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— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахо(

вих видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7(05/1, повинні міститись (із виділенням
у тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; 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 при(
свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими
вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури
(References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури,
незалежно від того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А(4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт

– Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97(2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно(білому вигляді. Посилання на
ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправи(
ти файл Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з пра(
вого боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
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Світова фінансово�економічна криза продемонстру�

вала високий рівень нестабільності глобального конку�

рентного середовища та обумовила необхідність удоско�

налення концептуальних підходів до розробки стратегій

інноваційної конкурентоспроможності підприємств,
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Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СИСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФАКТОРНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

І. Taranenko,
Doctor of Economics, associate professor,
Head of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

SYSTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF FACTOR PROVIDING THE COUNTRIES INNOVATION
COMPETITIVENESS STRATEGIES

Визнання інноваційного імперативу глобальної конкурентоспроможності обумовлює
доцільність розробки стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн. У статті досліджено
теоретико�методологічні аспекти формування стратегії інноваційної конкурентоспроможності на
основі перетворення факторів конкурентоспроможності на інноваційно�інтеграційні конкурентні
переваги. Надане авторське визначення стратегії інноваційної конкурентоспроможності. Зап�
ропоновано визначати зміст системних факторів інноваційної конкурентоспроможності країн
через такі складові: стратегічна цільова спрямованість на динамічний сталий інноваційний роз�
виток та збалансовану інтеграцію до глобальної економіки; інтеграційно�інноваційні ресурси,
залучені національною економікою до використання; інституційні та організаційні можливості —
ринкові та неринкові механізми регулювання, організації і управління, які визначають здатність
системи до ефективного використання інтеграційно�інноваційних ресурсів за умов глобалізова�
ного зовнішнього середовища. Розроблено структурно�логічну схему трансформації факторів
конкурентоспроможності у стратегічні конкурентні переваги. Показано, що взаємодія систем�
них факторів конкурентоспроможності створює конкурентний потенціал, який під впливом зовн�
ішнього середовища перетворюється у стратегічні конкурентні переваги.

Recognition for innovation imperative of global competitiveness determines feasibility of developing
the сountries innovation�based competitiveness strategies. The article explored the theoretical and
methodological aspects of innovation�based competitiveness strategy. It is grounded on transformation
the factors of competitiveness into innovative and integrative competitive advantages. The definition
of innovation�based competitiveness strategy is proposed. The author determines systemic factors of
innovation�based competitiveness through the following components: a strategic goal orientation to
dynamic innovative sustainable development and balanced integration into the global economy;
innovative and integrative resources, involved in the use of the national economy; institutional and
organizational capabilities — market and non�market mechanisms of regulation, organization and
management, which determine the system's ability to effectively use innovative and integrative
resources under the globalized environment conditions. The structural and logical scheme of
transformation competitiveness factors in strategic competitive advantage is developed. It is shown
that the interaction of systemic factors of competitiveness creates competitive potential. It is
transformed into a strategic competitive advantage under the influence of the external environment.

Ключові слова: інноваційна конкурентоспроможність, системні фактори конкурентоспроможності, інтег$

раційно$інноваційні конкурентні переваги, стратегія, ресурсний підхід, інтеграційно$інноваційні ресурси.

Key words: innovation$based competitiveness, systemic factors of competitiveness, innovative and integrative

competitive advantage, strategy, resource approach, innovative and integrative resources.

країн, міжнародних інтеграційних угруповань з урахуван�

ням сучасних тенденцій глобалізації та пріоритетів ста�

лого розвитку. Одночасно зі змінами зовнішнього сере�

довища відбувається еволюція поглядів на принципи фор�

мування і роль стратегії в діяльності економічного су�

б'єкта. Глибокі сутнісні суперечності глобалізаційних про�
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цесів, які супроводжуються зміною технологічних укладів,

постійно висувають нові вимоги щодо перетворення фак�

торів конкурентоспроможності на стійкі конкурентні пе�

реваги. Відповідно постає питання про адаптацію змісту

стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн до

змін, які відбуваються, у контексті створення, утримання

і посилення стратегічних конкурентних переваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування і реалізації стратегій на мікро�

та макрорівні висвітлені в працях вітчизняних та зару�

біжних вчених О. Білоруса, Д. Лук'яненка, Ю. Макогона,

М. Портера, К. Прахалада, Г. Хамела, О. Швиданенка та

ін. Досліджено середовище формування стратегій, про�

аналізовані специфічні риси національних і міжнародних

стратегій розвитку країн. Ґрунтовне вивчення факторів

конкурентоспроможності міститься в дослідженнях Л. Ан�

тонюк, М. Гельвановського, Р. Гранта, В. Катькала, В. Пав�

лової, Д. Тіса, А. Юданова, Є. Ясіна. Водночас з виник�

ненням нових форм конкуренції на світових і національ�

них ринках в умовах глобальної економічної нестабіль�

ності фактори інноваційної конкурентоспроможності на�

бувають специфічного змісту, змінюється їх співвідношен�

ня, що обумовлює потребу в поглибленому дослідженні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретико�методологіч�

них аспектів формування стратегії інноваційної конкурен�

тоспроможності на основі перетворення факторів конку�

рентоспроможності на інноваційно�інтеграційні конку�

рентні переваги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній глобалізованій економіці країни прагнуть

координації дій та узгодження стратегій, а метою конку�

ренції стає отримання найкращого результату на основі

ефективного використання інноваційного потенціалу та

переваг міжнародного співробітництва. Таким чином, у

стратегіях конкурентоспроможності країн, поряд з інно�

ваційною складовою, посилюється роль інтегративної

компоненти.

Наявність обгрунтованої стратегії розвитку та здат�

ність до її ефективної реалізації становить основу конку�

рентоспроможності. Визнання інноваційного імперативу

глобальної конкурентоспроможності обумовлює доціль�

ність розробки стратегії інноваційної конкурентоспро�

можності країн як комплексу взаємно узгоджених цілес�

прямованих рішень і дій щодо формування та ефектив�

ної реалізації здатності національної економічної систе�

ми до забезпечення довгострокового економічного зро�

стання, підвищення добробуту і якості життя населення,

стійкого геоекономічного становища країни шляхом впро�

вадження моделі інноваційного сталого розвитку та зба�

лансованої інтеграції до глобальної економічної системи

у змагальній взаємодії з учасниками конкурентного про�

стору, на засадах створення, утримання та посилення

інтеграційно�інноваційних конкурентних переваг і

підтримки оптимального співвідношення параметрів внут�

рішнього і зовнішнього середовища в умовах, що дина�

мічно змінюються.
Фактори конкурентоспроможності — це умови, яким

має відповідати економічний суб'єкт в єдності із зовнішнім
середовищем його функціонування для формування та
підтримання певного рівня конкурентоспроможності та

які змінюються в процесі конкуренції. Правильне розумін�

ня факторів інноваційної конкурентоспроможності країн

є необхідною передумовою розробки та успішної реалі�

зації ефективної стратегії.

Визначальну роль у розкритті змісту факторів між�

народної конкурентоспроможності відіграло виокремлен�

ня М. Портером [1] чотирьох основних детермінант кон�

курентоспроможності:

1. Національні фактори економічного зростання,

перш за все — ресурсний потенціал, необхідний для ефек�

тивної конкуренції.

2. Стан попиту на товари, що виробляються в країні.

3. Наявність та ступінь розвитку виробничої та рин�

кової інфраструктури (галузі�постачальники чи інші су�

путні галузі).

4. Економічна стратегія національних компаній, в який

втілено цілі розвитку, структуру і суперництво.

Системні зміни в глобальному конкурентному сере�

довищі обумовили впровадження Р. Грантом, Д. Тісом,

Д. Коллісом, К. Монтгомері, Г. Пізано, Е. Шуен та ін. т.з.

ресурсного підходу для виявлення базових факторів

конкурентоспроможності — джерел конкурентних пе�

реваг. Починаючи з 1990�х рр. ресурсний підхід широко

використовується для вивчення джерел та механізмів

створення і реалізації конкурентних переваг в сучасних

умовах становлення суспільства знань та інноваційного

типу розвитку економіки. Згідно з ресурсним підходом,

у нових умовах економічної конкуренції — надзвичай�

ного прискорення розробки та виведення на ринок про�

дуктів, дифузії знань і технологій, опанування нових

бізнес�моделей, — конкурентна позиція економічного

суб'єкта в багатовимірному ринковому просторі зале�

жить, перш за все, від внутрішнього стану, визначеного

через наявність ресурсів та здатностей їх ефективного

використання.

Основним фактором набуття конкурентних переваг

прихильники названого підходу [2; 3; 4] вважають на�

явність в економічного суб'єкта стратегічних ресурсів —

матеріальних, фінансових активів, людського, інтелекту�

ального, соціального, організаційного капіталу, які доз�

воляють успішно реалізувати обрані стратегії.

У свою чергу, ефективне використання ресурсів за�

безпечується особливими якостями суб'єкта, визначени�

ми терміном "здатності" (англ. capabilities). Теорія здат�

ностей як складова загальної ресурсної теорії набула

розвитку в працях Д. Тіса, Р. Гранта та ін. "У той час як

ресурси є джерелом здатностей фірми, саме здатності є

джерелом її конкурентної переваги", вказує Р. Грант [2,

с. 49]. Концепція "динамічних здатностей" Д. Тіса, Г. Піза�

но, Е. Шуен [5] сфокусована на вмінні підтримувати та

оновлювати конкурентні переваги в умовах мінливого

зовнішнього середовища.

В умовах прискореного переходу до економіки

знань відбувається стійке зростання ролі конкурентних

переваг, отриманих не від генерації знань як таких —

фундаментальних розробок, відкриттів, технічних вина�

ходів тощо, а саме від інновацій, тобто практичного зас�

тосування комерціалізованих нововведень. Звідси

найбільш важливі конкурентні переваги визначаються

здатностями отримувати економічні вигоди від нововве�

день, а конкурентоспроможність обумовлена виперед�

жальним створенням таких здатностей, що є відмітною

ознакою країн та компаній — сучасних інноваційних

лідерів [6, с. 59]. Ті, хто відстають від лідерів, програ�

ють не стільки в ресурсному забезпеченні, скільки в
швидкості усвідомлення та опанування нових тенденцій
інноваційного процесу. Забезпеченість матеріальними та
фінансовими ресурсами не може бути вирішальним фак�
тором конкурентоспроможності без можливості їх ефек�

тивного використання.
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Таким чином, згідно з ресурсною теорією, до базо�

вих факторів конкурентоспроможності економічного суб�

'єкта належать ресурси — матеріальні, фінансові,

людські, інформаційні, знаннєві тощо — та організаційні

здатності щодо їх ефективного використання. Вченими

доведено, що ресурсний підхід може бути з успіхом зас�

тосований до економічних систем будь�якого рівня —

організації, регіону, країни [7, с. 6].

У літературі є два підходи до вивчення ресурсів та

здатностей: перший грунтується на розширеному тлума�

ченні ресурсу та включенні здатностей до загального

складу ресурсів; другий підхід підкреслює різницю між

здатностями та ресурсами. Слід погодитися з Б. Клей�

нером [7, с. 12], що в контексті системної парадигми

більш адекватним є другий підхід, за яким здатності еко�

номічної системи до ефективного використання наявних

ресурсів розглядаються як окремий фактор конкурен�

тоспроможності та специфічне джерело конкурентної

переваги.

На засадах ресурсної теорії дослідники Є. Ясін та А.

Яковлєв виділяють два ключових фактори конкурентос�

проможності національної економіки — ресурси та інсти�

тути при визначальній ролі інститутів у забезпеченні кон�

курентоспроможності країни [8, с. 182]. Саме інститути

визначають здатність до ефективного використання на�

явних у країн ресурсів шляхом створення сприятливих

умов для підприємництва, привабливого інвестиційного

клімату, інноваційної активності.

Дослідження зміни умов формування конкуренто�

спроможності під впливом імпульсів глобалізації дозво�

лило З. Адамановій виділити інституціональні та функці�

ональні базові складові національної конкурентоспро�

можності. До інституціональних складових віднесено:

систему ринкових інститутів; державний сектор промис�

ловості та науки; державну промислову, зовнішньоеко�

номічну, інноваційну політику; державну підтримку еко�

номічного розвитку (пряме фінансування, система опо�

даткування, регулювання економіки); конкурентні пере�

ваги; партнерство економічних агентів тощо. До функці�

ональних складових належать: характер та масштаб впли�

ву факторів; ефективність використання конкурентних

переваг; механізми державної політики в різних сферах;

спрямованість та ефективність функціонування елементів

національної економічної системи; величина трансакцій�

них витрат в економіці; реалізація заходів державного

регулювання; поведінка економічних агентів та ін. [9, с.

20].

Аналіз наведених підходів дозволяє виокремити як�

найменше два базових фактори конкурентоспромож�

ності: наявність ресурсів та можливості (здатності) їх

реалізації, що відповідає основним положенням ресур�

сної теорії. Водночас слід погодитись з І. Богомоло�

вою, Є. Хохловим, Я. Жалілом щодо існування ще од�

ного фактора, який вони умовно називають мотивом

для створення можливостей ефективного використан�

ня наявних та потенційних ресурсів [10; 11]. Формуван�

ня конкурентоспроможності національної економіки

обумовлене певним мотивом — прагненням до досяг�

нення кращих умов життєдіяльності суспільства, грун�

тується на наявності реальних та потенційних ресурсів

для реалізації мотиву і забезпечується спроможністю

ефективно взаємодіяти із зовнішнім конкурентним се�

редовищем.
На думку дослідника М. Гельвановського, усі факто�

ри конкурентоспроможності можна звести до трьох най�
важливіших. Це — ресурсні фактори, на яких грунтуєть�
ся вся господарська діяльність; фактори, що забезпечу�

ють ефективність використання ресурсів; стратегії роз�

витку суб'єкта конкурентних відносин у часі та просторі

[12, с. 37—38].

Закономірності динаміки сучасного розвитку на сис�

темній стадії глобалізації обумовлюють зміну пріоритетів

у визначенні джерел конкурентних переваг. Слід цілком

погодитися з позицією В. Катькала, який висуває припу�

щення щодо формування на початку 2000�х рр. нової па�

радигми стратегій для постіндустріальної економіки, яка

базується на синтезі (взаємодоповненні) внутрішніх і

зовнішніх джерел конкурентних переваг в умовах глоба�

лізації, поширення мережевої організації економіки,

впровадження стратегічних інновацій та управління

знаннями [3, с. 6].

Зважаючи на це, фактори конкурентоспроможності

країн слід розглядати в двох взаємопов'язаних аспектах:

інноваційному та глобалізаційно�інтеграційному. Іннова�

ційний аспект розкриває зміст факторів конкурентоспро�

можності з точки зору їх спрямованості на здійснення (за�

безпечення) інноваційної діяльності. До інноваційних фак�

торів конкурентоспроможності слід, у першу чергу, відне�

сти:

— ресурси: інтелектуальні, технологічні, науково�

технічні, інформаційні тощо, а також традиційні, що ви�

користовуються в інноваційній діяльності та набувають

інноваційного змісту;

— інституціональні умови, організаційні можливості

(здатності), які забезпечують інноваційну діяльність та

безперервність інноваційних процесів;

— інноваційні стратегії розвитку.

