможною ні на світовому ринку, ні на внутрішньому рин-
ку, відкритому для іноземних виробників [2, с. 76]. Вирішен-
ня вищезазначених проблем можливе лише шляхом впро-
вадження ефективного організаційно-економічного меха-
нізму господарювання, що базується на принципі зменшен-
ня енергоємності ВВП. Зважаючи на це, пріоритетним на-
прямом діяльності державних органів влади та керівництва
інших суб'єктів господарювання має стати послідовне про-
вадження політики енергозбереження як найбільш ефектив-
ного інструменту економії енергоресурсів та гарантування
енергетичної безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Перші спроби до економічного обгрунтування до-

цільності заходів з енергозбереження та формування відпо-
відних механізмів управління були зроблені в СРСР ще у 30-
ті роки ХХ століття, але, на жаль, вони носили виключно
формальний характер. Другим етапом розвитку енергозбе-
реження стали 70-ті роки ХХ століття, як відповідь про-
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Джерела фінансування 
Обсяги фінансування  
за роками, млрд грн. 

2013 2014 2015 

Державний бюджет 5,82 6,14 6,38 

Місцеві бюджети 2,65 2,95 3,3 

Приватні інвестиції 39,49 58,75 65,52 

Таблиця 2. Обсяги та джерела фінансування програм
з енергозбереження в Україні

Джерело: [9, с. 62].

відних країн світу на кризові явища 1973 та 1979—1980 років.
Саме у цей період була закладена теоретична база для орган-
ізації, управління та оцінки економічної ефективності про-
грам з енергозбереження на державному рівні. Слід заува-
жити, що в цей же час у СРСР спостерігалася зворотна тен-
денція: споживання енергетичних ресурсів у 80-ті роки ХХ
століття збільшилося на 18% порівняно з 1979 роком [3, с.
7]. Така ситуація стала результатом штучного стримування
ціни на енергоресурси, а як результат — значного відста-
вання рівня розвитку вітчизняної економіки від провідних
економік світу.

Сьогодні значний науково-практичний інтерес у сфері
організації та державного управління енергозбереження
представляють праці таких вітчизняних та закордонних вче-
них, як О.М. Бархатов, М.А. Вознюк, Д.Ю. Дрожжин, О.І.
Косов, Я.О. Костенок, В.В. Микитенко, Т.О. Сердюк, О.М.
Суходоля, М.О. Ткаченко, Ю.І. Чистов, В. Вонг, А. Тріані,
К. Танака, Дж. Крейтс, Р. Кауфман, Д. Стерн, С. Кетіпемь-
юла.

Попри значну кількість наукових досліджень зали-
шається низка проблем, що значно знижує ефективність
програм з енергозбереження загальнодержавного, регіо-
нального та галузевого рівнів, а також нівелює ефект від
застосування відповідних мотиваційних інструментів дер-
жавою. Головною з них є застосування недосконалих ме-
ханізмів державного регулювання енергозбереження, що у
сумі з суперечностями нормативно-правової бази та відсут-
ністю фінансування на практиці реалізується шляхом "сти-
мулювання" енергозбереження лише за допомогою важелів
зовнішньої негативної мотивації. Така ситуація зумовлює
необхідність доопрацювання механізму державного регу-
лювання та стимулювання енергозбереження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення механізму державного

регулювання енергозбереження шляхом аналізу найбільш
проблемних його аспектів та дослідження досвіду провідних
країн світу у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зростання рівня соціально-економічного розвитку дер-

жави важко уявити без забезпечення усіх ключових сфер
енергетичними ресурсами у повному обсязі. Адже нестача
чи відсутність енергоресурсів унеможливлює процес вироб-
ництва, роботу сільського господарства, транспорту, тощо.
Разом з тим, енергетична безпека України знаходиться у
вкрай низькому рівні (табл. 1).

За оцінками International Energy Agency енергоємність
ВВП України є однією з найвищих у світі — 0,55 т.у.п./ тис.
дол. США, тоді як середній показник розвинених країн не
перевищує 0,15 т.у.п./ тис. дол. США, Російської Федерації
— 0,44 т.у.п./ тис. дол. США, Республіки Білорусь — 0,26
т.у.п./ тис. дол. США [5]. Разом з тим, тарифи на природ-
ний газ та електричну енергію для промисловості за останні
5 років зросли відповідно у 3,2 і 1,8 рази. Така ситуація ста-
вить на межу банкрутства не лише найбільш енергоємні ви-
робництва, а й загрожує економічній безпеці країни у ціло-
му. З іншого боку, реалізація існуючого ресурсу енергозбе-

реження в промисловості, транспорті та ЖКГ здатна знач-
но покращити стан вітчизняної економіки. Так, наприклад,
лише промисловість України щорічно непродуктивно вико-
ристовую 3 млрд кВт·год електричної та 6 млн Гкал тепло-
вої енергії [6, с. 5]. Згідно з даними Аналітичного центру
"Бюро економічних та соціальних технологій" реалізація по-
вного комплексу заходів з енергозбереження та приведен-
ня стану енергоспоживання до середньоєвропейського
рівня дозволить щорічно економити 16,3 млрд дол. США [7,
с. 17].

Термінологія. Під терміном "енергозбереження" слід
розуміти реалізацію комплексної організаційної, практич-
ної, наукової та інформаційної діяльності, яка спрямована
на раціональне та економне використання первинної і пе-
ретвореної енергії у господарській діяльності. Тоді "держав-
не регулювання енергозбереження" — це система заходів
задля здійснення контролюючої, підтримуючої та компен-
саційної діяльності держави направленої на стимулювання
розвитку енергозбереження суб'єктами господарювання у
межах національної економіки.

Основи державної політики у сфері енергозбережен-
ня. Нормативно-правова база України у сфері енергозбе-
реження складається з 11 Законів України, 15 Указів Пре-
зидента, 170 рішень Уряду та інших підзаконних актів. Се-
ред них основними є: Закони України "Про енергозбережен-
ня", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання",
"Про альтернативні види палива", "Про основи містобудів-
ної діяльності", "Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбе-
реження", рішення Ради національної безпеки і оборони
"Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
державної політики у сфері її забезпечення" та ін. Затверд-
жена "Енергетична стратегія України до 2030 року". На
практиці державна політика у сфері енергозбереження ре-
алізується через загальнодержавні, регіональні та галузеві
програми з енергозбереження. Найбільш масштабною з них
є прийнята постановою КМУ "Галузева програма енергое-
фективності та енергозбереження на період до 2017 року".

Державне управління у сфері енергозбереження
здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваже-
ним ним органом. Таким органом сьогодні є Державне аген-
тство з енергоефективності та енергозбереження України
(до 2012 року — Національне агентство з питань забезпе-
чення ефективного використання енергетичних ресурсів).
Держенергоефективності України виконує такі функції:
формування єдиної державної політики у сфері ефектив-
ного використання енергетичних ресурсів; бере участь у
розробленні проектів Державних програм економічного та
соціального розвитку, Державного бюджету України; роз-
робляє державні цільові та погоджує регіональні програми
у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
та ін.

Підсумовуючи цілі державної політики у сфері енергоз-
береження можна виділити такі ключові напрями її діяль-
ності:

1) стимулювання ринкового механізму енергозбере-
ження;

2) непряме регулювання та стимулювання енерго-
ефективної поведінки господарюючих суб'єктів;

3) пряма підтримка програм з енергозбереження шля-
хом фінансування з державного бюджету.

Неефективність державного управління у сфері енер-
гозбереження. У цілому в Україні створені інституційні ос-
нови для дієвих методів державного управління: прийнята
нормативно-правова база, створені та діють структури, що
відповідають за реалізацію стратегії енергозбереження.
Однак система державного регулювання все ж знаходить-
ся на етапі трансформації, що викликає ряд проблем та не
може не позначитись на її ефективності.

Показник 
Граничні 
значення 

Значення для 
України 

Зниження енергоємності ВВП на 1-2% щорічно не змінюється 
Річні інвестиції у ПЕК від вартості його основних фондів 4-5% менше 1% 

Зношеність виробничих фондів ПЕК не більше 45% 60% 

Диверсифікація зовнішніх джерел надходження енергоресурсів не менше трьох два джерела 
Сумарний недовідпуск енергоресурсів по всім категоріям споживачів 1-2% понад 10% 

Умовна чистота законодавства у сфері 80-90% 65% 

Таблиця 1. Стан енергетичної безпеки України

Джерело: [4, с. 88].
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Найбільш нагальною проблемою реалізації ефективно-
го механізму державного регулювання енергозбереження
є недостатнє фінансування. Так, наприклад, Комплексна
програма енергозбереження, що реалізовувалася у 1997—
2010 роках, була виконана лише на 30% через відсутність
фінансування [8, с. 5]. Аналогічна ситуація спостерігається
сьогодні і з іншими державними та регіональними програ-
мами у сфері енергозбереження. Слід зазначити, що зміни
внесені у 2012 році постановами Верховної Ради України до
Закону України "Про енергозбереження" де-факто взагалі
залишили Державний фонд енергозбереження без фінан-
сування.

Іншою проблемою залишається недієвість мотиваційних
механізмів енергозбереження, що застосовує держава до
суб'єктів господарювання. Адже саме на них припадає ос-
новний тягар фінансового навантаження по впровадженню
програм з енергозбереження (табл. 2).

Передбачені Податковим та Митним кодексами Ук-
раїни пільги для стимулювання реалізації заходів з енергоз-
береження на практиці не діють, серед них: звільнення від
оподаткування 80% прибутку підприємства, отриманого від
продажу енергоефективного устаткування і матеріалів влас-
ного виробництва на території України; звільнення від опо-
даткування 50% прибутку, отриманого від здійснення енер-
гоефективних заходів; звільнення від оплати ввізного мита
за ввезення енергозберігаючого обладнання. Таким чином,
державна політика зводиться до застосування заходів зов-
нішньої негативної мотивації енергозбереження з боку Дер-
женергонагляду, що носять відверто фіскальний характер.
Разом з тим, для промислових підприємств вигіднішим є оп-
лачувати помірні штрафи за нераціональне використання
енергетичних ресурсів, ніж впроваджувати фінансово- та
ресурсоємні проекти з енергозбереження.

Ще однією проблемою державної політики у сфері енер-
гозбереження є відсутність комплексного підходу і орієн-
тація виключно на модернізацію обладнання та устаткуван-
ня. Тоді як дослідження проведені ДБУ СО "Інститут
енергозбереження" показали, що ефективність програм
енергозбереження при застосуванні усього спектру мож-
ливих заходів складає 28,221 т.у.п./тис. дол. США, а заходів
лише з модернізації обладнання — 12,646 т.у.п./ тис. дол.
США [10, с. 16].

Недосконалою залишається і нормативно-правова база,
що не дозволяє синхронізувати роботу різних органів дер-

жавної влади у сфері енергозбереження, систематизувати
державну фінансову та інформаційну підтримки суб'єктам
господарювання, узгодити державні програми енергозбе-
реження з відповідними проектами міжнародних фондів та
ін.

Досвід енергозбереження провідних країн. На думку
закордонних вчених, можливими шляхами подальшого
розвитку енергозбереження є посилення інтеграційних
процесів у сфері забезпечення потреб економік енерге-
тичними ресурсами, узагальненні досвіду та удоскона-
ленні управління системами ефективного використання
енергоресурсів і технічному переоснащенні енергоємних
виробництв.

Найбільш економічно ефективною програмою енергоз-
береження на загальнодержавному рівні вважається Energy
Savings Opportunity Scheme, що реалізується державним
департаментом енергетики та кліматичних змін Сполучено-
го Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Про-
грама передбачає надання консультативної допомоги з пи-
тань організації енергозбереження. Щорічно до неї при-
єднується до 6600 промислових підприємств країни. Очіку-
ваний економічний ефект від її реалізації у середньому що-
річно складатиме 5,3 млрд дол. США починаючи з 2015 року
[11, с. 25—26].

Програма енергозбереження КНР Top-1000 Enterprises
Energy-Saving Program, що базується на застосуванні ва-
желів жорсткого державного управління показала свою
надзвичайну ефективність. Починаючи з 2006 року урядом
КНР були введені санкції за нераціональне використання
енергоресурсів у 9 найбільш енергоємних галузях промис-
ловості, на які припадає 47% усього обсягу споживання
енергоресурсів. Як результат, за цей період КНР домогли-
ся скорочення енерговитрат на 150 млн т.у.п. чи економії у
розмірі 34,2 млрд дол. США [12, с. 564—565].

Державна програма у сфері енергозбереження Німеч-
чини Energy Efficiency — Made in Germany (Energy Efficiency
in Industry, Building Service Technology and Transport) направ-
лена на надання державних дотацій для технічного переос-
нащення окремих найбільш енергоємних виробничих циклів.
Наприклад, надаються дотації на закупку обладнання для
рекуперації тепла від процесів лиття під тиском у розмірі
54,8 тис. дол. США на одну виробничу лінію, а результатом
є енергозбереження у розмірі 3,45 дол. США за кожну ви-
робничу операцію [13, с. 16].
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Рис. 1. Механізм державного управління у сфері енергозбереження



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

127www.economy.in.ua

Державна програма енергозбереження Швеції ба-
зується на стимулюванні розвитку відновлюваних джерел
енергії шляхом впровадження системи "зелених сертифі-
катів" та надання прямих державних дотацій. Придбання
сертифікатів на енергоресурси від відновлюваних джерел
енергії на суму не меншу 16,9% від загального рівня спо-
живання є обов'язковою умовою енергопостачання [14, с.
8]. Така система дозволяє наповнювати спеціалізовані
фонди енергозбереження та обмежуватися державними
дотаціями при реалізації відповідних заходів лише для му-
ніципальних установ, що не перевищують 300 млн дол.
США на рік.

Удосконалення механізму державного управління у
сфері енергозбереження. Зважаючи на низьку ефективність
існуючої державної політики у сфері енергозбереження
доцільним є удосконалення механізму державного управл-
іння енергозбереження з урахуванням позитивного досві-
ду провідних країн світу (рис. 1).

Слід зазначити, що задля ефективної реалізації механ-
ізму державного регулювання енергозбереження необхід-
ною умовою є актуальність нормативно-правової бази. Го-
ловною вимогою до неї є законодавча підтримка приорітет-
них напрямів розвитку системи ефективного використання
енергоресурсів, визначення яких спирається на аналіз відпо-
відної звітності минулих періодів.

Задля забезпечення ефективної державної підтримки
та стимулювання енергозбереження доцільним є розширен-
ня джерел надходження коштів до Державного фонду енер-
гозбереження. Фінансування державних проектів енергоз-
береження можливе за рахунок коштів отриманих від на-
кладення штрафних санкцій за нераціональне використан-
ня енергоресурсів, а також дотацій з державного бюджету
та грантів міжнародних організацій.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на необгрунтовано велику енергоємність

ВВП України, постійне зростання тарифів на ключові енер-
гетичні ресурси та значну залежність від їх імпорту, що
досить часто використовується в якості політичного важе-
ля сусідніми країнами, розвиток енергозбереження на за-
гальнодержавному рівні є більш ніж доцільним. Разом з
тим, механізм державного регулювання енергозбережен-
ня залишається малоефективним через недостатнє фінан-
сування відповідних програм, неузгодженість роботи
різних гілок влади, несистематичність надання державної
підтримки та ігнорування досвіду інших країн у цій сфері.
Необхідним є застосування комплексного підходу до
організації механізму державного управління у сфері енер-
гозбереження, що базувався б на таких ключових елемен-
тах: 1) аналіз звітності та визначення найбільш ефектив-
них інструментів державного стимулювання; 2) доопрацю-
вання нормативно-правової бази задля підтримки пріори-
тетних напрямків розвитку енергозбереження; 3) форму-
вання державної фінансової бази; 4) реалізація проектів
державної підтримки та стимулювання енергозбережен-
ня; 5) здійснення державного контролю та моніторингу
стану енергоефективності.

Окрім того, проведені дослідження показали низьку
ефективність заходів з енергозбереження, що реалізують-
ся на мікроекономічному рівні. Тому у подальшому до-
цільним є удосконалення менеджменту з енергозбе-
реження промислових та комунальних підприємств на
основі реалізації мотиваційної підсистеми, що базується
на використанні інструментів зовнішньої позитивної мо-
тивації.

Література:
1. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: моногра-

фія / Д.В. Зеркалов. — К.: Основа, 2012. — 584 с.
2. Маценко О.М. Контролінг якості енергоресурсів як

елемент ефективного управління підприємством / О.М.
Маценко, Д.М. Овчаренко // Економічний часопис — ХХІ.
— 2013. — № 9—10. — С. 75—78.

3. Правове регулювання енергозбереження в Євро-
пейському Союзі та в Україні / [Барбелюк С.Б., Голікова
С.Г., Дідик В.Г. та ін.]; під заг. ред. В.Г. Дідика. — К., 2007. —
165 с.

4. Бархатов О.М. Проблеми енергозбереження в Ук-
раїні / О.М. Бархатов, І.М. Ковальчук // Вісник Харківсь-
кого національного технічного університету сільського гос-
подарства ім. Петра Василенка. — 2013. — № 142. — С. 88—
89.

5. IEA Statistics [Електронний ресурс] // International
Energy Agency. — Режим доступу: http://iea.org/topics/
energyefficiency/

6. Ратушняк Г.С. Енергозбереження та експлуатація си-
стем теплопостачання / Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова. —
Вінниця: ВДТУ, 2002. — 119 с.

7. Додонов Б. Рейтинг енергоефективності областей
України / Б. Додонов, Аналітичний центр "БЕСТ". — К.,
2013. — 103 с.

8. Приступа М. Енергозбереження в Україні: пра-
вові аспекти і практична реалізація / М. Приступа, М. Бо-
хонко. — Рівне, 2011. — 50 с.

9. Кудлай В.С. Аналіз ефективності використання енер-
горесурсів / В.С. Кудлай, Л.С. Селіверстова // Вісник
КНУДТ. — 2013. — № 6. — С. 49—64.

10. Бегалов В.А. Менеджмент энергосбережения
[Электронный ресурс] / В.А. Бегалов // Институт энерго-
сбережения. — Режим доступа: http://ines ur.ru/
ines_76.html

11. Energy Savings Opportunity Scheme / Department of
Energy and Climate Change. — London, 2013. — 81 p.

12. Ke J. China's Industrial Energy Consumption Trends and
Impacts of the Top-1000 Enterprises Energy-Saving Program
and the Ten Key Energy Saving Projects / J. Ke, L. Price, S.
Ohshita and other // Energy Policy. — 2012. — Vol. 50. — P.
562—569.

13. Energy Efficiency — Made in Germany / Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). — Berlin,
2014. — 68 p.

14. Гашо Е. Механизмы реализации мер по энергосбе-
режению / Е. Гашо, В. Пузаков, Е. Репецкая // Коммуналь-
ный комплекс России. — 2011. — № 9. — С. 4—10.

References:
1. Zerkalov, D. V. (2012), Enerhozberezhennya v Ukrayini

[Energy conservation in Ukraine], Osnova, Kyiv, Ukraine.
2. Matsenko, O. M. and Ovcharenko, D. M. (2013), "The

quality of energy resources controlling as a part of effective
enterprise management", Ekonomicnij Casopis — XXI, vol. 9—
10, pp. 75—78.

3. Barbelyuk, S. B. Golikova, S. G. Didyk, V. G. and
other (2007), Pravove rehulyuvannya enerhozberezhennya
v Yevropeys'komu Soyuzi ta v Ukrayini [Legal regulation
of energy conservation in the EU and Ukraine], Kyiv,
Ukraine.

4. Barkhatov, O. M. and Kovalchyk, I. M. (2013), "Problems
of energy conservation in Ukraine", Visnyk Kharkivs'koho
natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil 's'koho
hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 142, pp. 88-—89.

5. International Energy Agency (2013), "IEA Statistics",
available at: http://iea.org/topics/energyefficiency/ (Accessed
4 June 2014).

6. Ratyshniak, G. S. and Popova, G. S. (2002), Ener-
hozberezhennya ta ekspluatatsiya system teplopostachannya
[Energy conservation and exploitation of heating systems],
VSTU, Vinnitsa, Ukraine.

7. Dodonov, B. (2013), Reytynh enerhoefektyvnosti
oblastey Ukrayiny [Energy efficiency rankings of the regions of
Ukraine], Kyiv, Ukraine.

8. Pristupa, M. and Bohonko, M. (2011), Enerho-
zberezhennya v Ukrayini: pravovi aspekty i praktychna
realizatsiya [Energy conservation in Ukraine: legal aspects and
practical implementation], Rivne, Ukraine.

9. Kudlay, V. S. and Seliverstova, L. S. (2013), "Analysis of
efficiency using of energy resources", Visnyk KNUDT, vol. 6,
pp. 49—64.

10. Begalov, V. A. (2011), "Energy saving management",
available at: http://ines ur.ru/ines_76.html (Accessed 4 June
2014).

11. Department of Energy and Climate Change (2013),
"Energy savings opportunity scheme", London, UK.

12. Ke, J. Price, L. Ohshita, S. and other (2012), "Energy
consumption trends and impacts of the top 1000 enterprises
energy-saving program and the ten key energy saving projects",
Energy policy, vol. 50, pp. 562—569.

13. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
(2014), "Energy Efficiency — Made in Germany", Berlin,
Germany.

14. Gasho, E. Pyzakov, V. and Repetskaya, E. (2011), "Me-
chanisms for implementation of energy saving measures",
Kommunalnyiy kompleks Rossii, vol. 9, pp. 4—10.
Стаття надійшла до редакції 06.06.2014 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 9/2014128

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління розвитком фізичної культури

і спорту здійснюється шляхом застосування взаємопов-
'язаних управлінських технологій, які базуються на фун-
даментальних принципах, що утворюють методологічний
базис цього процесу. Семантичний зміст терміну "управ-
ління" вміщує одну із визначальних його ознак — на-
явність мети, узгодженість процесів спрямованих на її
досягнення. Узгодженість процесів досягається завдя-
ки структурно-змістовому ранжуванню завдань та цілей,
впорядкуванню засобів та методів управлінської діяль-
ності за часово-просторовими характеристиками, виз-
наченню необхідної ресурсної спроможності тощо. Про-
відною складовою управлінського процесу розвитком
фізичної культури та спорту на регіональному рівні ви-
ступає планування, яке є органічною частиною стратег-
ічного підходу до визначення перспектив розвитку га-
лузі, як соціально-економічної системи регіону. Акту-
альність проблеми стратегічного планування розвитку
галузі обумовлена надзвичайною важливістю цього про-
цесу для забезпечення ефективного державного управ-
ління розвитком фізичної культури та спорту на регіо-
нальному рівні. Необхідність стратегічного планування
розвитку фізичної культури та спорту на регіонально-
му рівні обумовлена потребою комплексної та систем-
ної координації діяльності системи державного управл-
іння в цьому напрямі, і яку можливо ефективно задо-
вольнити шляхом делегування частини повноважень
нижчим управлінським ланкам. Стратегічне планування
на регіональному рівні  виступає однією із най-
ефективніших форм реалізації регулюючої та координу-
ючої функцій державного управління розвитком галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД
ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Як зазначає І. Гасюк [1], стратегія розвитку фізич-
ної культури і спорту це науково обгрунтована система
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стратегічних цілей, сукупність завдань, заходів, методів
та засобів їх реалізації, які спрямовані на досягнення
достатнього якісно-кількісного рівня розвитку та фун-
кціонування сфери фізичної культури і спорту в серед-
ньо- та довгостроковій перспективі. Реалізація стратегії,
яка являє собою сублімат та результат процесу страте-
гічного планування, здійснюється через механізм про-
грамно-цільового підходу.

Програмно-цільовий підхід визначають як механізм
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту, який забезпечує через застосування відповідних
управлінських технологій (планування, прогнозування,
програмування, моніторинг, оцінювання), методів та за-
собів досягнення цілей та вирішення програмних завдань
на основі дотримання принципів та вимог до предмет-
ної сфери його застосування [1; 2; 3]. Програмно-цільо-
вий метод визначають як інструментальну складову про-
грамно-цільового підходу, яка забезпечує взаємодію між
суб'єктом та об'єктом управління, здійснює регламен-
тацію способів використання управлінських засобів в ча-
стині реалізації управлінських технологій — плануван-
ня, програмування, прогнозування, моніторингу, оцін-
ки ефективності реалізації програм [2; 3].

Аналіз наукових праць [2, 3] засвідчив, що методич-
ну основу програмно-цільового підходу, як механізму
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту утворюють предметна сфера його використання,
вихідні передумови та інструментальна спроможність та
потужність підходу щодо розв'язання проблем, вимоги
до його практичного впровадження, принципи його зас-
тосування, методи та засоби, адекватні для вирішення
завдань і досягнення мети, етапно-процесуальна підпо-
рядкованість і наповнення, часово-хронологічна узгод-
женість, впорядкованість науково-категорійного апара-
ту та ієрархічна узгодженість нормативно-правових до-
кументів [2; 3].

Процесу стратегічного планування та реалізації роз-
роблених стратегій притаманна низка актуальних про-
блем, які значно впливають на ефективність практично-
го впровадження заходів для досягнення визначених у
них цілей. Успішне вирішення усього спектру проблем
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можливе лише через здійснення системного аналізу ево-
люції змісту правових основ та результатів реалізації
загальнодержавних та регіональних програм розвитку
фізичної культури та спорту, удосконаленню методоло-
гічної бази стратегічного планування та програмно-
цільового підходу в розвитку галузі.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз наукових напрацю-
вань, в Україні майже відсутні праці присвячені висвіт-
ленню змістуетапів, методологічних особливостей стра-
тегічного планування розвитку сфери фізичної культу-
ри та спорту на регіональному рівні, місця й сутності
програмно-цільового підходу в реалізації стратегій роз-
витку галузі в регіонах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідитиметодологічні засади стратегічного плану-

вання розвитку фізичної культури та спорту в регіонах,
обгрунтувати та визначити зміст програмно-цільового
підходу в державному управлінні розвитком фізичної
культури і спорту на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
З певною мірою умовності можна виділити два пе-

ріоди розвитку регіонального стратегічного плануван-
ня розвитку фізичної культури та спорту. Перший пері-
од, це зародження та становлення регіонального стра-
тегічного планування розвитку фізичної культури та
спорту в нових соціально-економічних умовах — 1992—
2000 роки. Саме прийняття Закону України "Про фізич-
ну культуру і спорт" [9] 24 грудня 1993 року заклало нор-
мативно-правові засади стратегічного планування роз-
витку галузі, адже центральному органу виконавчої вла-
ди у сфері фізичної культури і спорту надано повнова-
ження здійснювати аналітичну діяльність, визначати тен-
денції розвитку, узагальнювати вітчизняний та інозем-
ний досвід, розробляти проекти програм розвитку
фізичної культури і спорту в країні. Початок другого
етапу ознаменований прийняттям Законів України "Про
державне прогнозування та розроблення програм еко-
номічного і соціального розвитку України" [7] (2000 рік)
та "Про державні цільові програми" [8] (2004 рік), а з
2001 року та по теперішній час відбувається удоскона-
лення процесу стратегічного планування розвитку
фізичної культури та спорту на регіональному рівні.

У сфері державного управління фізичною культурою
та спортом розроблено різноманітні форми планування
і найбільшого розповсюдження отримали директивне,
стратегічне та індикативне планування.

Стратегічне планування розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіоні можна визначити як цілеспрямо-
ваний та спеціально організований процес розробки
пріоритетних, економічно та соціально обгрунтованих
цілей, завдань, показників розвитку галузі та окремих
її підсистем в регіоні на основі врахування факторів зов-
нішнього та внутрішнього характеру, і які мають бути
досягнуті у середньо або довгостроковій перспективі.
Охарактеризуємо основні етапи, учасників стратегічно-
го планування розвитку галузі в регіоні та визначимо
основні фактори і принципи цього процесу.

Стратегічне планування розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіонах країни має базуватись на єдиних
нормативно-правових засадах та чітко окреслювати коло
учасників на кожному із управлінських рівнів: загально-
державному, регіональному, місцевому. На загальнодер-
жавному рівні має здійснюватися розробка нормативно-
правового базису процесу стратегічного планування
розвитку фізичної культури та спорту в регіонах, і який
на даний час утворюють: Конституція України, Закони
України про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку, стимулю-
вання розвитку регіонів, про місцеве самоврядування,
про місцеві державні адміністрації тощо. На разі в Ук-
раїні діють нормативні документи, які визначають за-
гальні тенденції та методологічні засади стратегічного
планування регіонального розвитку [5; 6] проте, як зас-
відчив аналіз нормативно-правової бази, на теперішній
час відсутня Державна стратегія розвитку фізичної

культури та спорту в регіонах, яка мала б регулювати
процес стратегічного планування, визначати загальні
засади, принципи формування стратегій, узгоджувати їх
в загальнодержавному контексті.

На регіональному та місцевому рівнях стратегічне
планування та розроблення стратегій розвитку галузі
доповнюється також нормативно-правовими актами ре-
гіонального та місцевого значення: розпорядженнями
голів районних та обласних державних адміністрацій,
голів районних та обласних рад, генеральними планами
розвитку галузі відповідних територіально-адміністра-
тивних одиниць, схемами-прогнозами розвитку окремих
підсистем галузі на певний період. На нашу думку, ре-
зультатом процесу стратегічного планування розвитку
фізичної культури та спорту в регіонах має стати за-
тверджена відповідною радою концепція та стратегія
розвитку галузі, цільові програми розвитку окремих
видів спорту та видів забезпечення. Як свідчить практи-
ка державного управління, найбільш доцільними часо-
вими межами дії стратегічних документів планування
розвитку галузі є 10—15 років [4].