Глобалізаційно�інтеграційний аспект відображає

вплив глобалізованого економічного середовища та роз�

ширення змісту факторів конкурентоспроможності за

рахунок:

— ресурсів, генерованих на міжнародному (світово�

му, глобальному) рівні та залучених до національної еко�

номіки, або створених усередині країни за участю інозем�

ного капіталу, з використанням запозичених (імпортова�

них) технологій, знань тощо;

— ринкових та інституціональних умов і можливос�

тей використання ресурсів, які складаються за межами

країни і набувають особливого значення на етапі систем�

ної глобалізації;

— інтегративних стратегій, які базуються на міжна�

родних взаємодіях.

Набуття ключового значення інтелектуальним та

інформаційним ресурсами в механізмах інноваційної кон�

куренції та глобального економічного розвитку, а також

активні процеси інституціональних перетворень, впровад�

ження в практику нових організаційних, управлінських,

маркетингових інструментів та моделей обумовлюють не�

обхідність постійного вдосконалення методологічного

апарату дослідження факторів інноваційної конкурентос�

проможності країн як основи конкурентних переваг на за�

садах синтезу системної парадигми Я. Корнаї [13] та ба�

зових положень загальної теорії систем [14].

Автор виходить з тлумачення поняття "фактор" в еко�

номічному контексті, як "умови, причини, параметру, по�

казника, що здійснює вплив на економічний процес та ре�

зультат цього процесу" [15, с. 161]. Згідно з принципами

системного дослідження конкурентоспроможності, виз�

начальна роль у процесі формування будь�якої системи

належить системоутворюючому фактору, яким, на думку

багатьох вчених, виступає мета системної діяльності [14].
Виокремлення "генеральної" мети функціонування склад�
ної багаторівневої економічної системи та підпорядкова�
них їй цілей нижчих рівнів передбачає наявність низки си�
стемоутворюючих факторів і створює підгрунтя для по�

глибленого вивчення механізмів формування конкурен�
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тоспроможності. У свою чергу, під системозабезпечую�

чими факторами слід розуміти базові умови, що забезпе�

чують функціонування системи, здійснюють вплив на

діяльність системи та на результат цієї діяльності.

Ґрунтуючись на визнанні системного характеру кон�

курентоспроможності [9], слід вважати, що поєднання си�

стемоутворюючих та системозабезпечуючих факторів ста�

новить собою сукупність системних факторів конкурен�

тоспроможності, які обумовлюють формування системи

як цілісного організму, підтримують її функціонування та

самовідтворення, забезпечують досягнення поставлених

цілей. Підходи до змісту системних факторів конкурен�

тоспроможності, у т.ч. позиція автора, наведено в таблиці

1.

Можна погодитись з вченими, які визначають конку�

рентний потенціал економічного суб'єкта через його

внутрішні (ресурсний, інноваційний, управлінський, мар�
кетинговий потенціал) та зовнішні (ринковий потенціал)

конкурентні можливості [16, с. 122—123] та вважати, що

результатом взаємодії системних факторів конкурентос�

проможності країни є її конкурентний потенціал.

Взаємодія системних факторів конкурентоспромож�

ності створює конкурентний потенціал, який під впливом

зовнішнього середовища перетворюється у стратегічні

конкурентні переваги, що становлять основу конкурен�

тоспроможності в довгостроковому періоді (рис. 1).

Таким чином, стратегія конкурентоспроможності виз�

начає цільові орієнтири конкурентоспроможності та за�

соби їх досягнення у взаємодії з зовнішнім середовищем

і забезпечує просування від формування конкурентного

потенціалу, через створення і утримання конкурентних пе�

реваг, до цільового рівня конкурентоспроможності.

Для запобігання змістовому ототожненню понять

"фактори конкурентоспроможності" та "конкурентні пе�

реваги" необхідно визначити їх співвідношення. Факто�

ри конкурентоспроможності становлять потенціал для

формування конкурентних переваг, який потребує адек�

ватних зусиль для його реалізації. Конкурентні переваги

становлять собою сукупність позитивних факторів, що

забезпечують конкурентоспроможність економічних си�

стем, та проявляються у взаємодії з іншими системами в

конкурентному середовищі.

Для співвіднесення факторів конкурентоспромож�

ності з відповідними конкурентними перевагами доціль�

но скористатися підходом М. Гельвановського [12, с. 38],

який виокремлює групи конкурентних переваг:
— ресурсні — володіння ресурсами специфічної

якості або особливої кількості;

— операційні — характеристика ступеня чи ефектив�

ності використання наявних переваг;

— програмно�стратегічні — наявність певної стратегії

розвитку суб'єкта — носія конкурентних переваг та якість

цієї стратегії.

Такий підхід дозволяє розкрити внутрішній зв'язок

системних факторів конкурентоспроможності та страте�

гічних конкурентних переваг наступним чином:

— стратегічна цільова спрямованість — програмно�

стратегічні конкурентні переваги;

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Стратегічна 
цільова 

спрямованість  Ресурси  
+ + = 

Системні фактори 
конкуренто-
спроможності 
(конкурентний 
потенціал) 

Зовнішнє конкурентне 
середовище (фактори 

впливу) 

Інституціональні 
умови та 

організаційні 
здатності 

Стратегія  
конкуренто-
спроможності

= × Конкурентоспроможність 

Стратегічні 
конкурентні переваги 

+ 

Рис. 1. Структурно�логічна схема трансформації факторів конкурентоспроможності
у стратегічні конкурентні переваги

Таблиця 1. Системні фактори конкурентоспроможності країни

Джерело: складено за результатами узагальнення джерел [1—8; 10—12; 15].

Автори Фактори
М. Портер Стратегія та структура 

фірм 
Факторні умови 
(ресурсний потенціал) 

Умови попиту 
Кластерні взаємодії 
Роль держави 

Р. Рамелт, Р. Грант, 
Б. Вернерфельт,  
Д. Тіс, Б. Клейнер 

- Ресурси Здатності (організаційні, 
динамічні) ефективного 
використання ресурсів 

М. Гельвановський Стратегії розвитку Ресурси Можливості ефективного 
використання ресурсів 

Є. Ясін, А. Яковлєв - Ресурси Інститути 
І. Богомолова,  
Є. Хохлов, Я. Жаліло 
 

Мотиви і очікування Ресурси Можливості використання 
наявних та потенційних 
ресурсів 

Авторська позиція Стратегічна цільова 
спрямованість: 
стратегія 
інтегрованого 
інноваційного 
розвитку 

Ресурси: традиційні та 
інноваційні, в т. ч. 
глобальні, що залучені 
до використання  

Можливості ефективного 
використання ресурсів: 
інституційні умови, 
організаційні здатності  
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— ресурси системи — ресурсні стратегічні переваги;

— інституційні умови та можливості (організаційні

здатності) системи стосовно ефективності використання

ресурсів — інституційно�організаційні стратегічні перева�

ги.

Звідси випливає авторське бачення системних фак�

торів інноваційної конкурентоспроможності країни, яке

базується на узагальненні основних положень системної

парадигми Я. Корнаї [13], ресурсної теорії організації еко�

номіки [2—5], наукового доробку вітчизняних та зарубі�

жних вчених стосовно умов та механізмів забезпечення

конкурентоспроможності економічних суб'єктів мікро�,

мезо�, макрорівня в глобалізованому конкурентному се�

редовищі [1; 9; 11;12], та включає такі блоки:

1) стратегічна цільова спрямованість на динамічний

сталий інноваційний розвиток та збалансовану інтеграцію

до глобальної економічної системи;

2) ресурси — інноваційні (інтеграційно�інноваційні),

у т. ч. глобальні, залучені системою до використання;

3) інституційні та організаційні можливості — ринкові

та неринкові механізми регулювання, організації і управ�

ління, які визначають здатності системи до ефективного

використання інноваційних ресурсів за умов глобалізо�

ваного зовнішнього середовища.

Названі системні фактори лежать в основі процесу

формування і забезпечення інноваційної конкуренто�

спроможності країн, оскільки цей процес:

— підпорядковується мотиву досягнення певної стра�

тегічної мети — забезпеченню кращих умов життєдіяль�

ності та підвищення добробуту в довгостроковому пері�

оді на засадах інноваційного сталого розвитку;

— грунтується на наявності інноваційних ресурсів, не�

обхідних для реалізації мотиву (досягнення мети);

— забезпечується можливостями ефективно викори�

стовувати ресурси у взаємодії із зовнішнім середовищем.

З появою нових сутнісних ознак конкуренції на гло�

бальному ринку змінюється співвідношення факторів

інноваційної конкурентоспроможності. На перший план

виходять стратегічні цілі, інституційні можливості та

організаційні здатності перетворення ресурсних факторів

конкурентоспроможності на інноваційні конкурентні пе�

реваги, які постійно змінюються під впливом глобально�

го середовища. Основною функцією стратегії інновацій�

ної конкурентоспроможності є перетворення системних

факторів конкурентоспроможності — складових іннова�

ційного потенціалу на стратегічні конкурентні переваги.

Тому наявність ефективної стратегії інноваційної конку�

рентоспроможності стає ключовою конкурентною пере�

вагою.

В умовах інноваційної конкуренції змінюється зміст

ресурсного фактора конкурентоспроможності. Традиц�

ійне трактування ресурсного фактора конкурентоспро�

можності країни — географічне положення, природні та

кліматичні умови, наявність корисних копалин та інших

природних ресурсів, накопичений людський потенціал,

виробничий та інфраструктурний потенціали — розши�

рене за рахунок включення знання, інтелектуального ка�

піталу, нематеріальних активів (торговельні марки, патен�

ти, науково�технічні, технологічні, управлінські розроб�

ки та ін.). Пріоритетного значення набувають інноваційні

ресурси, які дозволяють подолати обмеженість тради�
ційних ресурсів, утворюють базу для переходу до наступ�

ного технологічного укладу.
Ефективне використання інноваційних ресурсів забез�

печують інституційні умови і організаційні здатності еко�
номічної системи.

До інституційних факторів інноваційної конкурентос�
проможності країн можна віднести такі:

— державна економічна політика в галузі освіти, на�

уки, інноваційного розвитку, підприємництва, конку�

ренції;

— формування ефективних національних функціо�

нальних економічних систем на базі ієрархічно�мереже�

вих взаємодій, перш за все національних інноваційних

систем (НІС);

— національне законодавство, у т. ч. охорона інте�

лектуальної власності;

— система освіти та ринок праці;

— взаємодія "держава — наука — виробництво" та

ін.

Необхідним є усвідомлення комплексної взаємодії

цих факторів у забезпеченні інноваційної конкурентосп�

роможності країн в контексті внутрішніх та міжсистемних

економічних зв'язків.

В умовах економічної глобалізації особливого зна�

чення набувають інтеграційні фактори інноваційної кон�

курентоспроможності, пов'язані із взаємодіями між ок�

ремими підсистемами глобальної економічної системи із

зовнішнім середовищем. Національні економіки країн, їх

елементи та підсистеми (люди, підприємства, корпора�

тивні утворення, регіони тощо) вступають у взаємодії в

конкурентному просторі:

— шляхом участі в міжнародному трансфері техно�

логій, системі міжнародної реєстрації патентів і торгових

марок, міжнародній виробничій кооперації, глобальних

ланцюгах створення вартості, стратегічних альянсах, інно�

ваційних кластерах;

— через залучення до міжнародних (регіональних)

угруповань країн, міжнародних організацій — СОТ, ВОІВ,

МБРР, МВФ, ОЕСР, глобальних функціональних економ�

ічних систем — фінансової, інформаційної, комунікацій�

ної, транспортної та ін.;

— за допомогою інтеграції до світового освітнього

та науково�дослідного простору через наукові взаємодії,

участь у міжнародних освітніх програмах, науково�техні�

чне співробітництво тощо.

Названі інтеграційні взаємодії підсилюють дію інно�

ваційних факторів конкурентоспроможності завдяки

формуванню інституційних можливостей і організаційних

здатностей ефективного використання ресурсів і висту�

пають джерелом інноваційних конкурентних переваг.

ВИСНОВКИ
Визнання інноваційного імперативу глобальної кон�

курентоспроможності обумовлює доцільність розробки

стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн.

Правильне розуміння факторів інноваційної конкурентос�

проможності є необхідною передумовою розробки та ус�

пішної реалізації ефективної стратегії. Автором запропо�

новано визначення змісту системних факторів інновацій�

ної конкурентоспроможності країн, яке включає такі бло�

ки: 1) стратегічна цільова спрямованість на динамічний

сталий інноваційний розвиток та збалансовану інтеграцію

до глобальної економічної системи; 2) ресурси — інно�

ваційні (інтеграційно�інноваційні), у т. ч. глобальні, залу�

чені системою до використання; 3) інституційні та орган�

ізаційні можливості — ринкові та неринкові механізми ре�

гулювання, організації і управління, які визначають здат�

ності системи до ефективного використання інноваційних

ресурсів за умов глобалізованого зовнішнього середови�

ща. Взаємодія системних факторів конкурентоспромож�
ності створює конкурентний потенціал, який під впливом
зовнішнього середовища перетворюється у стратегічні
конкурентні переваги, що становлять основу конкуренто�
спроможності в довгостроковому періоді. Цей процес
відображений в розробленій автором структурно�логічній
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схемі трансформації факторів конкурентоспроможності

у стратегічні конкурентні переваги.

Розробка практичних заходів, спрямованих на пере�

творення системних факторів інноваційної конкурентос�

проможності на інноваційні конкурентні переваги країн

має стати предметом подальших досліджень.
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THE ROLE OF THE STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT IN INCREASING THE
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM

У статті розкривається проблема визначення місця туризму в національній економіці. Спад
туризму в Україні вимагає знаходження нових моделей організації та менеджменту. Держава
має визначити стратегічній пріоритети розвитку туризму та координувати зусилля з приватним
бізнесом.

У наявній ситуації стратегічною метою розвитку українського туризму має бути комплексний
розвиток внутрішнього (на відміну від зовнішнього, який довго домінував) туризму. Це може
бути досягнуто за допомогою таких засобів, як: переорієнтація туристичних підприємств з зов�
нішнього на внутрішній туризм; створення відкритої бази даних для потенційних інвесторів;
забезпечення належного соціального економічного та екологічного середовища; активізація
кооперації туристичних та інших підприємств; запровадження нових стандартів якості турис�
тичного продукту тощо.

Одним з перспективних напрямів розвитку є промисловий туризм, який також може бути ви�
користаний для патріотичного виховання, іміджевої політики, інтернаціональної реклами тор�
гових марок.

Щоб скористатися туристичним потенціалом, необхідно, по�перше, використовувати при�
ватні інвестиційні ресурси, оскільки держава не в змозі забезпечити достатнє інвестування всіх
галузей економіки. По�друге, слід досягнути максимального використання інформаційних ре�
сурсів.

Існують численні методики оцінки інвестиційної привабливості. Однак позитивна оцінка рег�
іону не гарантує реальних інвестицій в його економіку. Важливим є взаємозв'язок інвестицій�
ної та інновативної привабливості на всіх рівнях (підприємство, регіон, галузь, країна).

Показано, що головними факторами інвестиційно�інноваційної привабливості туризму є:
розміри ринку, матеріальні, трудові та іміджеві ресурси; наявність туристично атрактивних
об'єктів (дестинацій); розвиток інфраструктури; ризики інвестування; інвестиційні преференції;
інноваційний потенціал. Список факторів може бути корисним для державного регулювання
туризму, оскільки він дозволяє визначити стратегічні пріоритети державного впливу.

The article expounds the problem of defining the place of tourism in the national economy. The
decrease of tourism in Ukraine demands finding new models of organization and management. The
state should fix the strategic priorities of its development and co�ordinate efforts with the private
business.

In the current situation the strategic development aim of Ukrainian tourism must be the complex
development of inner (as an opposite to long�dominant outer) tourism. It can be achieved using such
means as: re�orientation of the touristic enterprises from outer to inner tourism; forming an open
data base for potential investors; providing suitable social, economical and ecological environment;
activization of co�operation of touristic and other enterprises; introducing new quality standards of
touristic products etc.
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One of the perspective vectors of development is industrial tourism that can be also used for
patriotic education and image policy, and also for the international advertisement of trade marks.

To make use of the touristic potential, it is necessary, firstly, to introduce private investment
resources, because the state cannot provide sufficient investment for all the branches of economy.
Secondly, maximal use of the informational resources must be achieved.

There are numerous methodic of evaluation of investing attractiveness. Still, the positive evaluation
of a region does not guarantee actual investments in its economy. The interrelations of investment
and innovation attractiveness of all levels (enterprise, region, branch, country) is crucial.

As we show in the article, the main factors of investment�innovative attractiveness of tourism
include: the scope of the market, the material, work and image resources, existence of touristic
attractive objects (destinations), infrastructure development, investment hazards, investment
preferences, innovative potential. The list of factors can be useful for the state regulation of tourism,
as it allows defining the strategic priorities of state influence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем туристичного бізнесу є визначен�

ня його місця і ролі в системі народногосподарського

комплексу. Її вирішення залежить від чіткого розмежу�

вання сфер впливу держави і приватного сектору. Дер�

жава повинна встановлювати стратегічні пріоритети

розвитку, а також акцентувати зусилля на окремих на�

прямах співпраці з приватним сектором економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Низька прибутковість туризму на даний час є на�

слідком специфіки галузі та її позиції в конкурентному

середовищі. Своїм фінансовим втручанням держава

може нівелювати негативні ефекти ринку. З огляду на

те, що туристична галузь пов'язана з багатьма іншими,

держава також має сприяти підвищенню зацікавленості

суміжних галузей в одержанні прибутків від участі у

створенні та функціонуванні туристичних фірм. Важ�

ливість даного завдання в державному регулюванні

розвитку туризму розглядається, зокрема, такими нау�

ковцями, як В.Г. Герасименко, Л.П. Дядечко, Н.В. Іго�

шин, В.Ф. Кифяк, О.В. Крехівський, Л.О. Мармуль,

В.Г. Явкін та ін.

Охарактеризовані вище роль та значення туристич�

ної галузі в системі національного господарства та особ�

ливості її розвитку підтверджують необхідність більш

активної позиції держави у встановленні стратегічних

пріоритетів у даній сфері та підвищенні її інвестиційної

привабливості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Вплив туристичної галузі на економіку країни

здійснюється насамперед через формування частини

валового національного продукту. Тому однією з основ�

них цілей реалізації програми розвитку туризму повин�

на бути максимізація впливу туристичної галузі на вало�

вий внутрішній продукт країни, що можливо лише за

умови чіткого визначення факторів інвестиційної при�

вабливості та їх узгодження зі стратегічними пріорите�

тами її розвитку.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інновації, стратегічний пріоритет, фактори,

розвиток.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегічне планування розвитку туризму України

має здійснюватись з врахуванням двох процесів. Особ�

ливості сучасного світового туристичного ринку поля�

гають в жорсткій конкурентній боротьбі за клієнта, рин�

ки збуту та сфери впливу. В результаті зростання окре�

мих туристичних фірм відбувається посилення концен�

трації туристичного ринку.

Водночас через військові загрози на Сході, підри�

вається створення успішних туристичних брендів, уне�

можливлюється включення Сходу України в ринок ту�

ристично�рекреаційних послуг. В'їзний туризм знизив�

ся через негативний імідж України у зв'язку з військо�

вими подіями. Внутрішній туризм також переживає не

найкращі часи. Завантаженість готелів сягає лише 25—

40% [1]. Через різке підвищення курсу валют і низьку

платоспроможність громадян скоротився виїзний ту�

ризм — за окремими оцінками [2], приблизно на 80%.

У цих умовах виникає необхідність пошуку нових

моделей організації та управління вітчизняними турис�

тичними підприємствами. Для досягнення максимально�

го економічного ефекту, в Україні необхідно запровад�

жувати нові підходи щодо заохочення розвитку туриз�

му. Вони мають базуватися на кооперації (за умови пе�

реважного збереження національного характеру вироб�

ництва та національного власника) у вигляді угод між

готельними і транспортними підприємствами, туропера�

торами і турагентами.

Досягнення зазначених завдань вимагає об'єднання

ресурсів та зусиль усіх зацікавлених суб'єктів, в тому числі

держави, на реалізації єдиних стратегічних пріоритетів.

Враховуючи поточну ситуацію, стратегічною метою розвит�

ку туризму в Україні має бути комплексний розвиток внутр�

ішнього туризму з одночасним забезпеченням соціальної

спрямованості, тобто доступності для тих категорій грома�

дян, які відпочивають в Україні. На нашу думку, до стратег�

ічних пріоритетів розвитку туристичної галузі, спроможних

забезпечити інвестиційну привабливість, слід віднести:

— удосконалення нормативно�правової бази в на�

прямі переорієнтації роботи туристичних підприємств з

виїзного на в'їзний туризм;
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— отримання актуальної для інвесторів інформації

про стан туристичної галузі та формування відкритої

бази даних з цих питань;

— забезпечення стабільної соціально�економічної

та сприятливої екологічної ситуації;

— надання податкових пільг підприємствам інших

галузей, які займаються інвестуванням туристичної га�

лузі;

— активізацію господарських зв'язків туристичних

підприємств з іншими галузями економіки, що можли�

во через кластерні механізми взаємодії;

— формування у споживачів за допомогою спільної

маркетингової політики екологічного підходу до спожи�

вання турпродукту;

— підвищення ролі туризму в соціально�економіч�

ному розвитку країни;

— впровадження нових стандартів якості туристич�

ного продукту, приведення їх у відповідність з міжна�

родними стандартами;

— вдосконалення системи управління державними

туристичними підприємствами і статистичного обліку;

— забезпечення зростання якості життя населення

територіальних громад за рахунок розвитку туризму;

— підвищення конкурентоздатності, координація

зусиль всіх зацікавлених структур щодо просування ту�

ристичного продукту на внутрішньому і міжнародному

ринках;

— розвиток сфери туристичних послуг у рамках

транскордонного співробітництва;

Крім того, необхідно використовувати невраховані

компоненти туристичного потенціалу. Мова їде про ті ка�

тегорії туристів, які готові або потенційно могли б відпо�

чивати в Україні. До них відносяться: забезпечені люди,

які вибирають готелі 5* в Карпатах, Трускавці та інших

регіонах, де рівень готелів і цін порівнянний із закор�

донним; сім'ї з дітьми, які відпочивають близько міся�

ця, орієнтуються на вартість відпочинку, а не його якість;

туристи, які звикли відпочивати за кордоном по системі

"Все включено", але унаслідок різкого подорожчання

валюти вимушені були переорієнтуватися на внутрішні

курорти; компанії друзів або родичів, які відвідують

місця відпочинку у вихідні дні; студенти, особливо, жи�

телі великих міст, які знаходитимуть шляхи зменшення

витрат на подорож, але все одно не залишаться удома

та ін. Кількість таких людей збільшується, вони готові

розглядати альтернативи закордонному відпочинку на

території України. Але вони мало знайомі із структурою

вітчизняного турпродукту і невпевнені в якості послуг,

що пропонуються. Крім того, доцільно розвивати міські

бізнес�готелі, де спостерігається стабільне завантажен�

ня і невелике зростання в середньому на 5—10% від

аналогічних показників минулого року [3].

Перспективним вважається також розвиток промис�

лового туризму та його інфраструктури. Його можна

використовувати для організації та проведення екс�

курсій по об'єктах, у т.ч. для здійснення цільової патрі�

отичної та іміджевої політики, популяризації конкурен�

тоспроможних торговельних марок на міжнародних

ринках [4].

Перелічені стратегічні пріоритети для своєї реалі�

зації потребують двох визначальних ресурсів. Першим

ресурсом є можливість залучення інвестиційних ре�

сурсів приватного сектора, адже досвід свідчить, що

покладання надій передусім на державні кошти у вітчиз�

няних умовах є безперспективним. Держава не може в

достатній мірі забезпечувати коштами одночасно усі

перспективні сфери економіки. Другим важливим ресур�

сом у реалізації вказаних стратегічних пріоритетів є

організаційний. Його забезпечення також повинне бути

покладене на державу, адже лише її регуляторна

діяльність може спрямувати діяльність економічно та

юридично самостійних суб'єктів у єдине стратегічне рус�

ло.

Науковці для оцінки інвестиційної привабливості

підприємства пропонують аналізувати показники фінан�

сового стану, доповнюючи проведений аналіз оцінкою

перспектив існування та розвитку фірми [5]. Інші фахівці

наголошують на важливості аналізу рівня ризику [6] і

зовнішніх умов діяльності підприємства [7]. Серед ос�

новних напрямів оцінки інвестиційної привабливості

проектів вказують на показники результативності, ре�

сурсоємності та часові параметри досягнення резуль�

татів [8].

На макроекономічному і регіональному рівні важ�

ливими вважаються такі фактори як геополітичне роз�

міщення, природно�ресурсна забезпеченість, вартість та

кваліфікація робочої сили, місткість ринку [9]. Аналіз

розвитку ринкової інфраструктури базується на вив�

ченні кількості бірж, комерційних банків, інвестиційних

та страхових компаній, аудиторів, фондів підтримки

підприємництва, бізнес�центрів та бізнес�інкубаторів,

що діють в межах регіону [10].

У процесі узагальнення цих підходів, може здати�

ся, що набір факторів і показників для аналізу інвести�

ційної привабливості залежить від об'єкта досліджен�

ня. На нашу думку, даний висновок був би неточним.

Безперечно, застосування, наприклад, коефіцієнтів ана�

лізу фінансової діяльності підприємства для оцінки при�

вабливості регіону проблематичне та недоцільне, тому

врахування специфіки об'єкта дійсно необхідне. Разом

з тим, позитивна оцінка регіону з позицій інвестиційної

привабливості ще не є запорукою залучення інвестицій

у його економіку. Якщо інвестор не знайде достатньо

привабливого підприємства, вкладення коштів не відбу�

деться. Тобто ми вважаємо за доцільне акцентувати ува�

гу на взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємопро�

никненні інвестиційної й інноваційної привабливості

об'єктів різних рівнів (підприємства, регіону, галузі,

країни).

Часто інвестор цікавиться показниками діяльності

підприємства тільки після того, як країна, регіон та га�

лузь даної фірми визначені достатньо привабливими в

інвестиційному плані. І навпаки — навіть інвестиційно

привабливий проект може бути відхилений через неза�

довільну оцінку регіону чи галузі. Даний висновок не�

обхідно враховувати при потребі залучення інвестицій

на усіх рівнях економічної системи і якщо якийсь із

рівнів справляє небажаний вплив на інвестиційну при�

вабливість решти, слід вживати заходів щодо нівелю�

вання цього негативного впливу. Запропонуємо власне

бачення факторів оцінки інвестиційної привабливості

туристичної галузі. Систематизуючи наведені підходи,

можна виділити кілька основних факторів інвестиційної

привабливості незалежно від рівня об'єкта:
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— обсяги ринку збуту;

— ресурсозабезпеченість;

— рівень розвитку інфраструктури;

— рівень віддачі від вкладеного капіталу;

— ризики;

— наявність інвестиційних преференцій.

— потенціал у створенні інновацій;

— стан внутрішніх підсистем підприємства (управл�

інської, ресурсної, товарної, функціональної, організа�

ційної);

— готовність досягати стратегічних цілей;

— здатність забезпечити реалізацію інновацій;

— відповідність внутрішнього і зовнішнього сере�

довищ особливостям інновацій.

Таким чином, ми визначили 11 основних напрямків

оцінки інвестиційно�інноваційної привабливості. Кожен

із них необхідно розглядати не тільки з позицій акту�

альної ситуації, а й враховуючи перспективи її розвит�

ку. Розглянемо визначені фактори через призму особ�

ливостей туристичної галузі.

При оцінці обсягів ринку збуту слід враховувати

внутрішній та зовнішній попит на туристичні послуги.

Аналізуючи ж перспективи зміни ринкової ситуації, не�

обхідно звернути увагу на динаміку доходів населення

в країні та регіоні. Важливими резервами розширення

ринку збуту туристичної галузі є поширення інформації

про місцеві туристичні продукти за кордоном, переорі�

єнтацію виїзного туристичного потоку на внутрішні ту�

ристичні об'єкти.

Оцінюючи ресурсозабезпеченість галузі, слід акцен�

тувати увагу на виробничих ресурсах (основні засоби

та необхідні для надання туристичних послуг матеріальні

цінності), природних та антропогенних рекреаційних і

туристичних ресурсах (природні об'єкти, визначні істо�

ричні пам'ятки тощо), трудових ресурсах (персонал, що

відповідає кваліфікаційним, освітнім та іншим вимогам)

та іміджевих ресурсах (уявлення про дану територію

серед широкого загалу).

До інфраструктури туризму можна віднести вироб�

ництва та засоби, що забезпечують туристичним фірмам

умови для ведення діяльності, тобто транспорт і зв'я�

зок, житлово�комунальну, побутову, ринкову, фінансо�

ву сфери та консультаційну, інформаційну й організа�

ційну підтримку. Стан інфраструктури визначає передусім

довгострокові перспективи розвитку галузі. За умови

недостатності послуг і товарів, що виробляються

підприємствами інфраструктури, неможливе розширен�

ня діяльності туристичних фірм. Крім того, потреба на�

рощення інфраструктури вимагатиме значних ресурсів

та часу.

Оцінка рівня віддачі від вкладеного капіталу ціка�

вить інвестора як остаточний результат вкладення

коштів. Під результатом переважно мається на увазі

прибуток, тому і оцінювати пропонується норму прибут�

ковості (середню по галузі, регіону і т. д.). При цьому з

поля зору науковців часто випадає можливість здійснен�

ня інвестицій державою чи приватними інвесторами для

досягнення соціального ефекту.