Суб'єктами процесу стратегічного планування мають
у першу чергу виступати сформовані робочі групи із спец-
іалістів в сфері фізичної культури та спорту відповідних
департаментів, управлінь, відділів фізичної культури та
спорту обласних, районних державних адміністрацій,
відділів фізичної культури та спорту виконавчих комітетів
міських рад тощо. Зважаючи на складну організаційну
структуру соціально-економічної системи фізичної куль-
тури та спорту, її розгалуженість за підсистемами, які ха-
рактеризуються специфічними і лише їм притаманними
соціальними функціями, історично сформовані традиції
участі в управлінні галуззю громадських організацій та об-
'єднань слід визначити, що участь широких кіл громадсь-
кості в розроблені стратегічного плану є обов'язковою.
Тому для відповідальних по формуванню робочих груп і
організації процесу стратегічного планування важливо
залучити представників регіональних відділень олімпійсь-
ких комітетів, спортивних комітетів, комітетів спорту
інвалідів, представників федерацій за видами спорту,
спортивних товариств, органів самоорганізації населення,
спортивних клубів, підприємців, науковців тощо. Також
слід відзначити, що організація процесу стратегічного пла-
нування та формування робочих груп є складним питан-
ням, яке вимагає нормативного врегулювання в частині
узгодження та координації діяльності представників
відділів "Спорту для всіх", "Інваспорту", обласних Комі-
тетів фізичного виховання учнівської молоді МОН Украї-
ни, і провідним координатором цих процесів мають висту-
пати регіональні органи виконавчої державної влади в
сфері фізичної культури та спорту.

На нашу думку, контур процесу стратегічного пла-
нування розвитку фізичної культури та спорту в регіоні
має складатись з п'яти взаємопов'язаних етапів: підго-
товчого, цілепокладання, засобоформуюючого етапу,
етапів погодження та реалізації (рис. 1).

Підготовчий етап складається з двох частин: іні-
ціювання та формування робочої групи розробки
стратегічного плану розвитку галузі та проведення стра-
тегічного аналізу. Ініціювання розробки стратегії роз-
витку галузі в регіоні здійснюється відповідними регіо-
нальними або місцевими органами державної виконав-
чої влади або радами в особі голів державних адмініст-
рацій або рад. Також ініціатором цього процесу може
виступати будь-який суб'єкт фізичної культури та
спорту визначений як такий у Законі України "Про
фізичну культуру і спорт" [9]. На нашу думку, робоча
група-розробник має складатись з представників влад-
них структур, громадських органів управління, нау-
ковців-експертів. Це власне поєднання адміністративно-
го та експертного підходів до формування робочих груп,
що дозволить забезпечити належну інформаційно-ста-
тистичну базу, необхідний рівень відповідальності за
реалізацію стратегії з одного боку, а з іншого, забезпе-
чить високий рівень аналітичної роботи, прогнозування
результатів тощо. Другою складовою цього етапу є збір,
обробка, аналіз та узагальнення результатів стратегіч-
ного аналізу стану галузі за певний часовий період. Важ-
ливість цієї складової даного етапу полягає в тому, що
точність, об'єктивність, всебічність проведеної оцінки
стану функціонування галузі та динаміки її основних по-
казників забезпечує формування адекватних та реаль-
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них цілей стратегії, вибору напрямів розвитку галузі
тощо. Оцінювання соціально-економічного стану галузі
фізичної культури та спорту в регіоні може здійснюва-
тися шляхом проведення SWOT та TOWS аналізів, інших
методів математичної статистики. На нашу думку, стра-
тегічний аналіз необхідно проводити в історичній рет-
роспективі у порівнянні з іншими областями України,
регіонами країн Європи, світовими тенденціями за та-
кими трьома групами показників:

— показниками ефективності роботи органів управ-
ління фізичною культурою і спортом в регіоні, в тому
числі і органів державної виконавчої влади відповідної
територіально-адміністративної одиниці;

— показниками стану усіх видів забезпечення галузі
фізичної культури та спорту в цілому, так і в розрізі окре-
мих підсистем, показниками результативності та ефектив-
ності власної діяльності сфери фізичної культури та спорту;

— показниками територіальної стратифікації, аналіз
яких забезпечить більш глибоке та повне врахування
специфіки та можливостей конкретної території в роз-
витку фізичної культури та спорту на її теренах, і до
яких необхідно віднести: природній потенціал, науково-
технічний потенціал, демографічний потенціал, фінан-
совий потенціал, інформаційний потенціал, економічний
розвиток, стан розвитку інфраструктури, соціальний,
культурний, політичний розвиток.

Етап цілепокладання передбачає здійснення класифі-
кації та структурування цілей стратегії, формування пріо-
ритетів. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні здійснюється шляхом
вибору найбільш значущих із переліку напрямів отриманих
на попередньому етапі. Це здійснюється шляхом широкого
громадського обговорення, уточнення з потребами і запи-
тами територіальної громади, шляхом визначення ступеню
розбіжності між бажаним і можливим прогнозованим ста-
ном галузі. Це дозволить визначити реальні цілі, які мож-
ливо досягнути за певних соціально-економічних можливо-
стей регіону, надасть їм конкретності, вимірності, часової
визначеності, досяжності. До кожного з визначених пріо-
ритетних напрямів розвитку фізичної культури та спорту в
регіоні необхідно розробити дерево цілей, і які в подальшо-
му мають конкретизуватись в операційному плані дій.

Наступним етапом є засобоформуючий. На цьому етапі
розробляються можливі варіанти реалізації визначених стра-
тегічних напрямів та цілей розвитку фізичної культури та
спорту, обгрунтовуються варіанти розвитку можливих аль-
тернатив. Розробляється низка операційних планів з визна-
ченням необхідної ресурсної бази, кадрових, фінансових, ма-
теріально-технічних ресурсів, узгоджуються терміни вико-
нання заходів, їх виконавці та відповідальні тощо. Другою
частиною роботи, є відображення в операційних планах еко-
номічної, соціальної, організаційної, функціональної ефек-
тивності їх реалізації. Встановлюються індикатори та відпра-
цьовується система моніторингу та оцінки їх виконання.

Погодження та схвалення варіанту стратегії розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні є змістом етапу по-
годження. На цьому етапі відбувається остаточний вибір
варіанту реалізації стратегії, забезпечується широке обго-
ворення громадськістю її змісту та очікуваних наслідків, і
за необхідності вносяться певні корективи у зміст операц-
ійних планів. Останнім кроком погодження є схвалення пев-
ного варіанту стратегії робочою групою-розробником, і
передача його для погодження в комітетах відповідних рад.

На етапі реалізації, остаточний варіант стратегічно-
го плану за поданням відповідного комітету легітимі-
зується шляхом його затвердження рішенням обласною,
районною, місцевою радою, і в якому зазначається по-
рядок і терміни виконання завдань стратегії розвитку
фізичної культури та спорту. Рішення ради доводять до
відома громади через засоби масової інформації. Реа-
лізація стратегії здійснюється шляхом застосування
організаційного, правового, економічного, фінансового,
інформаційного, комунікаційного тощо механізмів дер-
жавного управління розвитком фізичної культури та
спорту в регіоні. Основними інструментами реалізації
стратегії розвитку фізичної культури та спорту в регіо-
нах мають бути програмно-цільовий та проектний підхо-
ди, державно-приватне партнерство, корпоратизація
комунального господарства шляхом створення кому-
нальних, приватних інших структур і об'єднань. Процес
моніторингу та оцінки стану виконання стратегії розвит-
ку фізичної культури та спорту детально розглянутий у

працях І. Гасюка [1], тому ми зупинимось на визначенні
змісту методологічних особливостей застосування про-
грамно-цільового підходу в розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіоні.

Програмно-цільовий підхід є складовою стратегічно-
го планування, а саме: в інструментальній його частині на
етапі реалізації стратегії розвитку фізичної культури та
спорту в регіоні. Доцільність застосування саме цього ме-
ханізму державного управління розвитком фізичної куль-
тури в регіонах обумовлена низкою причин, а саме:

— сфера фізичної культури та спорту знаходиться у
кризовому стані, який визначається низькою ефективн-
істю її функціонування, спостерігаються негативні тен-
денції погіршення усіх показників роботи галузі;

— проблеми, які обумовлюють кризовий стан галузі
мають системний характер, відстежується непропорційність
в розвитку окремих підсистем сфери фізичної культури та
спорту, що унеможливлює сталий її розвиток в цілому;

— визначені заходи розвитку сфери фізичної куль-
тури та спорту в державних цільових програмах, планах
тощо в короткостроковій перспективі носять не конк-
ретний характер, не визначають чітко об'єкт управлінсь-
кого впливу, часово та хронологічно не узгоджені тощо;

— необхідна конкретизація і адекватний вибір цілей
на основі багатокритеріального аналізу, зважування аль-
тернатив, раціонального розподілу наявних обмежених
ресурсів з метою їх оптимального використання і досяг-
нення максимально можливого результату;

— програмно-цільовий підхід є ефективним механі-
змом в усуненні явища диспропорції в розвитку окре-
мих підсистем галузі, який дозволяє, з одного боку, виз-
начити адекватні проблемі заходи та акумулювати не-
обхідні ресурси, а з другого, через механізм взаємоуз-
годження цільових-програм забезпечити комплексний та
системний вплив на динаміку розвитку галузі.

Програмно-цільовий підхід реалізується через струк-
турно-логічні взаємопов'язані технологічні процеси — пла-
нування, прогнозування, програмування, моніторинг, оці-
нювання ефективності реалізації програм і які грунтовно
досліджені в ряді наукових праць [1; 2; 3], і тому зупини-
мось лише на методологічних особливостях цих процесів
обумовлених саме регіональним рівнем управління.

На нашу думку, цільові регіональні програми розвит-
ку фізичної культури та спорту доцільно застосовувати в
середньостроковій перспективі, із чітко визначеною цільо-
вою та реалізаційною компонентами, які повинні обмежу-
ватись певною підсистемою галузі, і бути спрямованими
на вирішення певних проблем, пріоритетних напрямів виз-
начених у стратегії. Цільова компонента програми може
бути спрямована на розвиток окремого виду спорту із заз-
наченням заходів щодо удосконалення усіх видів забезпе-
чення, або бути спрямованою на удосконалення певного
виду забезпечення із переліком видів спорту, які отрима-
ють внаслідок їх поліпшення кращі умови для розвитку
тощо. Для підвищення ефективності реалізації регіональ-
них та місцевих програм розвитку фізичної культури та
спорту необхідно більш повно враховувати інтереси та
потреби усіх суб'єктів фізичної культури та спорту:

— цілі-інтереси суб'єкта управління — збільшення
кількості населення, яке займається фізичної культурою
і спортом шляхом створення сприятливих умов для за-
нять фізичними вправами, і що має призвести до покра-
щення усіх показників розвитку галузі;

— цілі-інтереси об'єктів управління — збільшення
кількості населення, які займаються окремими видами
спорту з метою популяризації їх у певному регіоні.

Зважаючи на неоднорідність складу об'єкту управл-
іння і поділу його на окремі суб'єкти фізичної культури
та спорту за ознаками права власності (державні, кому-
нальні, приватні, змішані), напрямами діяльності (за
підсистемами, видами спорту, видами послуг), спрямо-
ваністю на певний ринковий сегмент або віково-гендер-
ну аудиторію тощо необхідно зважати на специфічні
цілі-інтереси таких об'єктів управління, а саме:

— цілі-інтереси спортивно-фізкультурних організацій
державного, комунального секторів співзвучні цілям органів
державного управління галуззю, адже є операційним лан-
цюгом їх досягнення і полягають у залученні якомога
більшої кількості населення регіону до систематичних за-
нять фізичною культурою і спортом, і в першу чергу, підро-
стаючого покоління, створенні сприятливих умов для
фізкультурно-оздоровчих занять;
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Рис. 1. Контур процесу стратегічного планування розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні
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— цілі-інтереси громадських організацій, товариств,
федерацій полягають в популяризації, збереженні та
розвитку окремих видів спорту, розвитку їх матеріаль-
но-технічної бази, збільшенні чисельності тих, хто зай-
мається ними;

— цілі-інтереси приватного сектору, як правило обу-
мовлені розміром отриманих прибутків від надання пев-
них фізкультурно-спортивних послуг, тому ресурси
спрямовуються в розвиток найбільш перспективних
видів спорту, рухових видів діяльності, які є найбільш
популярними серед саме платоспроможного населення,
і як правило, цілі-інтереси реалізовуються через ме-
ханізм розвитку необхідної інфраструктури надання
таких послуг з якомога швидкою окупністю витрат;

— цілі-інтереси широких верств населення поляга-
ють в отриманні якісних, доступних послуг фізкультур-
но-спортивного характеру, задоволення потреби у за-
няттях певними видами спорту, покращенні рівня та
якості життя тощо.

Слід відзначити, що реалізація і досягнення цілей-
інтересів вищеозначених об'єктів управління вимагає
застосування різних інструментів та засобів механізмів
державного управління розвитком фізичної культури та
спорту в регіоні.

На часі є нагальною необхідність розробки інтег-
ральних показників розвитку галузі в регіоні, які були б
розраховані на базі врахування як усієї чисельності на-
селення регіону, так і тієї частки, яка безпосередньо є
споживачами фізкультурно-спортивних послуг, що доз-
волить в свою чергу, більш точно визначати рівень за-
безпеченості певних підсистем галузі спортивними спо-
рудами, кадрами, фінансами тощо. Застосування ін-
тегрованих показників дозволить більш глибоко та об-
'єктивно обгрунтувати пріоритетні напрями розвитку
галузі в цілому, і до яких доцільно віднести: показник
нормативної завантаженості спортивних споруд регіо-
ну, показник фактичної завантаженості спортивних спо-
руд регіону та показники нормативної та фактичної за-
вантаженості тренерсько-викладацького складу. Для
переліку інтегральних показників наведених вище роз-
раховуються максимальні, середні та мінімальні значен-
ня, а саме: рівень завантаженості фізкультурно-спортив-
них споруд у % від їх загальної потужності; частка на-
селення, що займається усіма видами спорту від загаль-
ної кількості у %; рівень кадрового забезпечення в % від
нормативної потреби. Використання вищеозначених
інтегрованих показників дозволить чіткіше позиціюва-
ти за рівнями розвитку фізичної культури та спорту ок-
ремі райони територіально-адміністративних одиниць, а
також визначати рівень розвитку окремих підсистем га-
лузі, видів спорту, видів забезпечення тощо. Усе вище-
наведене дозволить підвищити якість цільових програм
розвитку галузі.

Підсумовуючи результати проведеного досліджен-
ня необхідно відзначити, що наразі в Україні немає нор-
мативно-правового документу, який би регулював про-
цеси розвитку фізичної культури та спорту в регіонах.
Таким чином, проведений аналіз дозволив констатува-
ти необхідність подальшого удосконалення правових
основ стратегічного планування розвитку фізичної куль-
тури і спорту на регіональному рівні.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на
удосконалення правового механізму стратегічного пла-
нування розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення рівності та справедливості стосовно

здоров'я є фундаментальною цінністю демократичного
суспільства та основною метою діяльності системи охо-
рони здоров'я, а також однією з передумов сталого еко-
номічного зростання держави. В останні десятиліття
здоров'я населення розвинених країн світу покращуєть-
ся: зростає середня очікувана тривалість життя; все
більше захворювань піддаються лікуванню; популяри-
зується та впроваджується здоровий спосіб життя. Про-
те проблема нерівності стосовно здоров'я залишається
актуальною, що може бути пов'язане з недостатньою
ефективністю реалізації політики у сфері охорони здо-
ров'я для всіх суспільних груп. Масштаби нерівності
стосовно здоров'я є різними як між окремими країна-
ми, так і між окремими суспільними групами в межах
однієї країни. Нерівність і несправедливість стосовно
здоров'я та його охорони стають на заваді досягнення
можливого потенціалу здоров'я, а також перешкоджа-
ють реалізації інших основних прав людини. В Україні
соціальна нерівність, зокрема нерівність стосовно здо-
ров'я з кожним роком поглиблюється і потребує ціле-
спрямованого державно-управлінського впливу. Існу-
юча нерівність стосовно здоров'я створює значне фінан-
сове навантаження на суспільство та державу. Євро-
пейський парламент підрахував, що збитки, пов'язані з
несправедливістю стосовно здоров'я коштують близь-
ко 1,4% валового внутрішнього продукту (ВВП): у рам-
ках ЄС вказані втрати співмірні з витратами на оборону
ЄС (1,6% ВВП) [11].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання окремих аспектів суспільної нерівності є
актуальним для України і її дослідженням присвячені
праці О. Балакірєва, О. Грішнова, Е. Лібанова та інших.
Результати досліджень нерівності стосовно здоров'я,
державна політика у цій галузі опубліковані у наукових
працях М. Білинської, Т. Грузєвої, Н. Кризиної, І. Рож-
кової, І. Солоненка, Я. Радиша, Н. Ярош та інших. Се-
ред експертів ВООЗ, які вивчають нерівність стосовно
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здоров'я, її причини, можливості зменшення її проявів
можна виокремити G. Dahlgren. J. Figueras, M. McKee,
Nata Menabde, C. Stein M. Whitehead та інших.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема зменшення нерівності стосовно здоров'я
є предметом досліджень науковців багатьох країн світу.
Подолання нерівності стосовно здоров'я є однією із
стратегічних цілей програми "Здоров'я — 2020" Все-
світньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Проте в
Україні це питання не тільки недостатньо досліджене,
але і сам термін "нерівність стосовно здоров'я" не є за-
гальновживаним у наукових працях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблеми нерівності

стосовно громадського здоров'я в окремих країнах
світу, а також державної політики з подолання цієї
проблеми та можливості використання цього досвіду
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нерівність в здоров'ї є загальним терміном для по-

значення відмінностей в стані здоров'я окремих людей
або груп населення. ВООЗ визначає нерівність стосов-
но здоров'ї як відмінності у стані здоров'я, або розподілі
детермінант здоров'я між різними групами населення,
які виникають внаслідок різних соціальних умов, в яких
люди народжуються, проживають, зростають, старіють
[3].

Нерівність стосовно здоров'я переважно стосуєть-
ся вільного вибору самої людини, її генетичних або біо-
логічних особливостей. В той же час необхідно розріз-
няти і такий прояв нерівності як суспільна несправед-
ливість. Наприклад, різниця у стані здоров'я, спричи-
нена випадковими генетичними мутаціями, призводить
до нерівності стосовно здоров'я, але це не є проявом
суспільної несправедливості. Нерівність стосовно здо-
ров'ї, яка виникає у зв'язку з нерівномірним розподі-
лом детермінант (доступом до якісних послуг з охоро-
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ни здоров'я, освіти, безпечних умов життя і праці тощо)
і ресурсів безумовно відносяться до суспільної неспра-
ведливості. Такий прояв нерівності щодо здоров'я не-
обхідно і можливо подолати. До детермінант здоров'я
відносяться теж негенетичні і небіологічні впливи на
здоров'я. Крім вказаних соціальних, економічних та
інших чинників, сюди відносяться також поведінкові
чинники, а також якість послуг з охорони здоров'я (рис.
1).

Нерівність стосовно здоров'я зумовлена не тільки
зазначеними чинниками, але їх якістю, кількістю, розпо-
ділом і взаємодією. Нерівність стосовно здоров'я часто
відображає системні соціальні, політичні, економічні та
екологічні чинники, які у поєднанні з біологічними особ-
ливостями накопичуються впродовж життя і передають-
ся із покоління в покоління.

Нерівність стосовно здоров'я є частиною загальної
нерівності у суспільстві. Сьогодні світова спільнота ро-
зуміє нерівність у суспільстві як відсутність можливос-
тей, що впливають на людський розвиток, для окремої
людини, зміщуючи тим самим акцент з нерівностей в до-
ходах до нерівності у доступі до послуг соціальної сфе-
ри (насамперед, охорони здоров'я й освіти) та розши-
рення політичних свобод [5, с. 27]. Можна виділити ок-
ремі форми нерівності стосовно здоров'я:

— соціально-економічна нерівність, обумовлена
різним соціально-економічним статусом людей;

— територіальна нерівність проявляється у тому, що
стан громадського здоров'я значно відрізняється між
різними місцевостями;

— гендерна нерівність обумовлена тим, що жінки і
чоловіки мають різні потреби і можливості, які вплива-
ють на їх стан здоров'я, на доступ до послуг з охорони
здоров'я, внесок у розвиток людського потенціалу нації;

— інформаційна нерівність стосовно здоров'я з'яв-
ляється з розвитком електронної охорони здоров'я;

— етнічна нерівність.
Для окремих країн характерні різні форми не-

рівності стосовно здоров'я. Але найбільш поширеною є
соціально-економічна нерівність, яка потребує удоско-
налення державно-управлінських механізмів для її по-
долання. Численні дослідження вказують на тісний зв'я-
зок між соціально-економічним статусом і здоров'ям.
Дослідження в західноєвропейських країнах доводять,
що нерівність стосовно здоров'я пояснюється поєднан-
ням соціально-економічних умов і способу життя. На-
слідки такої нерівності залежать від спроможності си-
стеми охорони здоров'я компенсувати її. Загалом неза-

можні люди ведуть меш здоровий спосіб
життя ніж багаті, але цей зв'язок нео-
днозначний і причини цього залишають-
ся нез'ясованими. На думку експертів
ВООЗ, тенденції в країнах центрально-
східної Європи і СНД такі, що державні
витрати на охорону здоров'я практич-
но не сприяють подоланню нерівності
стосовно здоров'я [4, c. 69]. Основною
причиною є те, що більшість цих витрат
направляється на стаціонарне лікуван-
ня, яким частіше користуються більш
багаті люди. Крім того, більш заможні
люди частіше використовують послуги
з охорони здоров'я, ніж менш забезпе-
чені, які в той же час потребують їх
більше. Особливості навколишнього се-
редовища можуть підсилювати соціаль-
но-економічну нерівність стосовно здо-
ров'я. Останні дослідження вказують на
те, що населення країн Європейського
Союзу з низьким рівнем доходів
піддається впливу непропорційно висо-
кого рівня забруднення повітря і серед
них відмічається вищий рівень смерт-
ності від пов'язаних з цим захворювань.

Екологічні особливості відзначаються суттєвими регіо-
нальними відмінностями в окремих країнах європейсь-
кого регіону. Зокрема у східноєвропейських країнах
відмічається подвійний негативний вплив, а саме низь-
ких рівнів доходів і поганої якості повітря [9]. Таким
чином, соціально-економічні чинники обумовлюють
більш виражену територіальну нерівність стосовно здо-
ров'я, ніж інші детермінанти.

При дослідженні нерівності стосовно здоров'я прий-
нято порівнювати показник середньої очікуваної три-
валості життя між окремими регіонами, соціальними
групами тощо. Проте цей індикатор стану громадсько-
го здоров'я враховує тільки тривалість життя не зважа-
ючи на його якість. Тому для оцінки нерівності у світі
часто застосовують показник тривалості життя без
втрати працездатності (DFLE — disability free life
expectancy), який враховує середню кількість років жит-
тя, які людина певного віку може прожити повноцінно
без втрати працездатності. Дослідження регіональної
диференціації цього показника дає змогу зрозуміти чи
досягає державна політика у сфері охорони здоров'я
своєї мети рівного доступу до її послуг для всіх. В євро-
пейських країнах диференціації індексу DFLE зумовлю-
ють різні детермінанти здоров'я.

Дослідження проведені у Великобританії показали,
що менша тривалість здорового життя переважає у ре-
гіонах з низьким соціальним рівнем, високою зайняті-
стю і низькою щільністю проживання населення. Різни-
ця в середній очікуваній тривалості життя чоловіків між
різними районами Лондона сягає 17 років. За даними
Лондонської Обсерваторії здоров'я за вектором на схід
від Вестмінсеру зменшується середня очікувана три-
валість життя. В Іспанії індекс DFLE залежить більшою
мірою від соціальних умов ( рівень освіти, безробіття) і
нездорового способу життя (тютюнопаління). Одночас-
но спостерігається низька залежність від діяльності си-
стеми охорони здоров'я. У Нідерландах тривалість
здорового життя пов'язана із соціально-економічними
індикаторами регіону (середній дохід, відсоток безро-
бітного населення, рівень освіти), зі способом життя
(тютюнопаління, вживання алкоголю) і діяльністю сис-
теми охорони здоров'я (кількість лікарняних ліжок і
сімейних лікарів на 1000 населення) [10]. Отже, більш
тісний зв'язок тривалості здорового життя був виявле-
ний із соціально-економічними умовами і способом
життя, а ніж з діяльністю системи охорони здоров'я.

У 2009 році Європейська Комісія ухвалила програ-
му "Солідарність: подолання нерівності стосовно здо-

Рис. 1. Причини нерівності стосовно громадського здоров'я
(за даними ВООЗ)
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ров'я в Європейському Союзі", в якій вказується на не-
обхідність підвищення економічної ефективності і ста-
більності систем охорони здоров'я, при забезпеченні
доступу до високоякісних послуг з охорони здоров'я
для всіх. В контексті досягнення цілей стратегії "Євро-
па — 2020" підкреслюється важливість інвестування в
стабільність діяльності систем охорони здоров'я, які
будуть сприяти не тільки подоланню нерівності стосов-
но здоров'я, а й соціальній згуртованості та економіч-
ному зростанню [11]. Інвестування в здоров'я окремих
людей сприятиме покращенню громадського здоров'я
загалом, підвищенню працездатності, продуктивності
праці. В межах ЄС різниця в середній очікуваній трива-
лості життя чоловіків сягає 11,8 років, а у жінок — 7,9.
В Європейському регіоні ВООЗ ця різниця суттєвіша і
сягає 17 років у чоловіків і 12 років у жінок серед 53
країн. Дії ЄС для подолання нерівності стосовно здо-
ров'я включають підтримку загальних цілей стратегії
"Здоров'я — 2020" щодо соціальної згуртованості, ство-
рення стабільних та ефективних систем охорони здо-
ров'я, орієнтованих на людину, подальшу боротьбу із
тютюнопаління, надмірним вживанням алкоголю,
підтримку здорового харчування, фізичної активності.

Основною причиною нерівності у стані здоров'я в
США дослідники вважають економічну нерівність та
політичні особливості. Незважаючи на те, що частка
ВВП на охорону здоров'я в цій країні є найвищою, стан
громадського здоров'я в США значно гірший ніж краї-
нах ЄС. Сьогодні рівень діабету у дорослих є найвищим
серед американців, за рівнями смертності від серцево-
судинних хвороб і хвороб органів дихання США посіда-
ють друге місце у світі, в той час як рівні тютюнопалін-
ня і вживання алкоголю не є найвищими [8, с. 11]. В США
також істотною проблемою є етнічна нерівність. Афро-
американці становлять лише 12 % населення і 50 % тих,
в кого вперше в житті встановлений діагноз ВІЛ-
інфекції, причому для цього не має біологічних або ге-
нетичних причин. Коефіцієнт Джині (індикатор не-
рівності в доходах) сягає 0,49, а його середньоєвро-
пейський рівень — 0,28. Це свідчить про високу поляри-
зацію американського суспільства за рівнем доходу.
Отже, основними причинами незадовільного стану гро-
мадського здоров'я в США є висока нерівність в дохо-
дах населення, етнічна нерівність, ускладнений доступ
до послуг з охорони здоров'я окремих суспільних груп
[8, с. 13]. Ці ж причини зумовлюють ситуацію, коли ви-
сокі витрати на охорону здоров'я не покращують гро-
мадське здоров'я.

Характер відмінностей тривалості життя в Китаї
відображає рівень економічного розвитку регіонів. І
тому успішні економічні реформи, економічне зростан-
ня Китаю значно покращили стан громадського здоро-
в'я. Але проблеми соціальної нерівності стосовно здо-
ров'я, обмежений доступ до послуг охорони здоров'я в
сільській місцевості залишаються невирішеними [10].

Нерівність стосовно здоров'я і доступу до послуг з
охорони здоров'я в Російській Федерації обумовлені
поляризацією доходів і можливостей населення, що
свідчить про обмеженість і низьку ефективність реалі-
зації соціальної політики в суспільстві. К.Р. Амлаєв ви-
діляє два типи викликів: поширеність інфекційних зах-
ворювань та наявність регіонів з великою кількістю
бідного населення. Для сучасної російської системи
охорони здоров'я характерні високий ступінь нерівності
в розподілі можливостей на здоров'я між окремими гро-
мадянами і соціальними прошарками, конфлікт уявлень
про справедливість між державою і суспільством, недо-
статнє невиконання цілей і завдань державної політики
у сфері охорони здоров'я [6].

Одним із чинників, що посилює прояви нерівності
стосовно здоров'я є корупція. Корупція у сфері охоро-
ни здоров'я є індикатором і результатом недосконалості
механізмів державного управління галуззю, соціальних
інститутів і соціальних відносин [2, с. 51]. Не виникає

сумнівів щодо того, що корупція поглиблює нерівність
стосовно здоров'я, ускладнює реалізацію прав грома-
дян на охорону здоров'я, на отримання якісної медич-
ної допомоги.