Імовірність досягнення бажаного результату інве�

стування визначається та оцінюється передусім через

ризики, притаманні даній діяльності, галузі, території,

проекту тощо. Ризик визначається як вартісний (кіль�

кісний) вираз імовірнісної події в умовах вибору

однієї з альтернатив, реалізація якої може зумовити

як отримання додаткових прибутків, так і погіршення

фінансового стану компанії порівняно з попереднім.

Ризики можуть бути викликані як зовнішніми так і

внутрішніми факторами об'єкта оцінювання. Адекват�

ний аналіз та врахування ризиків у інвестуванні мож�

ливі лише за умови вірної ідентифікації їх видів, які

притаманні даному об'єкту. Виходячи з даної класи�

фікації, оцінку та прогнозування ризиків слід прово�

дити на основі аналізу політичної, макроекономічної

ситуації та законодавчого процесу в країні. Характе�

ристика специфічних ризиків повинна виходити з

особливостей проекту чи підприємства, і більше по�

в'язана з мікрорівнем.

Наявність інвестиційних преференцій може бути

джерелом спрощення діяльності інвестора та отриман�

ня додаткових доходів. З іншого боку, встановлення

нерівних умов інвестування є дієвим засобом держав�

ного регулювання інвестиційно�інноваційної привабли�

вості окремих галузей і територій. Далеко не завжди

інвестиційні преференції слід пов'язувати зі зменшен�

ням надходжень до бюджету. Податкові пільги та дер�

жавне сприяння кредитуванню окремих галузей еконо�

міки — це не єдиний з можливих варіантів. Позитивний

ефект часто досягається шляхом спрощення процедур

реєстрації, ліцензування, отримання дозволів, надання

інформаційної та організаційної підтримки через спе�

ціалізовані державні установи тощо.

Потенціал у створенні інновацій науковці пов'язують

з такими факторами як: нормативно�правові, фінансо�

во�економічні та організаційні. На нашу думку, даний

перелік необхідно доповнити таким фактором як на�

явність кваліфікованих творчих спеціалістів, які прий�

мають безпосередню участь у створенні інновацій, та

система їх матеріального заохочення.

Готовність до сприйняття інновацій визначається

особливостями управління суб'єктами господарювання.

Наведений перелік факторів, можливо, має дискус�

ійний характер, проте дозволяє констатувати ключову

роль менеджменту у подоланні інерційності організації

та підготовці її до запровадження інновацій. Зовнішні�

ми характеристиками готовності організації до сприй�

няття інновацій є її розмір (чим більша організація, тим

більш вона інерційна) та вік менеджерів на всіх рівнях

(старші люди, як правило, більш консервативні).

Запропонований нами перелік факторів інвестицій�

но�інноваційної привабливості туристичної галузі, на

нашу думку, є достатньо повним для потреб держави

при розробці заходів щодо підвищення інвестиційної

активності в галузі.

 При цьому основними показниками досягнення

стратегічної мети розвитку туризму в Україні вважає�

мо:

— збільшення попиту на вітчизняний туристичний

продукт усередині країни;

— приваблення більшої кількості іноземних ту�

ристів;

— розширення набору послуг, які споживають ту�

ристи;

— подовження терміну перебування туристів в ук�

раїнських закладах відпочинку;
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— розвиток соціального туризму;

— збільшення частки туризму в структурі ВВП.

Викладене вище дозволяє акцентувати увагу на не�

обхідності пошуку деякого оптимального перерозподі�

лу функцій та відповідальності за покращення інвести�

ційно�інноваційного клімату туристичної галузі між дер�

жавою і приватним сектором. Система заходів із забез�

печення такого перерозподілу, на нашу думку, повинна

знайти своє відображення у законодавчих та програм�

них документах, а її практична реалізація повинна спи�

ратися на відповідне організаційне забезпечення. Тому

подальше дослідження доцільно спрямувати на виявлен�

ня ефективних форм організаційного забезпечення дер�

жавної політики у сфері туризму.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведені в даному дослідженні термінологічні по�

шуки дозволяють запропонувати авторський підхід до

трактування поняття "інвестиційно�інноваційна приваб�

ливість" та визначення основних груп факторів, що впли�

вають на інвестиційно�інноваційну привабливість тури�

стичної галузі. До них відносяться: обсяги ринку збуту,

забезпеченість галузі матеріальними, трудовими,

іміджевими ресурсами та наявність туристично приваб�

ливих об'єктів, рівень розвитку інфраструктури, рівень

віддачі від вкладених інвестицій, ризики інвестування,

наявність інвестиційних преференцій, потенціал у ство�

ренні інновацій, готовність до їх сприйняття. Запропо�

нований перелік факторів дозволяє виділити стратегічні

пріоритети впливу держави на формування її інвести�

ційної привабливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інфраструктурні інвестиції розглядаються у якості

головного важеля економічного розвитку як країни в

цілому , так і кожного регіону зокрема. Транспорт по�

ряд з іншими інфраструктурними галузями забезпечує

базові умови життєдіяльності суспільства, є важливим

інструментом досягнення соціальних, економічних зов�
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ІНВЕСТИЦІЙНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ
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INVESTMENT MAINTENANCE OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF REGIONS
OF UKRAINE

У статті проведено порівняння процесу інвестування транспортної інфраструктури України з
провідними країнами світу, підкреслені його особливості. Запропоновано формулу розрахун�
ку індексу інвестицій у транспортну інфраструктуру та на його основі проведено групування
регіонів України. Встановлено, що кожний з отриманих кластерів включає області, котрі мають
однакову динаміку індексу інвестицій та подібні умови процесу інвестування. Також було вста�
новлено, що головна проблема полягає в недостатньому фінансуванні або регулюванні інфра�
структурних проектів. Змінити ситуацію на краще може залучення приватних інвесторів, однак
у транспортному секторі виявилося чимало перепон, насамперед, регуляторних, що виступа�
ють як стримуючі фактори. Для більш точної оцінки регіонів щодо тенденцій розвитку транс�
портної інфраструктури, запропоновано розраховувати відношення індексу інвестицій до індек�
су приросту інфраструктурного потенціалу. За результатами розрахунків були отримані дані,
котрі дозволили розподілити області України на ті, що знаходяться в стадії стагнації щодо роз�
витку інфраструктури, ті, що її продовжують розвивати й ті, що цього не роблять. Використан�
ня такого індексу дозволить доповнити існуючі системи оцінки результативності функціонування
транспортної інфраструктури, виокремлюючи та кількісно характеризуючи аспекти розвитку
взаємодії секторів діяльності інфраструктури в економіці регіонів.

In the article comparison of process of investment of a transport infrastructure of Ukraine with the
leading countries of the world is conducted, its features are underlined. The formula of accounts of
an index of investments into a transport infrastructure is offered and on its basis grouping of regions
of Ukraine is conducted. It is established that each of received clusters includes areas which have
identical dynamics of an index of investments and similar conditions of process of investment. Also it
has been established that the main problem consists in insufficient financing or regulation of
infrastructural projects. Change a situation to the best attraction of private investors can, however
in transport sector it has appeared to much barriers, first of all, regulator that act as deterrents. For
more exact estimation of regions concerning tendencies of development of a transport infrastructure,
it is offered to expect the relation of an index of investments to an index of a gain of infrastructural
potential. By results of accounts the data which have allowed to distribute areas of Ukraine that are
in a stage of stagnation concerning infrastructure development, that continue to develop it and that
do not do it have been obtained. Use of such index will allow to add existing systems of an estimation
of productivity of functioning of a transport infrastructure, allocating and quantitatively characterising
aspects of development of interaction of sectors of activity of an infrastructure in economy of regions.

Ключові слова: інфраструктурні інвестиції, транспортна інфраструктура, капітальні інвестиції, роз$

виток інфраструктури, джерела інвестування, індекс розвитку.

Key words: infrastructural investments, a transport infrastructure, capital investments, infrastructure develop$
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нішньополітичних цілей. Стійкий розвиток транспорту

забезпечує єдність економічного простору, вільне пе�

ресування товарів та послуг, конкуренцію та свободу

економічної діяльності.

Реалізація усього комплексу завдань щодо розвит�

ку транспортної інфраструктури не може цілком зале�

жати від самих підприємств галузі інфраструктури. У
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цьому процесі крім державних та регіональних органів

влади повинні брати участь й приватні інвестори. Інвес�

тиційна привабливість території залежить від наявності

інфраструктури та її якості. Але річні суми економічних

втрат від незадовільної якості автомобільних доріг оці�

нюються понад 3 % ВВП країни, тому докорінна модер�

нізація, реконструкція та оновлення транспортної інфра�

структури є вкрай потрібною. Отже, для досягнення

розвитку інфраструктури необхідні значні обсяги інве�

стицій, котрі не можуть бути забезпечені бюджетними

асигнуваннями. Недостатні обсяги інвестицій держава

може отримати за рахунок позабюджетних джерел, тоб�

то приватного капіталу як закордонних, так і вітчизня�

них інвесторів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження стану інфраструктур�

ного забезпечення регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемами інвестиційної привабливості регіонів

займалося багато авторів: Архімов Т., Епіфанов В., Іва�

нова Е.В., Котляр З. Онищенко О., Стеченко В. та інші.

Кожний з авторів зробив свій внесок у розвиток теоре�

тичних та практичних аспектів інвестиційної забезпече�

ності регіонів, але питання фінансування транспортної

інфраструктури залишаються все ще не вирішеними.

Враховуючи важливість ролі транспортної інфраструк�

тури для підвищення конкурентоспроможності регіонів,

питання визначення рівня інвестиційного забезпечення

та інфраструктурного розвитку регіонів все ще залиша�

ються не вирішеними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед Україною, як і перед багатьма іншими краї�

нами світу, стоїть завдання створення довгострокової

програми інвестування в інфраструктуру. У той час як

Китай, починаючи з 2000 р., інвестує в інфраструктуру

приблизно 8�10% ВВП, а Індія — 4�6% ВВП, інвестиції

в інфраструктуру України перебувають на рівні менше

1—1,5% ВВП, що не відповідає навіть рівню країн Ла�

тинської Америки, включаючи Бразилію. Загальні інве�

стиції в інфраструктуру у Європі з 1995 р. по 2012 р.

були в середньому між 0,9 % і 1,2 % загальноєвропейсь�

кого ВВП. Рівень інвестицій у західноєвропейських краї�

нах був суттєво нижче чим у східноєвропейських, але

більше рівня інвестицій в інших країнах світу таких, як

Північна Америка. Інвестиційний рівень у Європі до

1990�х р. був ще вище, приблизно 2 % ВВП. У період з

2007 р. по 2011 р., інвестиції держав�членів ЄС знизи�

лися приблизно до 20 %, у деяких країнах навіть 30 %

[1].

Міжнародний Транспортний Форум (ECMT) зібрав

дані про інвестиції й витрати з обслуговування транс�

портної інфраструктури з кінця 1970�их р. У Західній

Європі інвестиційна частка ВВП стійко зменшувалася з

1,5 % у 1975 р. до 1,2 % у 1980 р. і далі до 1,0 % у 1982 р.,

після чого вирівнялася. Останні дані показують, що з

1995 р. частка ВВП інвестицій у внутрішню транспортну

інфраструктуру залишалася між 0,8 % і 0,9 % у за�

хідноєвропейських країнах. Дані для Північної Амери�

ки також показують постійну частку ВВП на 0,6 %. Тен�

денції для економічних систем, що розвиваються і пе�

рехідних економік помітно відрізняються від описаних

вище. Частка інвестицій у внутрішню транспортну інфра�

структуру в Центральних і Східноєвропейських країнах

(країни Центральної й Східної Європи), які до 2002 р.

залишилися в межах 1,0 % ВВП, різко виросла, досяга�

ючи 2,0 % у 2009 р. — найвище число, про яке коли�

небудь повідомляли ці країни [2]. Зростаючі рівні інве�

стицій у перехідних економічних системах відобража�

ють зусилля задовольнити зростаючі потреби в транс�

портній інфраструктурі. Інвестиційна частка ВВП впала

до 1,7 % у 2010 р., імовірно викликана економічною

кризою. Дані на 2011 р. показують знову збільшення,

інвестиційної частки, що досягає 1,8 %.

Історично, транспортні інвестиції інфраструктури в

Японії були високі відносно ВВП, але знаходилися у

стані занепаду з 1990�их р., що було пов'язане із загаль�

ним скороченням бюджету наприкінці 1990�их років.

Інвестиційний рівень 1 % від ВВП став фактичною по�

літичною крапкою відліку в західноєвропейських краї�

нах у 1980�их роках. Інвестиції необхідні транспортній

інфраструктурі залежать серед інших факторів від та�

ких, як якість і вік існуючої інфраструктури, географія

країни й транспортна інтенсивність продуктивного сек�

тору країни. Рівень транспортних видатків у бюджеті

залежить від установлених процедур розподілу бюджет�

них коштів, що беруть до уваги також потреби інших

секторів економіки (наприклад, освіту, охорону здоро�

в'я), а також перебувають під впливом державної по�

літики. Наприклад, у Японії, країнах Азії та Австралії.

Тут, частка інфраструктурних інвестицій у ВВП виросла

на 50 % частково в результаті останнього п'ятирічного

інвестиційного плану в Австралії. Відмінність між захі�

дноєвропейськими країнами й економіками, що розви�

ваються припускає, що існує взаємозв'язок між транс�

портними видатками інфраструктури й рівнем доходів

[3].

В Україні інфраструктурний сектор не отримує інве�

стицій у необхідному обсязі. Капітальні інвестиції у

транспорт (за винятком трубопровідного) і транспорт�

ну інфраструктуру становили приблизно 14,2 млрд грн.

(1,8 млрд дол.) у 2009 р., що відповідає 1,55% обсягу

ВВП. Через кризу надходження інвестицій до транспор�

тного сектору скоротилися, про що свідчить динаміка

введення у дію нових основних фондів, її рівень повер�

нувся до рівня середини першого десятиріччя після

2000�го року. Інвестиції, до того ж, відрізняються і ве�

ликим регіональним розкидом, а їх використання є час�

то неефективним (витрачається не на оновлення, а на

ремонт). Останній факт має відображення у статистиці

відсотку зносу основних фондів в транспортній інфра�

структурі — це близько 80 %. Що стосується практики

закордонних країн, то, як правило, близько 1/3 усіх

інвестованих коштів на транспорті витрачають на обслу�

говування інфраструктури, і приблизно 60 % присвя�

чені забезпеченню нової інфраструктури. Отже, при

розгляді статистичних даних щодо здійснення капіталь�

них інвестицій за 2007—2013 рр., було встановлено, що

провідними регіонами котрі отримали капітальні інвес�

тиції є: Харківська, Львівська, Одеська, Дніпропетровсь�
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ка, Донецька та Київська області. Окремо можна виді�

лити м. Київ, котре отримує найбільші обсяги інвестицій

у порівнянні з іншими регіонами України.

У таких країнах, як Великобританія, Німеччина, Іта�

лія, Франція, Іспанія, Нідерланди фінансування нової

інфраструктури проходить головним чином з Держав�

них бюджетів держав�членів (майже 90 %), і тільки 5 %

загальних видатків здійснюється європейськими фон�

дами (Cohesion Fund and ERDF). Шість країн становили

85 % обсягу загальних інвестицій (Великобританія,

Німеччина, Італія, Франція, Іспанія й Нідерланди) (рис.