Державна політика у сфері охорони здоров'я повин-
на грунтуватись на принципах суспільної справедли-
вості. Система охорони здоров'я не може керуватися
принципом отримання прибутки, а її послуги повинні
забезпечуватись залежно від потреби, а не платоспро-
можності громадян [5, с. 326]. Однаково висока якість
послуг з охорони здоров'я повинна гарантуватись всім
громадянам незалежно від місця проживання, соціаль-
но-економічного статусу або інших ознак.

Покращення громадського здоров'я і зменшення
нерівності стосовно здоров'я виходить за межі не тільки
державної політики у сфері охорони здоров'я, а й со-
ціальної політики загалом. Очевидна важливість міжсек-
торальної взаємодії у сфері збереження та покращен-
ня громадського і індивідуального здоров'я. У цьому
випадку місцеві органи влади можуть забезпечити ко-
ординацію міжгалузевої взаємодії щодо покращення
здоров'я територіальних громад. Узгодженість держав-
ної політики у різних сферах є вирішальною для подо-
лання нерівності громадського здоров'я, при цьому її
основні аспекти повинні доповнювати, а не суперечити
один одному. Експерти ВООЗ виділяють три основні
напрями державної політики з подолання нерівності у
сфері охорони здоров'я. Перший напрям пов'язаний із
соціально-економічними детермінантами здоров'я і по-
лягає у зменшенні нерівності в доходах, соціально-еко-
номічному вирівнюванні розвитку регіонів та подоланні
абсолютної бідності. Другий напрям спрямований на
формування відповідального ставлення до власного здо-
ров'я, дотриманні здорового способу життя, акценту-
вання уваги на профілактичних заходах. Зокрема, дер-
жавна політика із заборони тютюнопаління в громадсь-
ких місцях, підвищення акцизного податку на алко-
гольні напої в більшості країн світу виявилися ефектив-
ними в забезпеченні особистих поведінкових змін [7].
Третій напрям стосується доступу до якісних послуг з
охорони здоров'я, зокрема ефективні механізми дер-
жавного управління, спрямовані на підвищення фінан-
сової захищеності і забезпечення універсального дос-
тупу до медичного обслуговування незалежно від фінан-
сової спроможності пацієнтів [7].

Таким чином, у подоланні нерівності щодо індиві-
дуального та популяційного здоров'я особливо важли-
вою є роль місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Саме на місцевому рівні є
змога ефективно вирішувати проблему забезпечення
доступу до послуг з охорони здоров'я відповідно до
потреб територіальної громади. Децентралізація управ-
ління та фінансування у сфері охорони здоров'я надасть
можливість більш ефективно діяти відповідно до потреб
і пріоритетів громадян окремої території у сфері охо-
рони здоров'я. Заходи з профілактики і покращення
здоров'я є найбільш результативними на місцевому рівні,
де мобілізуються всі можливості суспільства і застосо-
вується демократичний підхід щодо залучення зацікав-
лених суспільних груп до вирішення вказаних проблем.

ВИСНОВКИ
Для розробки та впровадження ефективної держав-

ної політики з подолання нерівності стосовно здоров'я
необхідно вивчити масштаби і характер нерівності, чин-
ники, які на неї впливають, враховувати взаємодію
різних форм нерівності, сформувати прийнятне в даних
економічних умовах поняття справедливості в
суспільстві. Не викликає сумніву той факт, що досяг-
нення абсолютної соціальної рівності і, зокрема, сто-
совно здоров'я неможливі в сучасних умовах. Але по-
долання таких проявів нерівності як несправедливість є
основною метою соціальної політики. В останній час
особливе значення має відповідальне ставлення до
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власного здоров'я самих громадян, на координації
діяльності стосовно покращення громадського здоро-
в'я окремих людей, суспільства і держави. В той же час
доступ до якісних послуг з охорони здоров'я повинен
гарантуватись і забезпечуватись державою незалежно
від соціально-економічних особливостей окремих сус-
пільних груп, а також для людей з обмеженими можли-
востями.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У наступних наукових розвідках передбачається

дослідити масштаби нерівності стосовно здоров'я в
Україні, її причини. Обгрунтувати основні напрями дер-
жавної політики та управлінські механізми подолання
нерівності у сфері охорони громадського здоров'я в
Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

структурними підрозділами ДСНС України свідчить про
те, що існують суттєві проблеми в організації управлін-
ня під час виконання ними поставлених завдань. Це зу-
мовлене насамперед тим, що обстановка в зоні надзви-
чайної ситуації змінюється швидше, ніж проходить цикл
управління і приймаються рішення на їх ліквідацію. Тому
на даний час виникла проблема дослідження структур-
но-функціональних механізмів державного управління
територіальних підсистем Єдиної державної системи
цивільного захисту України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У статті, а саме: у [1], розглядалися основні завдан-
ня та функції органів виконавчої влади у сфері цивіль-
ного захисту в Україні, досліджено їхню систему та
структуру, удосконалено понятійний апарат сфери ци-
вільного захисту. У [2] проведено комплексний аналіз
чинників, що впливають на ефективність і надійність
державного управління за умов надзвичайних ситуацій,
досліджено особливості функціонування механізму
державного управління за умов надзвичайних ситуацій
на основі імовірнісного характеру їх виникнення. За
результатами дослідження [3] обгрунтовано теорети-
ко-методологічні засади державного управління у сфері
забезпечення національної безпеки України, актуальні
напрямки та пропозиції щодо підвищення його ефектив-
ності за сучасних умов проведено оцінку ефективності
управління в органах державної виконавчої влади (на
прикладі районних державних адміністрацій).

Постановка завдання: провести аналіз попередніх
наукових досліджень з проблематики управління у над-
звичайній ситуації та визначити коло недостатньо до-
сліджених питань у сфері цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дисертації Тищенка В.О. вперше розроблено ме-
тодику комплексного оцінювання стану системи цивіль-
ного захисту держави, яка на відміну від існуючих вра-
ховує п'ятдесят один фактор, використано новий уза-
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гальнений показник загальносистемного рівня, як
кількісний показник, що дозволяє за сукупністю показ-
ників системного рівня оцінити якість функціонування
механізму державного управління у сфері цивільного
захисту, грунтується на використанні інтегрально-про-
грамного середовища "Система багаторівневого аналі-
зу інформації і підтримки прийняття рішення" (МАІ) і
дозволяє визначити кількісні і якісні показники стану
системи цивільного захисту [24].

У дисертації Жукової Л.А. розглядалися основні
завдання та функції органів виконавчої влади у сфері
цивільного захисту в Україні, досліджено їхню систему
та структуру, удосконалено понятійний апарат сфери
цивільного захисту, а саме: розкрито зміст понять "без-
пека", "ризик", "прийнятний ризик", "надзвичайна си-
туація" [1].

У дисертації Клименко Н.Г. проведено комплексний
аналіз чинників, що впливають на ефективність і
надійність державного управління за умов надзвичай-
них ситуацій, досліджено особливості функціонування
механізму державного управління за умов надзвичай-
них ситуацій на основі імовірнісного характеру їх ви-
никнення [2].

Особливістю дисертації Ситника Г.П. є те, що в ній
досліджено багатофакторний взаємозв'язок безпеки
держави, суспільства, людини та середовища їх розвит-
ку, національної та міжнародної безпеки з процесами
глобалізації та регіоналізації на основі поглибленого
системного світоглядно-філософського, політологічно-
го, правового, соціально-економічного і воєнно-пол-
ітичного аналізу [3].

У дисертації Труша О.О. досліджено проблеми
структурно-функціонального забезпечення територі-
ального управління запобіганням та ліквідацією надзви-
чайних ситуацій, визначено місце Державної пожежної
охорони України в системі попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій та структуру її функцій як заса-
ди організаційної структури органів управління, вияв-
лено залежність ефективності організації роботи з по-
передження надзвичайних ситуацій і динаміки оператив-
ного реагування у разі їх виникнення від розподілу
функцій та побудови структур управління в Державній
пожежній охороні [4].
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У дисертації Шпильового І.М. на основі системного
аналізу механізмів державного регулювання у сфері
природно-техногенної безпеки встановлено ефек-
тивність їх застосування на загальнодержавному (на-
ціональному) та регіональному рівнях й обгрунтовано
напрями оптимізації [5].

У дисертації Ковалевської Ю.С. порушено пробле-
ми державного управління процесами забезпечення еко-
логічної безпеки в Україні, проведено системний аналіз
місця екологічної безпеки у контексті національної без-
пеки України, її сутності, змісту і специфіки [6].

Дисертація Семенченка А.І. присвячена досліджен-
ню проблемних питань стратегічного планування у сфері
державного управління національною безпекою Украї-
ни. В роботі розкрито теоретико-методологічні засади
стратегічного планування у сфері державного управлі-
ння національною безпекою [7].

У дисертації Шойка В.А. проведено комплексний
аналіз соціально-психологічного забезпечення діяль-
ності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС
України у надзвичайних ситуаціях наприкінці ХХ — по-
чатку ХХІ ст., визначено характерні риси основних
шляхів соціально-психологічного забезпечення профес-
ійної діяльності у підрозділах рятувальників та розкриті
об'єктивні і суб'єктивні фактори, що впливали на цей про-
цес, досліджено основні погляди стосовно системи пси-
хологічного забезпечення як умови оптимізації профес-
ійної діяльності колективу, виявлено основні тенденції
розвитку системи соціально-психологічного забезпечен-
ня підрозділів МНС та надані можливі напрями викори-
стання отриманого досвіду в сучасних умовах [8].

У дисертації Підгайного А.В. на основі комплексно-
го аналізу та узагальнення досвіду формування та роз-
витку системи підготовки офіцерських кадрів для МНС
України наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. визначено
головні фактори, що впливали на розбудову системи
підготовки офіцерських кадрів для МНС України за
розглянутий історичний період, розкрито характерні
риси та особливості її становлення та розвитку [9].

У дисертації Слуговіна В.І. проаналізовано статус
армії в системі суспільних відносин, зважаючи на по-
літичний, соціальний та системний підходи, виявлено
чинники, що впливають на ступінь децентралізації дер-
жавної влади в армії України, проаналізовано характе-
ристики класичних моделей державного керування у
військовій сфері [10].

У дисертації Доманського В.А. здійснено комплек-
сний аналіз державного управління пожежною безпе-
кою в умовах нової суспільно-політичної ролі держави
в процесі розвитку державотворення в Україні, узагаль-
нено історичний досвід формування і розвитку держав-
ного управління у сфері пожежної безпеки зарубіжних
країн і України, а також розкрито зміст принципів,
функцій, методів і форм державного управління у цих
країнах за умов історичної зміни змісту та характеру
державного управління [11].

У дисертації Довганя А.І. на основі розробленої си-
стеми оцінок, критеріїв і показників безпеки життєді-
яльності населення визначено її кількісні параметри і
тенденції в Україні та регіонах, що дозволило визначи-
ти загальний рівень природно-техногенної безпеки жит-
тєдіяльності населення регіонів, а також провести відпо-
відне районування території, розроблено комп'ютерно-
інформаційне забезпечення дослідження природно-тех-
ногенної безпеки України та окремих регіонів, що доз-
воляє аналізувати великий обсяг статистичної інфор-
мації і переводити її у графоаналітичний та картогра-
фічний формати, а також може бути основою для про-
гнозування можливості виникнення НС природного та
техногенного характеру [12].

У дисертації Бєгуна В.В. на основі аналізу існуючих
методів управління техногенною безпекою розроблено
нову методику оцінки техногенного ризику виробницт-
ва на основі побудови та дослідження імітаційних струк-

турно-логічних моделей небезпеки виробництва з ура-
хуванням можливих помилок персоналу, розроблено
метод перетворення багатофакторної системи пара-
метрів, що характеризують безпеку виробництва [13].

У дисертації Бендюга В.І. на основі всебічної оцін-
ки техногенної безпеки промислових підприємств за-
пропоновано новий підхід до оцінки техногенного ри-
зику промислових підприємств, який базується на ви-
користанні безрозмірних індексних показників, небез-
печність підприємства розглянуто у аспекті наявності
на ньому токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних
речовин, розроблено методологію оцінки безпечності
промислових підприємств з урахуванням індексів ризи-
ку та потенційної шкоди. Як узагальнений критерій тех-
ногенної безпеки підприємства запропоновано індекс
відносної небезпечності, розроблений з використанням
функції бажаності Харінгтону на базі чотирьох основ-
них індексних показників методології [14].

У дисертації Терент'євої А.В. досліджено актуальні
проблеми управління процесом ліквідації медико-сані-
тарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру формуваннями Державної
служби медицини катастроф України [15].

У дисертації Іщенка Г.Г. розроблено методичні
підходи до аналізу та прогнозування природно-техно-
генної безпеки великих міст України, розроблено і об-
грунтувано принципи, завдання, функції та інструмен-
ти запровадження системи екологічного страхування
[16].

У дисертації Томка П.П. на підставі аналізу опублі-
кованих документів та статистичних матеріалів розкри-
то з історичної точки зору процес організації та
здійснення заходів міжнародного співробітництва
України наприкінці XX — початку XXI ст., в тому числі
з країнами СНГ, у сфері цивільного захисту [17].

У дисертації Кузніченка С.О. досліджено Управлін-
ня органами внутрішніх справ в особливих умовах, ви-
кликаних аномальними явищами техногенного і природ-
ного характеру (організаційно-правові питання) [25].

У дисертації Андрєєва С.О. проаналізовано недоліки
організаційно правового механізму державного управ-
ління цивільним захистом на регіональному рівні [26].

У дисертації Волянського П.Б. розроблено наукові
положення та отримано нові науково обгрунтовані резуль-
тати, що розкривають та встановлюють теоретико-мето-
дологічні засади державного управління медичним захис-
том населення від наслідків надзвичайних ситуацій [27].

У монографії Криничної І.П. "Державне управління
процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні"
на основі аналізу широкого кола джерел досліджено
теоретико-прикладні аспекти державного управління
процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні,
здійснено комплексний аналіз основних проблем управ-
ління, а саме: розкрито стан наукової розробки пробле-
ми управління у сфері безпечної життєдіяльності насе-
лення, зроблено висновок, що система управління по-
винна бути спрямована на удосконалення державного
управління щодо системи медико-соціального забезпе-
чення населення, яке постраждало внаслідок Чорно-
бильської катастрофи [18].

У монографії Гур'єва С.О, Терент'євої А.В., Во-
лянського П.Б "Кризовий менеджмент та принципи уп-
равління ризиками в процесі ліквідації медико-санітар-
них наслідків надзвичайних ситуацій" досліджені питан-
ня управління ліквідацією наслідків надзвичайних си-
туацій, зокрема медико-санітарних, а також принципи
створення систем управління ризиками виникнення над-
звичайних ситуацій [20].

У збірнику наукових праць "Дослідження і розроб-
ки у сфері євроатлантичної інтеграції України" (випуск
4 Удосконалення державної політики у сфері запобіган-
ня…..) досліджено проблеми у сфері забезпечення по-
передження та реагування на надзвичайні ситуації тех-
ногенного та природного характеру та акти ядерного
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тероризму, кращого досвіду країн-членів та країн-парт-
нерів НАТО у сфері запобігання і реагування на над-
звичайні ситуації, вітчизняної нормативно-правової
бази щодо попередження та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру стану
та тенденцій розвитку співробітництва України з НАТО
та ЄС у цій сфері, зарубіжного досвіду організації реа-
гування на терористичні акти щодо критичної інфраст-
руктури держави [21].

У наукові праці "Управління техногенною безпекою
України" Буравльов Є.П., Гетьман В.В. на основі по-
рівняльного аналізу європейського та вітчизняного за-
конодавства у сфері техногенної безпеки досліджені
тенденції розвитку техногенних загроз, сучасні прин-
ципи протидії техногенним аваріям і катастрофам, на-
працьовані наукові засади, а також перспективи щодо
ефективного державного управління техногенною без-
пекою [22].

У Методичних рекомендаціях "Організація управ-
ління в надзвичайних ситуаціях" за заг. редакцією
В.М. Антонця упорядковано понятійний апарат у сфері
цивільного захисту, розкрито зміст системи управлін-
ня у надзвичайних ситуаціях як складової державного
управління та наведено повноваження складових сис-
теми управління, викладено методи роботи керівницт-
ва органів виконавчої влади при загрозі виникнення над-
звичайної ситуації, складові пунктів управління, забез-
печення ліквідації надзвичайних ситуацій [23].

ВИСНОВКИ
Аналіз попередніх наукових досліджень проблем

державного управління у сфері цивільного захисту
свідчить про те, що основними напрямками цих дослід-
жень є дослідження проблем функціонування системи
державного управління у сфері цивільного захисту на
етапі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків.

У той же час недостатньо досліджено структурно-
функціональні механізми державного управління тери-
торіальних підсистем Єдиної державної системи цивіль-
ного захисту України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Траєкторія економічного розвитку України далека

від оптимальної, що пояснюється не стільки об'єктив-
ною складністю переходу до розвинутої ринкової еко-
номіки в умовах нестабільної зовнішньоекономічної
кон'юнктури, скільки відсутністю ефективної системи
управління, чітких стратегічних цілей та критеріїв їх
поетапного досягнення. Одна з необхідних умов ефек-
тивної діяльності систем управління в сучасних умовах
— наявність аналітичних систем підтримки прийняття
рішень для моніторингу показників розвитку, оператив-
ного управління та стратегічного планування. Їх засто-
сування необхідне в першу чергу для управління об'єкта-
ми зі складною структурою, високою динамічністю роз-
витку та великою кількістю складових елементів. Без-
сумнівно, що таким інструментом є економіко-матема-
тичне моделювання, яке є практично незамінним засо-
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Розглянуто питання, що пов'язані з проблемами та етапами розвитку системного моделювання в кон-
тексті їх використання в системі державного управління. Акцентовано увагу на проблемах розробки та
використання моделей великих складних систем та необхідності вдосконалення організаційних умов як
основного напряму підвищення ефективності використання системних моделей. Зокрема інтеграції мо-
делей у систему управління при тісній взаємодії осіб, що приймають рішення, та колективу розробників
для врахування впливу політичних рішень на результати розрахунків. Зважаючи на визначальну роль
суб'єктивного фактору при створенні та використанні моделей, обгрунтовано необхідність забезпечен-
ня стійких у часі колективів розробників. Розглянуто підходи до реалізації моделей великих складних
систем за допомогою спеціалізованих програмних засобів, так званих генераторів моделей та за допомо-
гою загальних мов програмування.

This article deals with the issue of system modeling development stages and problems in the context of their
application in public administration. Analysis is focused on the issues of complex systems' models development
and utilization as well as the necessity of organizational conditions improvement as a key direction of system
models efficiency increase. In particular, much consideration is given to the issue of model integration into the
management system in the context of decision makers and tools' developers close collaboration in order to account
for the policy decisions effect on the modeling results. Given the crucial role of the subjective factor in the model
development and application process, the necessity of developers' team stability maintenance is justified. Different
approaches to the complex system models implementation using special software, model generators and common
programming languages are analyzed.
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бом дослідження функціонування або порушення фун-
кціонування сучасної економіки, пошуку потенціальних
і фактичних джерел таких порушень та визначення
шляхів та засобів їх ліквідації [1], а питання вдоскона-
лення методів моделювання, підходів до розробки ана-
літичних інструментів та їх застосування в органах
управління, незважаючи на численні дослідження і на-
працювання, залишатимуться актуальними та змінюва-
тимуться разом з розвитком об'єкта управління — еко-
номічної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У контексті державного управління особливе місце
займають моделі, що дозволяють прогнозувати макро-
економічні показники та переважно грунтуються на еко-
нометричних методах [2] та, зокрема, структурні моделі
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[3]. Інший важливий напрям — моделі, що комплексно
охоплюють національну економіку, та дозволяють оці-
нювати вплив зміни однієї складової на решту частин
економіки, які зазвичай своїм ядром мають таблиці "вит-
рати — випуск" (ТВВ) та грунтуються на моделях Леон-
тьєва [4]. З середини двадцятого століття проводяться
дослідження щодо розширення моделей на основі ТВВ
до комплексних макроекономічних моделей. Особ-
ливість таких моделей полягає у ендогенізації частини
кінцевого споживання, які екзогенні у статичній моделі
Леонтьєва, і моделюванні компонентів попиту, що за-
лежать від цін.

Моделі на основі ТВВ особливо широкого розпов-
сюдженні у форматі так званих прикладних моделей за-
гальної рівноваги (ПЗР — CGE), першою з яких вва-
жається розробка Йохансена 1960 року для економіки
Норвегії, яка була досить ефективною для розробки
політики економічного зростання. Незважаючи на ши-
роке розповсюдження та численні дослідження за до-
помогою цього інструменту, ПЗР моделі піддаються
обгрунтованій критиці, включаючи досить радикальні —
"теоретичні основи CGE-моделювання не адекватні ре-
альному світу" [4, c. 5]. Зокрема, досить суттєві заува-
ження викликають методи оцінки параметрів при калі-
бруванні, велика залежність моделі від обраного базо-
вого року, обмеженість вибору функціональних форм і
т.д.

Вибір математичних методів чи методології за однієї
і тієї ж управлінської задачі для відображення модель-
ованого об'єкту, в разі, якщо цей об'єкт велика складна
система така, як національна економіка, неоднозначний
та дискусійний. Більш того, навіть обравши найкращі
методологію та методи моделювання, через невизна-
ченість та неповноту інформації, залишаються досить
багато питань як на етапі розробки моделі, так і на етапі
прийняття рішень на основі результатів розрахунків, які
не дозволяють приймати об'єктивні рішення керуючись
строгими формальними критеріями та вимагають су-
б'єктивізму як від розробників, так і осіб, що прийма-
ють рішення на основі наданих модельних розрахунків.
Тому, на нашу думку, підвищення ефективності систем-
ного моделювання на даному етапі його розвитку в умо-
вах України слід шукати не стільки у вдосконаленні ма-
тематичних методів, скільки в організаційних площинах
— розробки інструментарію та використання резуль-
татів розрахунків.

ЦІЛІ СТАТТІ
Розглянути питання, які виникають при моделю-

ванні великих складних систем таких, як національна
економіка чи її галузь, та підходів до їх вирішення, по-
в'язаних з підвищенням ефективності моделювання та
мінімізацією ризиків при прийнятті рішень на основі
модельних розрахунків. На нашу думку, необхідно зо-
середити увагу на питаннях, які лежать за рамками стро-
гої математичної теорії та формалізації, проте, поста-
ють при розробці системних моделей та моделей вели-
ких складних систем, при виборі варіантів використан-
ня моделей, інтерпретації результатів моделювання та
прийняття рішень на їхній основі в умовах посилення
невизначеності, непрогнозованості, волатильності, ви-
сокої залежності економічної динаміки від політичних
рішень і т.д. Акцентувати увагу на визначальній ролі
суб'єктивного фактору у моделюванні.

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Потреби модельних досліджень, зокрема, не-

обхідність у більш детальному представленні складових
економіки, обумовили розвиток такого напряму, як си-
стемне моделювання. Методологія системного моде-
лювання економіки за визначенням [5, c. 3], передбачає
розглядати національне господарство "не як однорідний
об'єкт (як прийнято у макроекономічному моделю-
ванні), а як багаторівневу і багатоаспектну систему, най-

важливіші елементи якої, а також економічні та госпо-
дарські зв'язки, які їх зв'язують, характеризуються
особливими математичними моделями. Інакше кажучи,
інтегруючим інструментом дослідження є система мо-
делей". Тобто, предмет системного моделювання — це
великі складні системи, для відображення яких, через
складність зв'язків та велику кількість складових еле-
ментів досліджуваних об'єктів, необхідно використову-
вати не єдину однорідну модель, а комплекси або сис-
теми моделей. Так, у контексті методології системного
підходу такі галузі економіки України, як сільське гос-
подарство, металургія чи ПЕК, з одного боку, є складо-
вою частиною національної економіки, тобто мають
входити окремими модулями у систему моделей, а з
іншого — як великі складні системи самі мають бути
представлені системами моделей.

У загальному випадку процес моделювання включає
наступні кроки: постановка проблеми, аналіз об'єкта,
розробка знакової та комп'ютерної моделі, модельний
експеримент, аналіз результатів та підготовка висновків
для прийняття рішень на їхній основі. Проте для сис-
темного моделювання секторів чи національного госпо-
дарства в цілому доцільно додатково виокремити роз-
робку методик моделювання, спеціалізованих програм-
них засобів для реалізації моделей, засобів для пред-
ставлення результатів моделювання та організацію
включення моделей або результатів моделювання у про-
цес прийняття рішень органами державного управлін-
ня. Необхідність додаткових етапів обумовлена саме
розмірністю та складністю об'єктів моделювання та,
відповідно, обсягами отриманих результатів.

У практиці управління перед особами, що прийма-
ють рішення, виникають задачі, ефективне вирішення
яких неможливе без використання моделей. Практика
свідчить, що при моделюванні необхідно суміщати мо-
делі з відповідними організаційними умовами, потрібно
забезпечити чітку орієнтацію подібних моделей на
структуру органів управління, на права та обов'язки
окремих груп співробітників, без чого складно забез-
печити реальне використання моделей [6]. Цим зумов-
лена необхідність детально дослідити не тільки еконо-
мічну систему та її підсистеми як об'єкт моделювання,
а також систему управління та задачі, які виникають у
конкретних осіб, що приймають рішення, на різних
рівнях ієрархії управління та на всіх етапах плануван-
ня. Таким чином, етап пов'язаний з інтеграцією моделі
з системою управління, крім іншого, сприятиме вирішен-
ню проблеми невизначеності при прийнятті рішень, по-
легшить розробку наборів для сценарного моделюван-
ня тощо.

Акценти досліджень у галузі системного моделю-
вання постійно зміщуються в залежності від етапу роз-
витку даного напряму. В 60—70-х роках застосування
економіко-математичних моделей, які використовува-
лись при дослідженні економічних систем, було обме-
жене можливостями інформаційно-обчислювальної
техніки та програмного забезпечення. Актуальними
були зменшення розмірності та спрощення структури
моделей відповідно наявним обчислювальним потужно-
стям, ставились задачі розробки обчислювальних алго-
ритмів для кожного конкретного випадку прикладної
реалізації, і т.д. Крім того, на той період робота з мо-
деллю значно ускладнювалась необхідним посередниц-
твом спеціалістів по програмуванню. Таким чином, ви-
никла необхідність розробки спеціалізованих програм-
них інструментів.

З середини 70-х років почались роботи по створен-
ню спеціалізованих мов програмування високого рівня,
призначених для побудови структурних моделей еко-
номічних систем, так званих алгебраїчних мов програ-
мування (на сьогодні найвідоміші з них: AIMMS, AMPL,
APMonitor, ASCEND, GAMS). Подібні інструменти при-
значені для розробки лінійних, нелінійних, цілочисель-
них та змішаних типів складних комплексних оптиміза-
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ційних моделей математичного програмування великої
розмірності. Моделі, побудовані в цих системах, пред-
ставляються алгебраїчними виразами, які відносно
зручні для роботи дослідника.

Такі програмні продукти використовуються при
моделюванні і в Україні. Зокрема у 2007 році ДУ "Інсти-
тут економіки та прогнозування НАН України" реалі-
зував системну модель ПЕК "TIMES-Україна" [7] з пер-
спективою подальшої інтеграції з макроекономічним
модулем — обчислювальною моделлю загальної рівно-
ваги. Також опубліковано численні дослідження співро-
бітників української незалежної дослідницької органі-
зації "Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій", що грунтуються на результатах моделю-
вання за допомогою прикладної моделі загальної рівно-
ваги, реалізованій у середовищі MPSGE/GAMS [8].

Незалежно від проблем моделювання були розроб-
лені засоби візуалізації, наприкінці 70-х років — систе-
ми управління базами даних та електронні таблиці, що
також полегшувало роботи по розробці моделей та
представлення результатів моделювання. Таким чином,
з кінця 70-х років акценти досліджень у галузі приклад-
ного моделювання економічних систем почали зміщу-
ватись з технічних обмежень на змістовні проблеми мо-
делювання: визначення суттєвих елементів, зв'язків та
процесів досліджуваних об'єктів, вибір відповідних
форм їх представлення у моделях, способи формалізації
та рівні агрегації, тобто на адекватне якнайповніше
представлення досліджуваних об'єктів.