1) [3]. За даними Інституту економічних досліджень, ос�

новним джерелом здійснення інвестиційної діяльності

для більшості підприємств України у 2012—2013 рр. ста�

ли власні кошти — їх використали 83% респондентів,

лише для 20% підприємств таким джерелом стали

банківські кредити. Коштами вітчизняних та іноземних

інвесторів скористалися відповідно 11% та 9% респон�

дентів. Лише 6% підприємств залучали кошти держав�

ного або місцевого бюджету. Цей розподіл фактично

ідентичний структурі джерел, за рахунок яких підприє�

мства�респонденти планують в майбутньому розширю�

вати свій бізнес.

На рисунку 2 показано динаміку зміни питомої ваги

різних джерел інвестування інфраструктури України. З

огляду на статистичну інформацію, можна дійти виснов�

ку, що за останні десять років власні кошти підприємств

зостаються головними постачальниками інвестицій,

кошти державного та місцевого бюджетів зменшилися

у 2 рази, кредити банків не змінили своєї питомої ваги,

кошти іноземних інвесторів також зменшили свою пи�

тому вагу майже у 2 рази [4; 5].

Рис. 1. Структура інвестицій до інфраструктури (%) та її фінансування (млрд євро)
за 2000—2010 рр.
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Рис. 2. Динаміка структури джерел фінансування інфраструктури України у 2005 р. та 2013 р.
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З огляду на проаналізовані статистичні данні, зап�

ропонуємо скористатися формулою середньої геомет�

ричної величини для розрахунку індексу інвестицій у

інфраструктуру [6].

Отже, індекс інвестицій в інфраструктуру засно�

ваний на використанні темпів зростання інвестицій у

інфраструктуру, темпів зростання питомої ваги та�

ких джерел інвестування, як: місцевий бюджет, кре�

дити банків, власні кошти та кошти іноземних інвес�

торів:

5 **** пв
ІнІв

пв
ВК

пв
КБ

пв
МБІІІІР ТРТРТРТРТРI =    (1),

Де І 
ІІР

 — індекс інвестицій у транспортну інфра�

структуру регіону;

ТР
ІІ
 — темпи зростання інвестицій до транспортної

інфраструктури регіону;

— темпи зростання питомої ваги такого дже�
рела інвестування інфраструктури як місцевий бюджет;

  — темпи зростання питомої ваги такого дже�

рела інвестування інфраструктури як кредити банків;

 — темпи зростання питомої ваги такого дже�
рела інвестування інфраструктури як власні кошти

підприємств;

 — темпи зростання питомої ваги такого

джерела інвестування інфраструктури як іноземні інве�

стори.

На основі запропонованої формули було отримані

данні, котрі далі в пакеті статистичної обробки

STATISTICA 10 згруповані у кластери (табл. 1).

Статистичні характеристики досліджуваної сукуп�

ності підтверджують відповідність поділу об'єктів на

групи: F =74,74; міжгрупова дисперсія 0,1046 більше

внутрішньогрупової дисперсії 0,0077.

Аналіз динаміки індексу інвестицій у інфраструкту�

ру в кожному кластері дозволив визначити як позитивні,

так і негативні тенденції [7—9].

Кластер №1 складається з областей, котрі за про�

гнозними даними мають негативну тенденцію до спаду

інвестиційних процесів, це: Івано�Франківська, Пол�

тавська, Харківська й Чернігівська області. Отже, Івано�

Франківська область має такі слабкі сторони як недо�

розвинена інфраструктура та брак державної підтрим�

ки інфраструктурних проектів. На інвестиційну приваб�

ливість Полтавської області негативно впливає оцінка

фактора "Інфраструктура", за яким вона посіла останнє

місце. Харківська область має добре розвинутий про�

мисловий комплекс, проте застарілі виробничі фонди.

У загальному рейтингу інвестиційної привабливості ре�

гіонів область опустилася на кілька позицій, це є сигна�

лом для місцевої влади про більш зважену та послідов�

ну політику в економічній й регуляторній сферах. В

Чернігівській області спостерігається падіння приросту

прямих іноземних інвестицій на одну особу та недостат�

ньо розвинена інфраструктура. Серед можливостей об�

ласті виділяють створення ефективної системи фінан�

сування бізнесу.

Регіони, котрі потрапили у другий кластер мають

добрі перспективи збільшення інвестування інфраструк�

тури. Особливо відзначається Донецька область, котра

з імовірністю 85 % має тенденцію до його згортання.

Запорізька область продемонструвала найбільший про�

грес у покращенні інвестиційної привабливості, зокрема

за рахунок покращення оцінок інфраструктури, але вона

все ще залишається слабкою (20�е місце в Україні). Киї�

вська область у рейтингу інвестиційної привабливості

регіонів України посідає 13�е місце. Однак привабливість

області зросла за рахунок покращення оцінок якості

інфраструктури. Серед загроз в області спостерігається

відсутність належного регулювання державно�приватно�

го партнерства. Кіровоградська область у рейтингу інве�

стиційної привабливості займає 21�е місце. Область знач�

но поліпшила своє становище з "Інфраструктурою",

піднявшись з 20�го місця на 4�те місце в рейтингу, але вона

все ще знаходиться в незадовільному становищі і серед

загроз виділяють відхід інвесторів з регіону. Луганська

область втрачає свої позиції, щодо інвестиційної приваб�

ливості. Область повинна сприяти структурним змінам в

частині регуляторного середовища, розробивши гене�

ральні плани розвитку території. Львівська область у рей�

тингу інвестиційної привабливості, котрий проводив Інсти�

тут економічних досліджень посіла перше місце, однак

за фактором "Інфраструктура" область втратила свої

позиції. Отже, інфраструктура залишається недостатньо

розвиненою, тут експерти виділяють доцільність викори�

стання державно�приватного партнерства або інших схем

проектного фінансування. Одеська область покращила

свої позиції у рейтингу інвестиційної привабливості та по�

сіла третє місце. За фактором "Інфраструктура" вона та�

кож піднялась сходами рейтингу й характеризується роз�

виненою інфраструктурою, але потребує підтримки

місцевою владою інвестиційних проектів.

Області третього кластеру з середньою імовірністю

у 80 % мають тенденцію зростання інвестицій у транс�

портну інфраструктуру. Але кожна область має свої

особливості. Так, наприклад, Волинська зайняла 16

Кластери Регіони України Евклідова 
відстань 

Середнє 
значення за 
кластером 

Кластер 1 

АРК 
0,0054 

0,9521 

Дніпропетровська 0,0095 
Житомирська 0,0209 
Івано-
Франківська 0,0067 
Полтавська 0,0116 
Харківська 0,0079 
Чернігівська 0,0146 

Кластер 2 

Донецька 0,0112 

0,9892 

Запорізька 0,0125 
Київська 0,0149 
Кіровоградська 0,0021 
Луганська 0,0017 
Львівська 0,0157 
Одеська 0,0001 

Кластер 3 

Волинська 0,0067 

0,9045 

Рівненська 0,0088 
Хмельницька 0,0151 
Черкаська 0,0212 
Київ 0,0105 
Севастополь 0,0065 

Кластер 4 Закарпатська 0,0081 0,8272 Чернівецька 0,0081 

Кластер 5 

Вінницька 0,0244 

1,0543 
Миколаївська 0,0576 
Сумська 0,0150 
Тернопільська 0,0073 
Херсонська 0,0256 

Таблиця 1. Групування регіонів України
на основі індексу інвестицій в інфраструктуру
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місце у рейтингу інвестиційної приваб�

ливості й серед сильних сторін виділяє

розвинену інфраструктуру, але серед

рекомендацій до області Інститутом

досліджень підкреслюється не�

обхідність інтенсифікувати роботу з її

модернізації. Рівненська область має

невисоке значення у рейтингу інвестиц�

ійної привабливості й одним з чинників

такого становища стало погіршення по�

зиції за компонентом "Інфраструктура"

у зв'язку з низькою її якістю. Хмель�

ницька область підвищила позиції у рейтингу інвестиц�

ійної привабливості, але за фактором "Інфраструктура"

займає передостанню позицію, тому пропонується екс�

пертами залучати інвесторів на принципах державно�

приватного партнерства. Черкаська область понизила

свій інвестиційний рейтинг на 6 позицій, хоча абсолют�

не значення індексу "Інфраструктура" зросло й вона

достатньо розвинена. Місто Київ у рейтингу інвестицій�

ної привабливості займає 5�те місце, є головним транс�

портним та інфраструктурним вузлом країни, але має її

низьку якість й недостатню ефективність у зв'язку з зро�

станням попитом на неї. Місто Севастополь на 9 позицій

підвищило свій рейтинг для інвесторів, оцінка складо�

вих "Інфраструктури" є вищою за середні по країні.

Четвертий кластер містить дві області, котрі з

імовірність майже 50 % мають тенденції до зростання

інвестицій у транспортну інфраструктуру. Закарпатсь�

ка область знизила інвестиційну привабливість на 14 по�

зицій у рейтингу, привабливість інфраструктури також

впала з 7�го до 22�го місця. Чернівецька область зай�

має у рейтингу інвестиційної привабливості аж 26 місце

й 25 �е місце за розвитком "Інфраструктури".

П'ятий кластер на 70 % має можливість залучення

інвестицій до транспортної інфраструктури. Вінницька

область піднялась у рейтингу інвестиційної привабли�

вості до 4�го місця й має високу оцінку чинника "Інфра�

структура". Сумська область щодо

інвестиційної привабливості трохи

знизила свій рейтинг але за рівнем

розвитку інфраструктури займає се�

реднє місце в списку регіонів Украї�

ни. Тернопільська область піднялась

до 11�го місця в інвестиційному рей�

тингу та має покращену оцінку якості

інфраструктури. Херсонська область

— єдина у кластері має тенденцію

скорочення інвестицій до транспорт�

ної інфраструктури. Щодо інвестицій�

ного рейтингу, то займає аж 25 місце,

але серед її сильних сторін — розви�

нута інфраструктура морського пор�

ту та аеропорту. Миколаївська об�

ласть характеризується стабільністю

своїх позицій у рейтингу інвестиційної

привабливості. Дослідження Інститу�

ту економічних досліджень відзначає

значне покращення фактору "Інфра�

структура". Отже, слід сприяти та ре�

алізовувати масштабні інфраструк�

турні проекти.

Як видно з проведеного аналізу, індекс інвестицій в

транспортну інфраструктуру достатньо точно охарак�

теризував регіони, але його слід використовувати ра�

зом з індексом приросту інфраструктурного потенціа�

лу, що дозволить отримати достатньо повну картину,

щодо тенденцій розвитку транспортної інфраструкту�

ри регіонів.

Отже, на основі цих двох індексів розраховується

індекс розвитку інфраструктури регіону:

І
РІР

 = І
ІП

 / І
ПР

(2),

де І
РІР

 — індекс розвитку транспортної інфраструк�

тури регіону;.

І
ІП

 — індекс приросту інфраструктурного потенціа�

лу регіону;

І
ПР

 — індекс інвестицій в інфраструктуру регіону.

За результатами дослідження визначено як отри�

мані при розрахунку значення індексу характеризують

темп розвитку транспортної інфраструктури регіону, а

саме:

— Можлива негативна динаміка розвитку транспор�

тної інфраструктури І
РІР

 < 1). Це означає, що темп зро�

стання приросту інфраструктурного потенціалу регіону

випереджує темп зростання інвестицій до транспортної

інфраструктури регіону, що, у свою чергу, говорить про

недостатнє використання наявної транспортної інфра�

структури;

Таблиця 2. Зведена таблиця
розподілу регіонів України у відповідності з середнім

значенням показника розвитку транспортної
інфраструктури за період 2006—2013 рр.

Рис. 3. Індекс розвитку транспортної інфраструктури
регіонів України
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— Позитивна динаміка розвитку транспортної

інфраструктури І
РІР

 > 1). Темп зростання інвестицій

в інфраструктуру регіону випереджує темп прирос�

ту інфраструктурного потенціалу регіону, що гово�

рить про розвиток транспортної інфраструктури ре�

гіону.

— Випадок, коли індекс дорівнює одиниці  = 1). Така

ситуація говорить про стагнацію транспортної інфра�

структури, коли слід ретельно проаналізувати резуль�

тати й вжити заходів для продовження розвитку секто�

ру інфраструктури.

Апробація розрахунку даного індексу була прове�

дена на показниках функціонування транспортної

інфраструктури регіонів України. Було отримані на�

ступні результати (табл. 2, рис. 3).

За результатами, які отримані при розрахунку індек�

су розвитку інфраструктури, можна стверджувати, що

14 регіонів недостатньо використовують наявний потен�

ціал, 6 регіонів знаходяться у стані стагнації інфраст�

руктури і 7 регіонів почали або продовжують розвиток

транспортної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі запропонованої формули було роз�

раховано індекс інвестицій у транспортну інфраструкту�

ру та на його основі проведено групування регіонів Ук�

раїни. Кожний з отриманих кластерів включає області,

що мають однакову динаміку індексу інвестицій та східні

проблеми з інвестуванням. Але головна проблема поля�

гає в недостатньому фінансуванні або регулюванні інфра�

структурних проектів. Змінити ситуацію на краще може

залучення приватних інвесторів, однак у транспортному

секторі — чимало перепон, насамперед, регуляторних,

що виступають як стримуючі фактори.

Для більш точної оцінки регіонів щодо тенденцій

розвитку транспортної інфраструктури, запропоно�

вано використовувати індекс інвестицій з індексом

приросту інфраструктурного потенціалу. За резуль�

татами розрахунків були отримані дані, котрі доз�

волили розподілити області України на ті, що зна�

ходяться в стадії стагнації щодо розвитку інфраст�

руктури, ті, що її продовжують розвивати й ті, що

цього не роблять.

Використання такого індексу дозволить доповни�

ти існуючі системи оцінки результативності функціо�

нування транспортної інфраструктури, виокремлюю�

чи та кількісно характеризуючи аспекти розвитку взає�

модії секторів діяльності інфраструктури в економіці

регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних соціально�економічних умовах будь�який

суб'єкт освітньої діяльності концентрує в собі комплекс

ресурсів (фінансових, трудових, інформаційних, матеріаль�

но�технічних і ін.), що дозволяє забезпечити задану якість

освітнього процесу. Ефективне управління ВНЗ може бути

забезпечене лише із застосуванням адекватних методів уп�

равління, що включають постановку цілей, виробіток стра�

тегії, визначення необхідних ресурсів і підтримки взаємин

із зовнішнім середовищем, що в комплексі дозволить роз�

в'язати питання конкурентоспроможності ВНЗ.

У контексті забезпечення конкурентоспроможності

ВНЗ важливої складової є чутливість управління до змін у

зовнішньому середовищі й, оскільки сучасній економіці

властива підвищена інноваційна активність, актуальними є

питання переходу ВНЗ на інноваційний шлях розвитку [2].