Деякі технічні проблеми системного моделювання
розв'язувались з розвитком обчислювальної техніки і
програмного забезпечення незалежно від проблем мо-
делювання. Проте ставились якісно нові задачі та спе-
цифічні вимоги до програмного забезпечення, прита-
манні виключно моделюванню соціально-економічних
процесів. Одна з актуальних задач — розробка так зва-
них генераторів моделей (систем моделювання) для ок-
ремих секторів, зрізів, підсистем економіки. Генерато-
ри моделей втілюють у собі спільні етапи моделювання,
що об'єктивно обумовлено подібністю компонентів
об'єктів моделювання, проблем та задач, які ставляться
перед дослідниками. Використання генераторів в
значній мірі зменшує трудозатрати, що дозволяє роз-
робити потужний аналітичний інструмент ширшому
колу дослідників і, таким чином, охопити більшу кіль-
кість задач. Наприклад, широко використовуються ге-
нератори моделей при моделюванні енергетичних сис-
тем. Найбільш відомі з них TIMES та MARKAL розроб-
лені ETSAP (Energy Technology System Analysis Program)
Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Генератор моделей являє собою програмну реалі-
зацію певної методології та набору методів моделюван-
ня визначеного типу об'єктів, тобто в деякому сенсі ге-
нератор моделей це мета-модель. Проте генератори
моделей не є простими шаблонами для механічного за-
повнення даними. Наповнення генератора моделей да-
ними, що описують реальний об'єкт, та виконання всіх
інших процедур, передбачених методикою, є необхід-
ними елементами моделювання, але недостатніми в тому
сенсі, що побудова формальної конструкції за допомо-
гою генератора не гарантує її адекватності реальному
об'єкту з притаманними йому властивостями та аналог-
ічними характеристиками внутрішніх процесів. Генера-
тори моделей це інструменти, які значно спрощують
рутинну роботу, допомагають організувати великі об-
сяги даних, проте, вони не зменшують суб'єктивну роль
людини, не виключають творчу частину роботи спе-
ціалістів по моделюванню та експертів у предметній об-
ласті, що виникає через специфічні характеристики кон-
кретного об'єкту та середовища. Зокрема, при викорис-
танні генераторів моделей основна проблема полягає у
визначенні множини складових елементів та структури
зв'язків досліджуваної системи. В деяких випадках на-
кладаються обмеження вибору елементів та типів

зв'язків (опціональність) відповідно реалізованої мето-
дології. Окремі генератори мають відкритий програм-
ний код, тобто дозволяється модифікувати даний гене-
ратор, змінюючи закладену методологія. Проте вико-
ристання будь-якого генератора вимагає тривалого на-
вчання роботі з ним, що обумовлено як складністю реа-
лізованої методології моделювання, так і недосконалі-
стю інтерфейсу.

Для процесу системного моделювання, у якому ви-
користовуються різні програмні засоби, актуальні про-
блеми організації взаємодії між користувачами та про-
грамними засобами (інтерфейс). Інтерфейс програмних
засобів для системного моделювання відіграє особливу
роль через велику кількість складових елементів об'єктів
моделювання, тобто, кількість елементів об'єкту моде-
лювання ставить особливі якісні вимоги до інтерфейсу
програмних засобів. При цьому необхідно врахувати, що
ставляться принципово різні вимоги до інтерфейсу про-
грамних засобів різних кроків процесу моделювання.
Наприклад, при побудові моделі інтерфейс має бути ор-
ієнтований на спеціалістів по моделюванню, кіберне-
тиків та математиків; при проведенні сценарних модель-
них розрахунків — на спеціалістів у предметній області,
економістів, інженерів і т.д.; при представленні резуль-
татів обчислень — на осіб, що приймають рішення та не
брали участі у розробці моделі.

Існують численні публікації з загальними рекомен-
даціями щодо проектування інтерфейсу, в яких вка-
зується на визначальну роль суб'єктивної оцінки роз-
робника. Тому пошук методів та варіантів вдосконален-
ня інтерфейсу прикладних програмних продуктів, хоча
займає значну частину уваги розробників, проте не
може вважатись науковим напрямом через відсутність
системної організації та недостатню обгрунтованість
накопичених знань у цій галузі.

Побудова моделі, навіть при наявності відповідної
методики, не виключає елементів творчого пошуку роз-
в'язків специфічних проблем, які виникають через інди-
відуальні особливості притаманні конкретному об'єкту
моделювання. Тому у моделюванні основну роль відіграє
суб'єктивний фактор — дослідник, який будує модель.
Проте у випадку системного моделювання економічних
процесів, коли об'єкт необхідно представити за допо-
могою системи моделей, яку фізично не можливо реа-
лізувати одноосібно, проблема суб'єктивного впливу на
порядок ускладнюється, зокрема, необхідністю залу-
чення до роботи численного колективу дослідників —
експертів з різних предметних галузей і, відповідно,
створенням організації для їхньої взаємодії. Варто за-
уважити, що питання організації взаємодії різноплано-
вих спеціалістів розглядаються в межах предмету сис-
темного аналізу. Враховуючи роль, яку відіграє у моде-
люванні суб'єктивний фактор, та необхідність створен-
ня колективу дослідників, стає зрозумілим, що немож-
ливо реалізувати якісну, адекватну, практично значу-
щу систему моделей за короткий проміжок часу. Тобто
ефективність побудованої системи моделей залежить в
значній мірі від часу існування колективу дослідників.
Роботи по вдосконаленню початкового варіанту систе-
ми моделей тривають неперервно, початковий варіант
змінюється відповідно розвитку об'єкту моделювання,
а якість системи моделей — зростає разом з досвідом
та кваліфікацією колективу дослідників.

Як приклади таких організацій та їхніх досягнень у
системному моделюванні можна навести ряд установ,
роботи яких широко відомі у світі. Зокрема Міжнарод-
ний інститут прикладного та системного аналізу (IIASA)
створений у 1972 р., де розроблено моделі та генерато-
ри моделей: MEDEE, MESSAGE, IMPACT, MACRO;
Інститут систем енергетики ім. Л.О. Мєлєнтьєва СВ
РАН, створений у 1960 р., де розроблено систему моде-
лей МЭНЭК (Модель ЭНергетики в ЭКономике), за до-
помогою якої отримано численні результати щодо роз-
витку російської енергетики; Адміністрація енергетич-
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ної інформації (EIA, США) — NEMS (Модель націо-
нальної енергетичної системи), використання якої по-
чалось у 1994 році, результати її обчислень використо-
вуються при публікації Щорічного енергетичного огля-
ду (Annual Energy Outlook).

В Україні реалізовано та використовуються моделі,
які в певній мірі можуть вважатись системними, але
орієнтовані на вузькі кола задач — енергетичні оптимі-
заційні моделі, ПЗР та прогнозні макроекономічні мо-
делі. Для розширення спектру задач нами розроблено
пілотну версію моделі — в перспективі системної мо-
делі,- ядром якої є ТВВ, на разі орієнтовану в першу
чергу на задачі оцінювання та прогнозування структур-
них зрушень в економіці України під впливом зміни зов-
нішньоекономічної кон'юнктури на галузевих ринках.
В аспекті програмної реалізації розробка виконується
у середовищі MS VBA Excel. Незважаючи на тру-
домісткість, такий підхід дозволяє уникнути обмежень
спеціалізованих програмних продуктів таких, як GAMS
чи GAMS\MPSGE, які в контексті розробки системної
моделі не забезпечують необхідної гнучкості для адап-
тації до поставлених та перспективних задач, що, зок-
рема, обумовлено строгістю методології та методів ре-
алізації моделей у вказаних середовищах. Вимога гнуч-
кості до модельного інструментарію може бути забез-
печена тільки однією із "загальних" мов програмуван-
ня, а інтегрованість з електронними таблицями та на-
явність засобів візуалізації обумовили вибір саме MS
VBA Excel. Реалізація власних обчислювальних алго-
ритмів стала додатковою чи навіть основною перевагою
в аспекті гнучкості, забезпеченні адекватності інстру-
мента об'єкту та задачам, властивості адаптивності до
нових задач. Крім того, реалізація моделі на "загальній"
мові програмування та реалізація власних обчислюваль-
них алгоритмів дозволяє забезпечити ефективне по-
єднання економетричних методів та методів моделей
типу "витрати — випуск" під об'єднуючою концепцією
імітаційного моделювання.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на значний досвід та інтенсивний роз-

виток світової науки у галузі системного моделювання
соціально-економічних об'єктів, залишаються численні
проблеми на етапі прикладної реалізації даної методо-
логії. Проблеми притаманні кожному кроку процесу
моделювання: від розробки програмного забезпечення
до впровадження в органах управління.

В Україні, незважаючи на окремі приклад ефектив-
ного практичного застосування на державному рівні,
системне моделювання знаходиться на початковому
етапі. Подальший розвиток передбачає: поширення тех-
нічних засобів системного моделювання, для яких на
практиці підтверджено ефективність застосування в
інших країнах, створення постійно діючих дослідниць-
ких колективів для більш глибокої предметної роботи
та організацій для інтеграції отриманих результатів.
Крім того, для таких країн, як Україна, де під впливом
політичної ситуації надзвичайно швидко змінюються
структура економічної системи та інституційне середо-
вище, надзвичайно актуальним є тісна взаємодія осіб,
що приймають рішення на державному рівні, та розроб-
ників економіко-математичних моделей. Першим така
взаємодія надасть об'єктивне обгрунтування оптималь-
ності вибраного напряму економічного розвитку, дру-
гим — значення екзогенних параметрів моделі, критерії
та цілі розвитку економічної системи. Тому необхідно
розробити та нормативно закріпити відповідні схеми
взаємодії дослідницьких колективів та органів держав-
ного управління.

Отже, необхідна не лише розробка системних мо-
делей або систем моделей для комплексного оцінюван-
ня, моделювання та стратегічного планування націо-
нальної економіки, але й інтеграція цих моделей у сис-
тему управління при тісній взаємодії осіб, що прийма-

ють рішення, та колективу моделювальників (що, зок-
рема, нівелює невизначеність через політичні рішення);
зважаючи на визначальну роль суб'єктивного фактору
у створенні та використанні структурних моделей, не-
обхідно забезпечити підтримку стійких у часі колективів
розробників моделей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ХХI сторіччі проблеми, що пов'язані із прикордонною

безпекою, територіальною цілісністю та встановленням дер-
жавних кордонів є актуальними питаннями політики націо-
нальної безпеки для більшості країн світу. Новітня юридич-
на література визначає державні кордони як "…лінії, що
відділяють території держав одна від одної чи від відкритого
моря і визначають межі територіального верховенства" [1].

Державні кордони у сучасній системі міждержавних
відносин виконують важливу функцію: визначають межі
суверенітету, територіальної цілісності та незалежності
держав світу, а також встановлюють юридичний титул на
суверенну територію кожної країни. Відтак, врегулювання
процесів, що пов'язані із договірно-правовим оформленням
державних кордонів є одним із ключових пріоритетів у світо-
вих зовнішньополітичних зносинах.

Метою договірно-правового оформлення державних
кордонів є визначення меж суверенітету кожної із суміж-
них держав, а також захист національних інтересів на дер-
жавному кордоні. Договірно-правове оформлення держав-

УДК 351.86: 355

Н. А. Сіцінський,
магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ
БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО
ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy,
master of Law, University of Opole, Opole, Poland

ANALYSIS OF INTER-STATE NORMATIVE LEGAL BASE ON ISSUES OF LEGAL REGISTRATION
OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

У статті проведено аналіз міждержавної нормативно-правової бази України із суміжними державами
з питань договірно-правового оформлення спільних ділянок державного кордону. Наголошено, що
об'єктами договірно-правового оформлення України є державний кордон, який має однаковий юридич-
ний статус за всією своєю протяжністю, а також суверенні права держави в її виключній (морській) еко-
номічній зоні. Обгрунтовано, що питання договірно-правового оформлення та дотримання його режиму
регламентовано положеннями двосторонніх міждержавних нормативно-правових актів. Розкрито зміст
стратегічних завдань, що були спрямовані на нормативно-правове врегулювання питань договірно-пра-
вового оформлення спільних ділянок державного кордону із колишніми радянськими республіками.

In the article the analysis of international normative-legal base of Ukraine with neighbouring States on the
contractual basis for the joint sections of the state border. Noted that the objects of the contractual-legal
documents of Ukraine is the state border, which has the same legal status throughout its length, and the sovereign
rights of the state in its exclusive (marine) economic zone. Justified, that the question of the legal registration
and keeping his regime is regulated by the provisions of a bilateral inter-state normative legal acts. Contents of
the strategic objectives, which were aimed at regulatory issues are the contractual basis for the joint sections of
the state border with the former Soviet republics.
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ного кордону є невід'ємною складовою загальнодержавної
системи забезпечення національної безпеки кожної країни
і включає в себе здійснення комплексу політико-диплома-
тичних, правових, організаційних, економічних, військових,
правоохоронних, оперативних, технічних та інших заходів,
що спрямовані на забезпечення суверенітету та територі-
альної цілісності держави, а також непорушності іі держав-
ного кордону.

Зазначимо, що з набуття Україною державної незалеж-
ності врегулювання питань договірно-правового оформлен-
ня державного кордону у відповідності до усталених прин-
ципів та норм міжнародного права було визначено одним із
пріоритетних завдань політики національної безпеки дер-
жави. Так, Декларацією про державний суверенітет Украї-
ни, що була прийнята Верховною Радою Українською РСР
16 липня 1990 року визначено: "Верховна Рада України про-
голошує державний суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади республіки в
межах її території та незалежність і рівноправність у
зовнішніх зносинах" [2].
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Об'єктами договірно-правового оформлення України є
державний кордон, що має однаковий юридичний статус за
всією своєю протяжністю, а також суверенні права держа-
ви в її виключній (морській) економічній зоні.

З метою реалізації державної політики національної
безпеки у сфері безпеки державного кордону, грунтуючись
на принципах суверенної рівності, територіальної ціліс-
ності, взаємної поваги та недоторканості державних кор-
донів, новітньою українською державою було ініційовано
переговорний процес з усіма суміжними державами з ме-
тою нормативно-правового врегулювання питань спільних
державних кордонів та їх договірно-правове оформлення.

Акцентуємо увагу на тому, що за сучасних умов дер-
жавності Україною було укладено низку міждержавних
договорів та угод із суміжними країнами, що дають змогу
завершити процес договірно-правового оформлення дер-
жавного кордону на всій його протяжності, однак не зва-
жаючи на політико-дипломатичні зусилля української сто-
рони, до цього часу дві третини державного кордону (по-
над 4,6 тисяч кілометрів) залишаються не оформленими у
договірно-правовому відношенні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню питань, що пов'язані із підготовкою та укла-
денням міждержавних нормативно-правових актів з питань
договірно-правового оформлення державного кордону
України присвячено роботи: С.М. Бабуріна, В.М. Баран-
чука, А.Л. Боднаря, В.П. Василенка, A.M. Дьогтяря, М.З.
Кулика, Л.В. Осовалюка, М.О. Трюхана, В.С. Сіцінського,
Б.Д. Трегубова, Т.О. Цимбалістого та інших науковців, екс-
пертів. У своїх наукових працях дослідники розглядають
теоретичні та прикладні питання конституційно-правових
засад функціонування державного кордону України, а та-
кож проводять грунтовний аналіз сучасних міжнародних
договорів і угод України із суміжними державами з питань
договірно-правового оформлення спільних ділянок держав-
ного кордону.

Водночас, комплексного дослідження питань, що пов'я-
зані із підготовкою та укладенням міждержавних норматив-
но-правових актів між Україною і суміжними державами з
питань договірно-правового оформлення спільних ділянок
державного кордону не проводилась. Невирішеність цієї
проблеми призводить до значних перешкод у діяльності
компетентних органів державної влади під час організації
переговорного процесу та виконання інших державних зав-
дань з питань правого оформлення державного кордону
України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз чинної міждержавної

нормативно-правової бази з питань договірно-правового
оформлення державного кордону України із суміжними
країнами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З набуттям Україною державної незалежності питання

договірно-правового оформлення державного кордону
було визначено одним із пріоритетних напрямів політики
національної безпеки держави. Це було обумовлено нагаль-
ною потребою забезпечити захист суверенітету, територі-
альної цілісності та незалежності держави,

Акцентуємо увагу на тому, що першими законодавчи-
ми актами з питань держаних кордонів були такі:

— Закон України "Про правонаступництво України" від
12.09.1991 року, що визначив: "Державний кордон СРСР, що
відмежовує територію України від інших держав, та кордон
між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Респуб-
лікою Молдова за станом на 16 липня 1990 року є держав-
ним кордоном України" [3, с. 5];

— Закон України "Про державний кордон України" від
04.11.1991 року, положеннями якого було нормативно виз-
начено поняття державного кордону України як "… лінія і
вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визна-
чають межі території України — суші, вод, надр та повітря
нового простору" [4, с. 1];

— Закон України "Про прикордонні війська України"
від 04.11.1991 року, що визначив головні завдання для
прикордонного відомства України: "…забезпечення недо-
торканності державного кордону України на суші, морі,
річках, озерах та інших водоймах України, а також охоро-
на виключної (морської) економічної зони України" [5, с. 1].

У положеннях зазначених вище нормативно-правових
актів визначались концептуальні пріоритети держави, що
мали за мету забезпечити суверенітет та територіальну
цілісність України на підставі усталених принципів міжна-
родного права:

— принципу територіальної цілісності та недоторка-
ності держав та державних кордонів;

— принципу непорушності державних кордонів;
— принципу взаємної поваги до суверенітету та тери-

торіальної цілісності кожної держави;
— принципу мирного врегулювання прикордонних пи-

тань.
Із прийняттям базових державних нормативно-право-

вих актів з питань державних кордонів, що визначили ос-
новні пріоритети та національні інтереси України у сфері
безпеки державного кордону, виникла нагальна потреба
щодо організації переговорного процесу із суміжними краї-
нами, що мав на меті врегулювання питань договірно-пра-
вового оформлення державного кордону та його правове
оформлення.

Зазначимо, що на сьогодні, попри деструктивну пози-
цію деяких суміжних держав, досягнуто суттєвого прогре-
су з питань нормативно-правового оформлення державно-
го кордону України, що, безумовно є суттєвим здобутком
української сторони. Так, за сучасних умов державності
Україною з усіма суміжними країнами, окрім Російської
Федерації, укладено двосторонні міждержавні нормативно-
правові акти, що регулюють питання спільних ділянок дер-
жавного кордону виходячи с принципів суверенної рівності,
територіальної цілісності, взаємної поваги та недоторка-
ності існуючих державних кордонів.

Проведений аналіз чинної міждержавної нормативно-
правової бази з питань договірно-правового оформлення
державного кордону дав змогу встановити, що Україною
разом із суміжними державами напрацьовано певну норма-
тивно-правову базу, що дає змогу врегулювати нагальні пи-
тання договірно-правового оформлення, а також дотриман-
ня його режиму.

Так, із суміжними з Україною державами повністю вре-
гульовані питання договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону та дотримання його
режиму, зокрема:

— Республікою Польща (протяжність спільної ділянки
державного кордону — 542,39 км);

— Словацькою Республікою (протяжність спільної
ділянки державного кордону — 97,852 км);

— Угорською Республікою (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 136,7 км);

— Румунією (протяжність спільної ділянки державно-
го кордону — 613,8 км).

Із зазначеними вище країнами Україною проведено де-
маркацію спільних ділянок кордону, узгоджено протокол-
опис проходження лінії державного кордону та складено
демаркаційну карту. За підсумками демаркації укладено
міждержавні договори про режим державного кордону,
співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних пи-
тань, а саме:

1) Договір між Україною і Словацькою Республікою про
спільний державний кордон від 14 жовтня 1993 року [7];

2) Договір між Україною і Угорською Республікою про
режим українсько-угорського державного кордону, співро-
бітництво і взаємодопомогу з прикордонних питань від 15
травня 1995 року [8];

3) Договір між Україною і Республікою Польща про
правовий режим українсько-польського державного кордо-
ну, співробітництво і взаємодопомогу з прикордонних пи-
тань від 12 січня 1993 року [6];

4) Договір між Україною і Румунією про режим ук-
раїнсько-румунського державного кордону, співробітниц-
тво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 17 чер-
вня 2003 року [9].

Предметом зазначених міждержавних нормативно-пра-
вових актів між Україною і суміжними державами є:

— узгодження порядку встановлення, позначення, а
також утримання на місцевості спільних з Україною діля-
нок державного кордону та прикордонних знаків;

— встановлення порядку користування прикордонни-
ми водами, дорогами, комунікаційними спорудами, що пе-
ретинають спільні ділянки державного кордону;

— визначення порядку користування об'єктами, розта-
шованими на кордоні, а також провадження господарської
діяльності у прикордонних районах;
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— створення та організація роботи змішаної (спільної)
прикордонної комісії з перевірки та огляду проходження
лінії державного кордону;

— створення інституту прикордонних уповноважених
для врегулювання нагальних питань охорони спільного дер-
жавного кордону, а також усунення передумов до виник-
нення прикордонних інцидентів та конфліктних ситуацій на
кордоні.

Таким чином, Україна сьогодні має встановлений, по-
значений на місцевості та нормативно врегульований
міждержавними договорами державний кордон із чотир-
ма країнами-членами Європейського Союзу. Загальна про-
тяжність спільного кордону з ЄС складає 1390,742 кіло-
метри, що становить близько 20% від загальної протяж-
ності державного кордону України. Всі міждержавні до-
говори з питань кордонів між Україною і суміжними краї-
нами Європейського Союзу було укладено у двостороннь-
ому форматі, враховуючи добру волю сторін та прагнучи
розвивати відносини дружби, співробітництва та поваги
суверенітету та територіальної цілісності кожної із країн.

Єдиним винятком встановлення державних кордонів за
обопільною згодою є проблема, що пов'язана із розмежу-
ванням морських просторів, континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони між Україною і Ру-
мунією у північно-західній частині Чорного моря. Зазначи-
мо, що довготривалі спроби України та Румунії розмежу-
вати шляхом двосторонніх переговорів та консультацій
спільні морські простори, континентальний шельф та вик-
лючну (морську) економічну зону у північно-західній час-
тині Чорного моря виявились марними та не призвели до
вирішення зазначеного питання у двосторонньому форматі.
Відтак, 3 лютого 2009 року питання делімітації морських
просторів України та Румунії у Чорному морі було врегу-
льовано рішенням Міжнародного суду ООН. Зазначене
рішення є остаточним і обов'язковим для виконання Украї-
ною і Румунією [10].

Водночас слід зазначити, що за сучасних умов держав-
ності України, більшість ділянок державного кордону не
оформлено у договірно-правовому відношенні, зокрема із:

— Російською Федерацією (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 2295,04 км);

— Республікою Молдова (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 1222 км);

— Республікою Білорусь (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 1084,3 км).

З цими країнами відсутні міждержавні договори та
угоди, що регулюють питання договірно-правового
оформлення спільних ділянок державного кордону та
його режиму. Зокрема, це стосується нагальних питань
щодо визначення порядку утримання та облаштування
спільних ділянок кордону прикордонною інфраструкту-
рою, провадження господарської та природоохоронної
діяльності, забезпечення безпеки судноплавства у при-
кордонних водах та промислової діяльності у континен-
тальному шельфі та виключній (морській) економічній
зоні тощо.

Нормативно-правова неврегульованість питань догові-
рно-правового оформлення спільних ділянок державного
кордону в основному пов'язана із деструктивною позицією
урядів Росії, Білорусі та Молдови, яка використовується
зазначеними країнами як можливість здійснення політич-
ного тиску на українську сторону з метою перегляду лінії
адміністративного розподілу між республіками колишньо-
го Радянського Союзу щодо територіального розмежуван-
ня на свою користь. Правова неврегульованість питань до-
говірно-правового оформлення спільних з Україною діля-
нок державного кордону пояснюється також наявністю
прихованих територіальних претензій до нашої країни з
боку суміжних країн.

Доведено, що з самого початку набуття Україною дер-
жавної незалежності, українська влада вживала рішучих та
послідовних заходів, спрямованих на нормативно-правове
врегулювання питань договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону з колишніми радянсь-
кими республіками, що здобули незалежність з розпадом
СРСР. Зазначені заходи передбачали реалізацію низки стра-
тегічних завдань.

Перше стратегічне завдання було спрямоване на нор-
мативно-правове врегулювання питань договірно-правово-
го оформлення спільних ділянок державного кордону із
колишніми радянськими республіками. Воно мало на меті
забезпечити суверенітет, територіальну цілісність України,

а також протидіяти зазіханням з боку суміжних держав на
частину державної території країни.

Україна як одна із країн-засновниць Співдружності
Незалежних Держав з метою врегулювання питань держав-
них кордонів ініціювала прийняття багатосторонньої (у
форматі СНД) міждержавної Угоди про створення
Співдружності Незалежних Держав від 08.12.1991 року.
Положеннями зазначеного нормативно-правового акту зак-
ріплено, що: "…Высокие Договаривающиеся Стороны при-
знают и уважают территориальную целостность друг друга
и неприкосновенность существующих границ в рамках со-
дружества. Они гарантируют открытость границ, свободу
передвижения граждан и передачи информации в рамках
Содружества" [11].

Зазначимо, що політико-дипломатичні зусилля Украї-
ни з набуттям державної незалежності також були спря-
мовані на нормативно-правове врегулювання питань
спільного державного кордону із колишніми радянськими
республіками у двосторонньому форматі. З цією метою було
укладено:

— Договір між Українською Радянською Соціалістич-
ною Республікою і Російською Радянською Федеративною
Соціалістичною Республікою від 22.11.1990 року. Положен-
нями зазначеного міждержавного акту було визначено: "Ви-
сокі Договірні Сторони визнають і поважають територіаль-
ну цілісність Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки і Російської Радянської Федеративної Соціалістич-
ної Республіки в нині існуючих у межах СРСР кордонах"
[12];

— Договір між Українською Радянською Соціалістич-
ною Республікою і Білоруською Радянською Со-
ціалістичною Республікою від 31.08.1991 року, у якому заз-
начається: "Сторони визнають і поважають територіальну
цілісність Української Радянської Соціалістичної Республ-
іки і Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки в
нині існуючих кордонах" [13].

Друге стратегічне завдання нормативно-правового за-
безпечення процесу договірно-правового оформлення дер-
жавного кордону України було спрямоване на договірне
визначення лінії державного кордону шляхом проведення
делімітації спільних ділянок державного кордону з Респуб-
лікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Фе-
дерацією.

Встановлено, що Україною проведено делімітацію
спільних ділянок державного кордону із зазначеними вище
країнами. За результатами делімітації було визначено лінію
спільного державного кордону, проведено детальний опис
його проходження. За підсумками делімітації було укладе-
но міждержавні договори про кордони:

— Договір між Україною та Республікою Білорусь про
державний кордон, від 12 травня 1997 року [14];

— Договір між Україною і Республікою Молдова про
державний кордон, від 18 серпня 1999 року [15];

— Договір між Україною і Республікою Молдова про
державний кордон, від 18 серпня 1999 року [16].

Єдиним питанням, що залишається не врегульованим на
сьогоднішній день є питання делімітації морської ділянки
українсько-російського державного кордону та розмежу-
вання континентального шельфу і виключних (морських)
економічних зон України і Росії у Чорному морі. Таким чи-
ном, Російська Федерація залишилась єдиною сусідньою
державою України, з якої досі не укладено необхідні дого-
вори та угоди з делімітації спільного кордону у Азово-Кер-
ченській акваторії.

Трете стратегічне завдання було спрямоване на завер-
шення договірно-правового оформлення спільних ділянок
державного кордону з Республікою Білорусь, Республікою
Молдова та Російською Федерацією. Це стратегічне завдан-
ня було реалізовано шляхом створення спільних демаркац-
ійних комісій із суміжними країнами у форматі роботи щодо
демаркації ділянок українсько-російського, українсько-
білоруського та українсько-молдовського державного кор-
дону. Спільними демаркаційними комісіями виконуються
планові заходи зі встановлення лінії державного кордону
на місцевості, а також позначення спільних ділянок держав-
ного кордону прикордонними знаками на основі документів
про делімітацію кордону. При цьому найбільш конструктив-
ною та послідовною є робота спільної українсько-молдовсь-
кої демаркаційної комісії, у форматі роботи якої вже вине-
сено на місцевість близько 90% лінії державного кордону.
Водночас, російська і білоруська сторона, упродовж три-
валого часу зволікала із остаточним врегулюванням питань
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правового оформлення спільного з Україною державного
кордону незважаючи на укладені міждержавні договори про
державний кордон. Відтак, практичні роботи з демаркації
спільних ділянок державного кордону розпочались на кор-
доні з Росією у 2010 році, а на кордоні з Республікою Біло-
русь — лише у 2013 році.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що з набут-

тя Україною державної незалежності врегулювання пи-
тань договірно-правового оформлення державного кор-
дону було визначено одним із пріоритетних завдань пол-
ітики національної безпеки держави. З метою захисту су-
веренітету, територіальної цілісності та незалежності
держави, новітньою українською державою було ініційо-
вано переговорний процес з усіма суміжними державами
щодо нормативно-правового врегулювання питань
спільних державних кордонів та їх договірно-правове
оформлення. Україною було укладено низку міждержав-
них договорів та угод із суміжними країнами, що дають
змогу завершити процес договірно-правового оформлен-
ня державного кордону на всій його протяжності. Однак,
не зважаючи на політико-дипломатичні зусилля українсь-
кої сторони, до цього часу дві третини державного кор-
дону (понад 4,6 тисяч кілометрів) залишаються не офор-
мленими у договірно-правовому відношенні. Не оформ-
лений у договірно-правовому відношенні державний кор-
дон України представляє суттєву загрозу національній
безпеці України з огляду на можливість втрати одного з
суттєвих елементів державності — юридичний титул на
суверенну територію.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати-
ки є подальша розробка проектів міждержавних норматив-
но-правових актів між Україною і суміжними державами з
питань завершення процесу договірно-правового оформ-
лення державного кордону України із суміжними країна-
ми.
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