УДК 378.1: 338.242
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к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту,
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. Tsebro,
Ph.D., assistant professor of public administration and educational management,
Sumy regional institute of postgraduate education

DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Вибір інноваційно орієнтованого шляху розвитку здатен забезпечити ВНЗ високу якість підго�
товки випускників й підвищити рівень інтеграції ринку освітніх послуг у ринок праці. На сучасно�
му ринку попит є основним чинником, що регулюють обсяги пропозицій виробника. Формування
стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі його інноваційного потенціалу дозво�
лить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцнити конкурентні переваги й зайняти свою нішу
в умовах формування механізму інноваційного розвитку, тобто прогнозувати потреби в обсягах і
формах освітніх послуг, розробляти й тиражувати на ринок продукти інноваційної діяльності.

Впровадження інновацій в освітній сфері є процесом дуже складним і багатогранним. У зв'язку
з тим, що сам освітній процес має багато як організаційних, так і операційних аспектів, то роз�
робка та впровадження інновацій у ВНЗ має здійснюватись передусім шляхом створення систе�
ми управління інноваційним процесом.

The choice of innovation oriented development paths capable of providing the higher educational
institutions with a high quality of training of graduates and increase the level of integration of the market
of educational services in the labour market. In today's market demand is the main factor regulating
the volume manufacturer. The formation of the strategy and tactics of the higher educational institutions
subject and on the basis of its innovative capacity will allow at all stages of the innovation cycle to
strengthen competitive advantages and to find its niche in the conditions of formation mechanism of
innovative development, i.e. forecasting the level and types of educational services, to develop and
scale up the market with innovative products.

Innovation in education is a very complex process and multi�faceted. Due to the fact that the
educational process has many organizational and operational aspects, the development and
implementation of innovation in higher education should be carried out primarily by establishing a
system of managing the innovation process.

Ключові слова: інновація, управління інноваціями, конкурентоспроможність, ринок, освітня діяльність.

Key words: innovation, innovation management, competitiveness, market, educational activities.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням різних аспектів розвитку вищої шко�

ли, зокрема і на інноваційній основі, на макро�, мезо�

та мікрорівнях приділяли увагу у своїх працях такі

зарубіжні та вітчизняні вчені, як Х. Боуен, Т. Шульц,

Р. Солоу, В. Андрущенко, В. Антошкіна, О. Грішнова,

І. Каленюк, К. Корсак, О. Левченко та інші [3; 5; 7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних напрямів впро�

вадження інновацій в діяльності вищих навчальних зак�

ладів в контексті, підвищення конкурентоспроможності

випускників та рівня якості їх підготовки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інновації в освітній діяльності або освітні інновації —

це інновації, під якими розуміється будь�яка цільова

діяльність, організаційне рішення, система, процедура
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чи метод здійснення освітньої діяльності, які суттєво

відрізняються від усталеної практики і вперше викори�

стовуються у даній організації та спрямовані на підви�

щення рівня ефективності функціонування та розвитку

організації в умовах конкуренції.

Особливо важливими для розвитку прогресивних

підходів до освіти стали зміни в соціальній ролі знань

та пізнавально�творчих можливостей людини. На сучас�

ному етапі характерними ознаками інноваційного роз�

витку освіти є:

— побудова навчання в контексті безперервного

процесу;

— формування напряму на створення для студентів

можливостей займати не стільки активну, скільки ініціа�

тивну позицію в навчальному процесі;

— сприяти студентам не лише засвоювати матеріал,

а пізнавати світ, вступаючи з ними в активний діалог, са�

мому шукати відповіді і не зупинятися на знайденому як

на безперечній істині.

Для інноваційного типу освіти характерні універ�

сальність, комплексність, що забезпечує основу сучас�

ного світогляду про єдність ноосфери, соціосфери і

психосфери.

При цьому зарубіжний та вітчизняний досвід свід�

чать, що інновації, які впроваджуються, нерідко да�

ють досить суперечливі результати. З одного боку,

вони, безсумнівно, удосконалюють діяльність на�

вчальних закладів, дають імпульс творчій ініціативі,

створюють студентам комфортні умови для навчан�

ня. Але, з іншого боку, мають явну тенденцію волод�

іти нерідко лише зовнішньою привабливістю і, крім

того, створюють складні проблеми в соціально�вихов�

ному плані, що вимагає застосування системного

підходу до вирішення питання інноваційного розвит�

ку вищої освіти [4].

Впровадження інновацій в освітній сфері є проце�

сом дуже складним і багатогранним. У зв'язку з тим, що

сам освітній процес має багато як організаційних, так і

операційних аспектів, то розробка та впровадження

інновацій у ВНЗ має здійснюватись передусім шляхом

створення системи управління інноваційним процесом.

Дана система на рівні навчального закладу має склада�

тися з управляючої підсистеми до якої входять ректор,

проректори, що відповідають за основні напрямки ро�

боти та керівник відділу, який відповідає за інноваційну

діяльність. Особливістю даної системи є те, що вона

повинна пронизувати всі ланки (кафедри), що безпосе�

редньо надають освітні послуги. Сам відділ, на який буде

покладатися відповідальність за інноваційну діяльність

має виступати лише консультативним органом, та коор�

динатором даної роботи у ВНЗ. Виконання ж програм з

реалізації інноваційних проектів має відбуватися як на

рівні кафедр, так і на рівні керівництва ВНЗ. Останнє

буде визначатися рівнем складності та необхідністю

наявних повноважень для реалізації конкретного інно�

ваційного проекту.

Поряд з цим, даний процес не має бути хаотичним,

а реалізовуватись у відповідності до розробленої та

прийнятої програми з розвитку інноваційної діяльності,

яка має встановлювати чіткі цілі, пріоритети та напрями

інноваційної діяльності, а також визначати керівників

та виконавців таких інноваційних проектів.

Серед основних напрямів інноваційного менедж�

менту у ВНЗ мають бути такі, як [4]:

— стратегічне управління;

— операційна діяльність;

— управління якістю освітніх послуг;

— маркетинг;

— фінанси;

— кадри;

— науково�дослідна робота;

— робота з стейкхолдерами;

— культурний рівень;

— корпоративне управління.

Вибір інноваційно орієнтованого шляху розвитку

здатен забезпечити ВНЗ високу якість підготовки фахі�

вця й підвищити рівень інтеграції ринку освітніх послуг

у ринок праці. На сучасному ринку попит є основним

чинником, що регулюють обсяги пропозицій виробни�

ка. Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із ура�

хуванням і на основі його інноваційного потенціалу доз�

волить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцни�

ти конкурентні переваги й зайняти свою нішу в умовах

формування механізму інноваційного розвитку, тобто

прогнозувати потреби в обсягах і формах освітніх по�

слуг, розробляти й тиражувати на ринок продукти інно�

ваційної діяльності.

У справжніх умовах, коли автономія ВНЗ стає реаль�

ною, коли керівництву доводиться ухвалювати відпові�

дальні розв'язки в нестандартнім соціально�економічнім

середовищі, практика управління зажадала системно�

го наукового бачення, передбачення, теоретичного об�

грунтування.

Конкуренція на ринку інтелектуальної праці й інте�

лектуальної продукції ставить перед ВНЗ ряд специфі�

чних завдань по задоволенню ринкового попиту, а та�

кож по забезпеченню їх стійкого функціонування й ди�

намічного Розвитку [2].

Важливою складовою інвестицій в людський капі�

тал є інвестиції в освіту. У ході досліджень переконує�

мося, що оцінка якості вищої освіти визначається пере�

дусім набуттям під час навчання можливості та спромож�

ності випускника самостійно знайти своє місце на рин�

ку праці та самореалізуватися у суспільстві.

Як безпосередній споживач кваліфікованої робочої

сили, підприємство може прямо чи опосередковано

впливати на процес підготовки та підвищення кваліфі�

кації працівників у вітчизняних навчальних закладах.

Опосередкований (непрямий) вплив на процес підготов�

ки фахівців полягає у виборі підприємством одного чи

кількох профільних навчальних закладів, випускники

якого найбільше відповідають вимогам та критеріям

даного підприємства щодо кваліфікації, напряму підго�

товки та рівня знань працівників. Подальша співпраця з

такими навчальними закладами може проявлятися та�

кож у виборі їх базовими навчальними закладами для

підвищення кваліфікації співробітників. Безпосередній

(прямий) вплив на процес підготовки фахівців вітчиз�

няними закладами освіти, на жаль, дещо ускладнений

через високий ступінь централізації та уніфікації про�

цесу розробки на рівні Міністерства освіти і науки

освітніх стандартів та навчальних програм підготовки

фахівців вищими навчальними закладами. Неможливість

забезпечення єдності теорії (навчання) та практики
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(виробництва) є причиною невідповідності знань, які

отримують сучасні студенти, вимогам, які пред'являють

до сучасних фахівців на робочому місці.

Розвиток інноваційного циклу від стадії фундаменталь�

них досліджень до випуску і реалізації наукомісткої про�

дукції та технологій повинна забезпечити система вищої

освіти. Інноваційна складова діяльності сучасних ВНЗ пе�

редбачає реформування як організаційних, так і інституц�

ійних аспектів. Подальшими напрямками цих перетворень

є, зокрема, розвиток технологічно�наукових парків, інно�

ваційно�технологічних центрів, що можуть бути асоційова�

но об'єднані ВНЗ або входити до його структури.

З метою підвищення ролі ВНЗ як центрів інновацій�

ної активності в регіонах України необхідно створюва�

ти центри науково�інноваційної співпраці, покликані

забезпечити інтеграцію ВНЗ з реальним сектором еко�

номіки для вирішення соціально�економічних проблем

регіонів і реалізації державних цільових програм, по�

в'язаних з технологічним розвитком країни та її інтег�

рацією у світовий освітній простір. Подібний зв'язок

з практикою забезпечить високий рівень формування

"реального" людського капіталу, тобто тих знань, умінь

та навичок, яких потребує сучасний роботодавець [1].

Стратегія реформування вищої школи повинна забез�

печити передумови для використання інноваційних ме�

ханізмів регулювання освітнього процесу, розробку нової

концепції її саморозвитку, яка забезпечить впровадження

сталого використання нововведень як основоположного

принципу системи науки і освіти. Інструментом реалізації цієї

стратегії має стати соціальне проектування, креативність

технологій використання якого може забезпечити як рефор�

мування системи управління вищим навчальним закладом,

так і новий формат організації процесу навчання.

Забезпечення високого професійного рівня випус�

кників ВНЗ має бути реалізоване також завдяки впро�

вадженню інноваційної моделі фахової підготовки сту�

дентів, яка розробляється та впроваджується у навчаль�

ний процес відповідно до сучасних вимог ринку праці

України та новітніх результатів наукових досліджень в

обраній сфері діяльності [8].

ВИСНОВКИ
Результати аналізу наукової літератури дали змогу

визначити причини, що сприяють появі інновацій, а саме:

зміна зовнішнього оточення, технологічні вимоги, конку�

ренція, нові організаційні структури, підвищення прести�

жу організації, потреби ринку, ресурсне забезпечення уп�

равління тощо. При цьому саме конкуренція примушує

організацію брати участь у формуванні ринку новацій за

такими напрямами, як: розвиток власної наукової, науко�

во технічної та експериментальної бази; проведення дос�

ліджень на коопераційних засадах з іншими організація�

ми; оформлення замовлень на проведення науково досл�

ідних і експериментальних робіт іншою організацією; прид�

бання ліцензії на право виробництва товарів чи надання

послуг. Це повною мірою стосується діяльності освітніх

організацій, у тому числі ВНЗ, на ринку праці [6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характер сучасної економічної поведінки суб'єктів

господарювання обумовлений негативними чинниками

стагнації економіки та суспільно�політичної кризи в дер�

жаві. За таких умов на передовий план виступають інші

пріоритети бізнес�процесів, зокрема, не розвиток, а жит�

тєздатність. Під впливом зовнішніх та внутрішніх чин�

ників економічна поведінка суб'єктів господарювання

розподіляється за типами, які, в свою чергу, формують

відповідні моделі, яким притаманний окремий спектр

інструментів.
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RISK MANAGEMENT AS A TOOL FOR REGULATING ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

У статті розглянуто сутність поняття ризик�менеджменту як інструменту регулювання еконо�
мічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах, які обумовлюються стагнацією
економіки та суспільно�політичною кризою. На підставі здійснення семантичного моделюван�
ня запропоновано авторське бачення поняття ризик�менеджменту як інструменту регулюван�
ня економічної поведінки, яке полягає у тому, що це складне та багатоаспектне міждисцип�
лінарне за суттю поняття, охарактеризоване цільовим механізмом формування траєкторії роз�
витку суб'єкта в соціально�економічному середовищі за рахунок власної внутрішньої структу�
ри. Економічну поведінку формалізовано у вигляді функції від взаємопов'язаних елементів:
мети, економічної альтернативи, системи прийняття рішень, мотиваційно�вольової компонен�
ти. Узагальнено типи економічної поведінки залежно від рівня ризику, в результаті чого виок�
ремлено раціональний, шаблонний, індивідуальний типи економічної поведінки. Встановлено
зміст, місце, значення та взаємозв'язок між елементами системи ризик�менеджменту, рівнем
ризику, типами економічної поведінки.

In the article the essence of the concept of risk management as a tool for regulating economic
behavior of economic entities in modern terms, specifies that the stagnation of the economy and
socio�political crisis. Based on semantic modeling exercise suggested authors' view the concept of
risk management as a tool for regulating economic behavior, which is I that this is a complex and
multidimensional in essence interdisciplinary concepts characterized the intended mechanism of
formation of the trajectory of the subject in the socio�economic environment by own internal structure.
Economic behavior is formalized as a function of the interconnected elements: goals, alternative
economic systems, decision making, motivational and volitional components. Overview types of
economic behavior depending on the level of risk, resulting singled rational, boilerplate, individual
types of economic behavior. Established scope, place value and relationship between elements of
risk management, risk level, type of economic behavior.

Ключові слова: ризик$менеджмент, економічна поведінка, інструменти, мета, економічна альтерна$

тива, система прийняття рішень, мотиваційно$вольова компонента.

Key words: risk management, economic behavior, tools, purpose, cost$effective alternative system of decision$

making, motivational and volitional component.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо�

чатковано розв'язання даної проблеми, представлені в ро�

ботах Т. Долгопятової, В. Дементьєва, Н. Карачиної, А. Ку�

дінової, В. Пастухової, І. Скворцова, Н. Шибаєвої та інших.

Проте існуючий механізм регулювання економічної повед�

інки суб'єктів господарювання в умовах кризи потребує уточ�

нення з позиції системи ризик�менеджменту, що дасть мож�

ливість встановити відповідність між економічними цілями,

діяльністю та зовнішнім середовищем.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття змісту ризик�менеджменту

як інструменту регулювання економічної поведінки про�

мислових підприємств в сучасних умовах господарюван�

ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для вирішення поставленого завдання доцільно

здійснити семантичне моделювання поняття ризик�менед�

жменту як інструменту регулювання економічної поведі�

нки. Семантика дає змогу розкрити зміст поняття на ос�

нові встановлення взаємозв'язків та відношень між зна�

ками та символами. Як зазначає А. Бакурова, семантика

в економіці виконує знакове забезпечення соціально�еко�

номічних процесів [1, с. 12]. Семантична характеристика

зазначеного поняття представлена в таблиці 1.

Отже, в результаті опрацювання матеріалів таблиці 1

можна стверджувати, що структурні елементи поняття ри�

зик�менеджменту як інструменту регулювання економіч�

ної поведінки та їх семантична характеристика підтверд�

жують багатоаспектний базис його суті. Дискусія щодо

визначення чіткої характеристика даного поняття фор�

мується на основі неоднозначності, нечіткості понять заз�

начених складових. Міждисциплінарний характер та ши�

рокий обсяг предметної області ускладнює формування

чітких ознак.

Проте, здійснимо спробу щодо розкриття змісту по�

няття ризик�менеджменту як інструменту регулювання

економічної поведінки. Авторське бачення поняття поля�

гає я у тому, що це складне та багатоаспектне міждис�

циплінарне за суттю поняття, яке характеризує цільовий

механізм формування траєкторії розвитку суб'єкта в соц�

іально�економічному середовищі за рахунок власної внут�

рішньої структури. Сама по собі категорія траєкторії втра�

чає сенс за умов невизначеності, проте, саме система ри�

зик�менеджменту виступає фундаментом для формуван�

ня її меж в сучасних умовах господарювання. В реально�

му вимірі соціально�економічних процесів траєкторія роз�

витку суб'єкта характеризується формуванням фазових

траєкторій.

У контексті даного дослідження об'єктом ризик�ме�

неджменту виступає економічна поведінка. Провідні

дослідження економічної діяльності суб'єктів госпо�

дарювання дали змогу прийти до висновку, що вона

характеризується їх певною поведінкою за відповід�

них обставин та залежно від намічених економічних

цілей. Сама по собі поведінка виступає результатом

взаємодії або реакцією на зовнішнє середовище. Еко�

номічна поведінка характеризується певним вибором

з наявних альтернатив, що максимально відповідає

цілям суб'єкта господарювання в межах обраної аль�

тернативи.

Формалізувати економічну поведінка пропонується

наступним чином:

EP
i
 = f(M

i 
, KA

i 
, SPPR

i 
, MV

i 
) (1),

де M
i 
 — мета і�го суб'єкта господарювання;

KA
i 
 — кількість економічних альтернатив для і�го су�

б'єкта господарювання;

SPPR
i
 — система прийняття рішень і�го суб'єкта гос�

подарювання;

MV
i MV i  — мотиваційно�вольовий компонент і�го су�

б'єкта господарювання;

i — суб'єкт господарювання.

За умов, що:
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i
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MV
i
  > PR
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 ,

E
i
  — емоції і�го суб'єкта господарювання;

P
i
  — почуття і�го суб'єкта господарювання;

PR
i
  — переживання і�го суб'єкта господарювання.

Тобто економічна поведінка характеризується метою

суб'єкта господарювання, наявністю економічних альтер�

натив, системи прийняття рішень, що базується на спектрі

доступних інструментів, методів прийняття рішень та мо�

тиваційно�вольової компоненти, що повинна переважати

над емоціями, почуттями та переживаннями в процесі

прийняття рішень.

Звідси, мета суб'єкта господарювання буде форму�

вати відповідний вектор планування економічної діяль�

ності та її розвитку, процес якого підкорюється місії су�

Таблиця 1. Семантична характеристика ризик�менеджменту як інструменту регулювання
економічної поведінки

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [2—7].
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б'єкта господарювання та відображається у стратегії та

тактиці. Наявність економічних альтернатив може бути

обумовлено соціально�економічними чинниками зовніш�

нього середовища та внутрішніми бар'єрами соціально�

економічної системи суб'єкта господарювання. Саме ре�

зультат компромісу між зазначеним стане підгрунтям для

об'єктивного вибору економічної альтернативи.

Система прийняття рішень цілком залежить від рівня

та структури менеджменту суб'єкта господарювання, що

в умовах ризику повинна відповідно реагувати на неспри�

ятливі внутрішні та зовнішні чинники шляхом зміни зас�

тосованого інструментарію та методів прийняття рішень.

Адаптивний характер даного процесу проявляється на

всіх рівнях менеджменту суб'єкта господарювання.

Вагомим чинником економічної поведінки залишаєть�

ся мотиваційно�вольовий компонент, що лежить в основі

цілей економічної діяльності суб'єктів господарювання.

Прагматичний характер економічних мотивів в сучасно�

му менеджменті суб'єктів господарювання переважає над

іншими характерними видами економічних мотивів, чим

характеризує цілі досягнення безпечного стану, контро�

лю на ситуацією, максимізації доходів чи мінімізації вит�

рат, досягнення престижного рівня, конкурентоздатного

або формування бренду тощо.

У дисертаційній роботі Карачіної Н.П. здійснено фунда�

ментальне дослідження, в результаті якого узагальнено дек�

ілька типів економічної поведінки підприємств, зокрема:

підприємницька поведінка, стратегічна поведінка, рентоорі�

єнтована поведінка, девіантна поведінка, еволюційна повед�

інка, інституціональна поведінка, ринкова поведінка, соціаль�

но�відповідальна поведінка. Розроблену типологію автор об�

грунтував на основі узагальнення характеристичних ознак

економічної поведінки, що дало змогу розвинути існуючу ти�

пологію економічної поведінки, шляхом врахування такого

параметру як ризик, пріоритетність функціональної складо�

вої, стан і умови розвитку та ступінь реакції на зміни.

На наш погляд, автором здійснена спроба врахувати

наявність адаптивної функції економічної поведінки та ри�

зик, як регулятор спрямування вектору економічної по�

ведінки. Щодо пріоритетності функціональної складової,

то на наш погляд, досить складно виокремити певний еле�

мент системи з ознакою пріоритетності, оскільки тільки

взаємоузгодженість функціональних складових дає змо�

гу отримати синергетичний ефект від функціонування си�

стеми. Саме тому немає сенсу наділяти певний функціо�

нальний елемент пріоритетністю.

Враховуючи рівень ризику, в роботі запропоновано ви�

окремлювати ризиковану та не ризиковану економічну по�

ведінку, проте, певний рівень ризику присутній в процесі

функціонування будь�якої соціально�економічної системи.

Також його рівень буде змінюватися з часом залежно від

зміни умов функціонування підприємства. На наш погляд,

доречно додати до розглянутої типології економічної по�

ведінки за критерієм рівня ризику — частково (стало) ри�

зиковану економічну поведінку, що максимально буде

відповідати сучасним умовам господарювання (рис. 1).

Отже, питання економічної поведінки суб'єктів госпо�

дарювання за критерієм ризику потребують подальшого

дослідження. Звідси актуалізуються аспекти ролі, значен�

ня та місця системи ризик�менеджменту в процесі регулю�

вання економічної поведінки суб'єкта господарювання.

Враховуючи існуючу структуру системи ризик�менед�

жменту, представимо її в контексті поставленого завдан�

ня, тобто регулювання економічної поведінки суб'єкта

господарювання (рис. 2).

Класична структура системи ризик�менеджменту відпові�

дає параметрам моделі економічної поведінки, що більш по�

вно та всеохоплююче розкриває особливості типу економіч�

ної поведінки. Мета функціонування системи ризик�менедж�

менту розглядається крізь такі підцілі як уникнення ризику; ут�

римання ризику; передача ризику; зменшення впливу ризику.

Моделі раціональної економічної поведінки відносять�

ся наступні основні інструменти ризик�менеджменту: зміни

структури розподілу виручки від реалізації продукції, при�

бутку; дотримання нормативів; цільове використання

коштів; накладання обмежень на витрати; встановлення

балансу між джерелами, цілями та структурою інвестуван�

ня та фінансування; рівномірний розподіл відповідальності

між ланками системи; страхування; резерви.

Моделі шаблонної економічної поведінки відповідають

інструменти ризик�менеджменту, що, загалом, характери�

зують повторну реакцію та дії, зокрема: інструкції; стра�

тегії; концепції; законодавча база; нормативи; паспорти�

зація; ліцензування; програмно�цільове планування тощо.

Моделі індивідуальної економічної поведінки прита�

манні такі інструменти ризик�менеджменту як креа�

тивність та нестандартність прийняття управлінських

рішень; пошук механізмів розширення лінійки економіч�

них альтернатив; інтелектуальний капітал; інвестиції; інно�

вації; мотивації; міжсекторна взаємодія; інтуїція.

Зазначені інструменти ризик�менеджменту не охоп�

люють весь можливий спектр, проте, характеризують пев�

Рис. 1. Типи економічної поведінки за критерієм ризику
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ний тип економічної поведінки суб'єктів господарюван�

ня. Оскільки економічна поведінка нестабільна, спектр

інструментарію також буде змінюватися відповідно.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження встановлено,

що авторське бачення поняття ризик�менеджменту як

інструменту регулювання економічної поведінки полягає

я у тому, що це складне та багатоаспектне міждисциплі�

нарне за суттю поняття, яке характеризує цільовий ме�

ханізм формування траєкторії розвитку суб'єкта в соц�

іально�економічному середовищі за рахунок власної внут�

рішньої структури. Формалізовано економічну поведін�

ку як функцію від таких показників, як: мета суб'єкта гос�

подарювання, наявність економічних альтернатив, систе�

ма прийняття рішень, що базується на спектрі доступних

інструментів, методів прийняття рішень та мотиваційно�

вольова компонента, що повинна переважати над емоці�

ями, почуттями та переживаннями в процесі прийняття

рішень. Узагальнено типи економічної поведінки залеж�

но від рівня ризику, що її супроводжує, зокрема: значний

рівень ризику продукує раціональний тип економічної

поведінки, допустимий — шаблонний тип економічної

поведінки, незначний — індивідуальний тип економічної

поведінки. Кожний тип економічної поведінки обумовлю

відповідну модель, функціонування якої забезпечено

відповідним інструментарієм системи ризик�менежменту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективне функціонування державних фінансів за�

лежить від багатьох факторів. Враховуючи посилення

впливу глобалізаційних процесів на розвиток національ�
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CYCLING AS A FEATURE OF MODERN PUBLIC FINANCE

Стаття присвячена дослідженню циклічності економічних процесів у розрізі державних
фінансів. Визначено, що можливість держави забезпечити стійкий розвиток державних фінансів
значно залежить від циклічності економічного розвитку, а саме: від схильності як національ�
ної, так і світової економіки до кризових процесів. Акцентовано увагу на тому, що сучасні еко�
номічні кризи часто володіють новими або специфічними рисами, які впливають на формуван�
ня теоретико�методологічних і практичних підходів до моделювання їх причин та наслідків.
Доведено, що особливо актуальним є дослідження даної проблеми в контексті циклічності роз�
витку державних фінансів, оскільки стан державних фінансів безпосередньо відображає фінан�
сово�економічний стан країни в цілому. У роботі розглянуто основні наукові підходи до визна�
чення сутності та фаз економічних циклів. Особливу увагу присвячено кризі та її впливу на стан
державних фінансів і на стійкість фінансової системи загалом. Визначено особливості викори�
стання інструментів державних фінансів для регулювання соціально�економічного розвитку на
різних фазах економічного циклу.

The article investigates cyclical economic processes in terms of public finances. Determined that
the ability of the state to ensure the sustainability of public finances depends largely on cyclical
economic development — namely, the susceptibility of both national and world economy to crisis
processes. The attention that the current economic crises often have new or specific traits that affect
the formation theoretical�methodological and practical approaches to modeling their causes and
consequences. Proved that research is particularly relevant in the context of the problem of
recurrence of public finances, since the state of public finances directly reflects the financial and
economic situation of the country. In this paper, the basic scientific approaches to determining the
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них економік і фінансових систем, на даний момент мож�

ливість держави забезпечити стійкий розвиток держав�

них фінансів значно залежить від циклічності економіч�

ного розвитку, а саме: від схильності як національної,

так і світової економіки до кризових процесів.

З одного боку, така постановка питання цілком спра�

ведливо може викликати заперечення, пов'язане з тим,
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що теорія економічних криз має досить значну історію.

Тим не менш, незважаючи на наявність безлічі підходів

та інтерпретацій, природа криз залишається недостат�

ньо дослідженою, про що свідчить той факт, що кризи

продовжують потрясати економіки різних країн. Не�

адекватні дії уряду, неправильні оцінки та прогнози рей�

тингових агентств, а також неузгоджена політика міжна�

родних фінансових організацій є, зокрема, наслідком

недостатніх знань про теорію і практику економічних

криз і способи боротьби з ними. Сучасні економічні кри�

зи часто володіють новими або специфічними рисами,

які впливають на формування теоретико�методологіч�

них і практичних підходів до моделювання їх причин та

наслідків. Особливо актуальним є дослідження даної

проблеми в контексті циклічності розвитку державних

фінансів, оскільки стан державних фінансів безпосеред�

ньо відображає фінансово�економічний стан країни в

цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де запо�

чатковано розв'язання даної проблеми, виділення не�

вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим

присвячене дослідження. Явище циклічності розвитку

економіки є досить популярним об'єктом досліджень у

світовій економічній літературі. Циклічність досліджу�

вали такі науковці, як: Ч. Дюнуайє, К. Жюгляр, М. Кон�

дратьєв, Дж. Кітчин, С. Кузнець, К. Маркс, Й. Родбер�

тус, У. Ростоу, Ж.�Ш. Сісмонді, М. Туган�Барановський,

Д. Форестер, К. Фрімен, Й. Шумпетер та інші. Проте

більшість науковців приділяли недостатньо уваги до�

слідженню впливу циклічності економіки на розвиток

державних фінансів та визначенню ступеня їх взаємо�

залежності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних засад еко�

номічних циклів та визначення впливу циклічності на

функціонування державних фінансів.

ВИКЛAД OCНOВНOГO МAТEPIAЛУ
ДOCЛIДЖEННЯ

Перший систематичний виклад періодичних еконо�

мічних криз, на противагу до існуючої теорії економіч�

ної рівноваги, висунув у 1819 р. Жан�Шарль Леонар де

Сісмонді [1]. До цього моменту класична політична еко�

номія заперечувала існування бізнес�циклів. Розвиток

теорії періодичних криз Ж.�Ш. Сісмонді було продов�

жено в теорії циклів Чарльза Дюнуайє і Йоганна Карла

Родбертуса. Періодичні кризи при капіталізмі лягли в

основу теорії Карла Маркса, яким він присвятив значну

частину "Капіталу".

У науковій літературі виділяють чотири основних

типи економічних циклів:

1. Короткострокові цикли Кітчина [2] (період —

3—4 роки), пов'язані з рухом товарно�матеріальних

запасів. У даний час механізм формування цих циклів

зазвичай пов'язують із запізненням за часом (часо�

вими лагами) в русі інформації, що впливають на

прийняття рішень комерційними структурами (фірма�

ми).

2. Середньострокові цикли Жюгляра [3] (період —

7—11 років) характеризуються коливаннями не лише в

рівні завантаження існуючих виробничих потужностей

(і, відповідно, в обсязі товарних запасів), але і коливан�

нями в обсягах інвестицій в основний капітал.

3. Цикли Кузнеця [4] (період — 15—20 років), які

він пов'язував з демографічними процесами, зокрема,

припливом іммігрантів і змінами у сфері будівництва.

4. Довгі хвилі Кондратьєва [5] (К�цикли або К�хвилі)

(період — 45—60 років). Дослідження та висновки

М.Д. Кондратьєва грунтувалися на емпіричному аналізі

великої кількості економічних показників різних країн

на досить тривалих проміжках часу, що охоплювали

100—150 років. Ці показники включали: індекси цін,

державні боргові цінні папери, рівень номінальної за�

робітної плати, показники зовнішньоторговельного обо�

роту, обсяги видобутку вугілля, золота, виробництва

свинцю, чавуну і т. д.

М.Д. Кондратьєвим [5; 6] було відзначено, що цик�

ли динаміки зазначених показників досить близько

збігаються в часі і певною мірою взаємопов'язані. Так,

динаміка цін відображає процеси відшкодування основ�

ного капіталу, циклічний характер інвестицій. Резуль�

тати його діяльності в цій сфері зводяться до наступно�

го. По�перше, на основі великої кількості статистичних

даних він довів існування "великих циклів", відслідку�

вав з кінця XVIII століття і до 1920 р. два повних і один

незавершений цикл. Перший цикл охоплював період

близько 60 років, потім відбувалося поступове скоро�

чення тривалості циклу. По�друге, М.Д. Кондратьєв ви�

значив так звані "емпіричні правильності". Це були яви�

ща, які він простежив статистично, але не зміг пояснити

теоретично: а) на початку фази підйому відбувається

масове впровадження технічних винаходів; б) фази

підйому характеризуються більшою кількістю соціаль�

них потрясінь, ніж фази спаду; в) на фазі спаду най�

більше страждає сільське господарство; г) середні і малі

цикли як би "нанизані" на великі цикли [6, с. 87]. Це про�

являється в тому, що на фазі підйому великого циклу у

них більше виражені фази підйому, а на фазі спаду —

навпаки. І, по�третє, М.Д. Кондратьєв висунув деякі гіпо�

тези про механізм "великих циклів". Він використову�

вав теорію циклів М. І. Туган�Барановського [7] про взає�

модію заощаджень та інвестицій. Далі, використовуючи

ідеї А. Маршалла і М. Вальраса про рівновагу, М.Д. Кон�

дратьєв дає схему переходу під час циклу від "рівнова�

ги першого порядку" до "рівноваги" наступних порядків.

"Рівновагою першого порядку" він називає період, про�

тягом якого виробничі умови, а отже, і обсяг пропозиції

не може істотно змінитися і підвищення попиту може

впливати тільки на товарні запаси і завантаження вироб�

ничих потужностей. "Рівновага другого порядку", у свою

чергу встановлюється в результаті розширення вироб�

ництва в галузях, що виробляють предмети споживан�

ня за рахунок наявних запасів основних капітальних

благ. Потім починає розширюватися виробництво в га�

лузях, де виробляються засоби виробництва, що впли�

ває на обсяг виробництва предметів споживання, що

призводить до встановлення "рівноваги третього поряд�

ку".

Всі теорії економічної циклічності на сьогодні мож�

на звести до наступних:
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1. Марксистська теорія. К. Маркс першим науково

обгрунтував загальний методологічний принцип, відпо�

відно до якого кризи в економіці розглядалися як відхи�

лення від рівноваги. Їх головна причина — це загост�

рення протиріччя між суспільним характером виробниц�

тва і приватним присвоєнням його результатів. Це про�

тиріччя виявляється в суперечностях між працею і капі�

талом, виробництвом і споживанням, між організацією

виробництва на окремому підприємстві і в суспільстві в

цілому. Ці погляди були розвинені в роботах Дж. Хікса,

К. Ерроу.

2. Інноваційна теорія. Ця теорія була розроблена

австрійським економістом Й. Шумпетером, який одним

з перших сприйняв і застосував ідею кондратьєвських

циклів. Економічна динаміка, на його думку, грунтуєть�

ся на поширенні різних нововведень, які ініціюються

діючими економічними агентами (підприємцями).

Й. Шумпетер визначив довгохвильові коливання як одну

з форм прояву економічної динаміки, що породжуєть�

ся інноваційним процесом. На його думку, спонукаль�

ним мотивом до пошуку і впровадження нових комбі�

націй є прибуток, який стає винагородою за нововве�

дення [8, с. 23].

Теорія Й. Шумпетера розвивалася в роботах С. Куз�

неця, Г. Менша, А. Клайнкнехта, Д. Ван Дайна, С. Гла�

зьєва та ін.

3. Теорії перенагромадження в капітальному сек�

торі. Ця концепція розроблена в середині 1970�х рр. під

керівництвом Д. Форестера. Ним розроблена складна

математична модель, рівняння якої виведені в резуль�

таті опитування бізнесменів, фінансистів, політичних

діячів, і надалі застосовувалося комп'ютерне моделю�

вання. Вона представляла собою аналіз економіки, що

складається з двох секторів: виробництво споживчих

товарів і виробництво засобів виробництва. При зрос�

танні споживання в першому секторі, відбувається зро�

стання споживання і в другому. Але ці зміни є нерівно�

мірними, що і призводить до відхилення від точки рівно�

ваги.

4. Теорії, пов'язані з робочою силою. Ці теорії

грунтуються на розгляді теорій довгих хвиль з точки

зору закономірностей руху робочої сили. У рамках

цієї теорії К. Фрімен поєднав інноваційні ідеї з про�

блемами зайнятості та соціальними аспектами. Відпо�

відно до цієї теорії паралельно з інноваціями з'яв�

ляється попит на висококваліфіковану робочу силу.

Із зростанням виробництва збільшується попит на

працю. Але з насиченням ринку новим товаром відбу�

вається спад як у виробництві, так і в попиті на даний

виробничий фактор.

5. Цінові теорії. Згідно з цими теоріями вирішаль�

ний вплив на циклічність економіки здійснюють ціни

на сировину і товари. З їх зміною відбувається виді�

лення окремих галузей, і відповідна зміна структури

національної економіки. Одним з прихильників ціно�

вого напряму в поясненні довгих хвиль є У. Ростоу. На

його думку, зміни в попиті і пропозиції сировини і спо�

живчих товарів, і відповідно, цін на них, відображають�

ся на інноваційній активності, яка визначає перелік

галузей — лідерів і сама залежить від них. Крім того,

великий вплив мають демографічні фактори, темпи

житлового будівництва, зміна структури робочої сили.

Залежно від вирішального чинника він виділяв три на�

прямки: інноваційно — інвестиційний, демографічний

та аграрно�ціновий.

6. Кейнсіанська і неокейнсіанські теорії. Згідно з

цими теоріями, через вплив випадкових імпульсів на

економічну систему відбувається циклічний відгук, за�

тухаючий з часом. Однак бізнес�цикли виникають зно�

ву як наслідок появи нових імпульсів, що порушують

економічну рівновагу. Таким чином, циклічність роз�

витку, що спостерігається в економіці, є результатом

впливу на економіку серії послідовно виникаючих не�

залежних імпульсів. Кожен з такого роду імпульсів,

або шоків, потім поширюється в економіці, причому

спосіб поширення залежить від структури економіч�

ної системи. У рамках неокейнсіанських теорій зроб�

лена спроба знайти теоретичне пояснення негнучкості

номінальних заробітних плат і цін. У них розглядають�

ся вплив трудових контрактів, роль профспілок, ефек�

тивна заробітна плата та інші фактори. Послідов�

никами цих теорій є Е. Хансен, С. Фішер, Дж. Хікс,

С. Харріс, П. Самуельсон та ін

На сучасному етапі розвитку світового господарства

забезпечення фінансової стабільності є одним із пріо�

ритетних напрямків економічної політики. Особливої

актуальності дані завдання набувають під час кризових

потрясінь.

Криза — це переломний етап у функціонуванні будь�

якої системи, на якому вона піддається впливу ззовні

або зсередини, що вимагає від неї якісно нового реагу�

вання. Основна особливість кризи полягає в загрозі

руйнування системи. Економічне поняття кризи, озна�

чає небажану і найбільш "болючу" фазу в економічній

системі, що характеризується коливаннями і негативни�

ми явищами, перешкодами.

Звертаючись до сучасного трактування фінансової

кризи, можна з упевненістю стверджувати, що в науко�

вих дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів

відсутній єдиний підхід до виділення чітких рамок ви�

никнення і протікання фінансової кризи, що характери�

зується перманентною фінансово�економічною неста�

більністю. На сьогодні існує безліч підходів до визна�

чення сутності фінансової кризи, що свідчить про бага�

тогранність цієї категорії.

Багато вчених�економістів розглядають фінансо�

ву кризу як кризу фінансової системи, іншими сло�

вами — фінансову системну кризу. Так, А.Г. Гряз�

нова під фінансовою системною кризою розуміє

"глибокий розлад функціонування основних складо�

вих фінансової системи країни" [9, с. 867]. Фінансо�

ва системна криза, на її думку, виражається в повній

неплатоспроможності основних фінансових інсти�

тутів і супроводжується "фінансовою панікою". Та�

кий інституційний підхід до розуміння фінансової

кризи, який поділяється багатьма західними вчени�

ми, призводить до того, що фінансова криза часто

асоціюється з банкрутством фінансово�кредитних

установ і ототожнюється з банківською кризою. Та�

кий підхід, на нашу думку, є не досить коректним,

адже обмежує нестабільність фінансів рамками

фінансової системи.

Якщо розглядати фінансову кризу як більш широке

поняття, ніж системна криза, тобто як порушення ста�
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більності в самих фінансах, необхідно визначитися з сут�

ністю самої категорії "фінанси".

Приймаючи точку зору, яку запропонував Заєць М.Є.

[10, с. 12], під фінансами слід розуміти специфічну фор�

му виробничих відносин, що виникають з приводу роз�

поділу і перерозподілу частини суспільного продукту,

головним чином чистого доходу, та формування на цій

основі централізованих і децентралізованих фондів гро�

шових коштів, що використовуються на цілі розшире�

ного відтворення і задоволення загальнодержавних

потреб.

Виходячи з даного визначення, під фінансовою

кризою можна розуміти порушення розподільного

процесу об'єкта фінансових відносин і нездатність у

зв'язку з цим формувати централізовані і децентралі�

зовані фонди фінансових ресурсів. Відповідно, вихо�

дить, що об'єкт фінансів виступає і об'єктом фінансо�

вої нестабільності.

Дискусійність щодо вибору об'єкта фінансів не

дозволяє однозначно його визначити. Тому, в даному

випадку, слідуючи обраному визначенню фінансів, під

об'єктом розуміється валовий внутрішній продукт

(ВВП) або національний дохід як частина ВВП на рівні

держави і прибуток на рівні суб'єктів господарюван�

ня.

Багато вчених сходяться на думці, що фінансо�

ва криза — це все�таки криза державних фінансів

(А.А. Благодатін, Л.Ш. Лозовський, Б.А. Райзберг),

тому при розгляді фінансової нестабільності акцент

повинен ставитися на централізовані фонди, а націо�

нальний дохід повинен досліджуватися як об'єкт кри�

зи.

Крім кризи виділяють наступні фази циклу:

Депресія (стагнація). При цьому йде пристосування

господарського життя до нових економічних умов і по�

треб досягнення нової рівноваги. Поведінка суб'єктів

господарювання характеризується в цей час невпевне�

ністю, неорганізованістю дій, прийняттям безризикових

рішень. Ціни стабілізуються, норма відсотка знижуєть�

ся.

Пожвавлення — це фаза відновлення. Починають�

ся капіталовкладення, зростають ціни, виробництво,

зайнятість, процентні ставки. Розвиток процесів відтво�

рення у виробництві, підняття його на новий якісний

рівень.

Підйом або бум, при якому прискорення економі�

чного розвитку виявляється у появі нових товарів і

підприємств, зростанні обсягів капітальних вкладень.

Разом з тим, чітко простежується наростання ризико�

вої діяльності суб'єктів виробництва, (перш за все це

відноситься до банків), збільшуються товарні запаси

тощо, тобто створюються передумови для нової кри�

зи.

Розвиток державних фінансів являє собою на сьо�

годні швидше некерований уповільнений процес, ніж

організований і підтримуваний державою рух до їх ви�

користання для забезпечення економічного зростання.

Це пов'язано з посиленням впливу економічних циклів і

відсутністю чіткої стратегії розвитку державних фінансів

у державі.

Сформована структура розподілу доданої вартості

в галузях національної економіки є основною переду�

мовою розвитку наступної кризи і переходу з фази зро�

стання у фазу спаду і депресії. Ефективне управління

державними фінансами здатне зупинити цей процес і

згладити майбутню негативну динаміку показників роз�

витку національної економіки. В іншому випадку еко�

номіка трансформується самостійно, через вплив май�

бутньої кризи. Таким чином, державні фінанси здатні

трансформуватися під безпосереднім впливом цикліч�

ності.

На сьогоднішній день існують різні погляди на при�

чини циклічних коливань, проте, незважаючи на знач�

ний спектр поглядів і різні варіанти антициклічної по�

літики, в цілому можна виділити два напрями регулюван�

ня: неокейнсіанство і неоконсерватизм, що розвинули�

ся на базі класичної школи політичної економії. Перше

орієнтується на регулювання сукупного попиту, друге

— на регулювання сукупного пропозиції. Одну з клю�

чових ролей у цих напрямках відіграють державні фінан�

си.

Залежно від вихідних параметрів і орієнтирів при�

хильники того чи іншого напрямку по�різному вирішу�

ють проблеми згладжування циклічних коливань, по�

різному оперують інструментами, які є у розпорядженні

держави і можуть використовуватися при реалізації ан�

тикризової фінансової політики.

Наприклад, прихильники кейнсіанських рецептів

більшу увагу приділяють бюджетній (головним чи�

ном це пов'язано із збільшенням або зменшенням

витрат держави) і податковій політиці (маніпуляції

з податковими ставками залежно від стану еконо�

міки).

Прихильники неоконсервативних рецептів приділя�

ють велику увагу проблемі грошово�кредитного обігу.

В основному це питання регулювання обсягу грошової

маси і його впливу на встановлення рівноваги на грошо�

во�кредитному ринку.

Незалежно від того, яка політика застосовуєть�

ся, існує і спільне розуміння того, якими повинні

бути дії уряду щодо можливостей використання

державних фінансів для подолання циклічних ко�

ливань.

У фазі спаду державні фінанси спрямовані на

стимулювання ділової активності. У сфері застосу�

вання інструментів податкової політики це означає

зниження ставок податків, надання податкових

пільг на здійснення нових інвестицій, проведення

політики прискореної амортизації. При цьому при�

хильники кейнсіанських поглядів більше поклада�

ють надії на зростання державних витрат, які розг�

лядаються як стимулятор накопичення. Податкові

заходи більше доповнюють бюджетні, і в комплексі

вони ведуть до стимулювання сукупного попиту, а

в кінцевому рахунку — і виробництва. Що ж відбу�

вається в зворотньому випадку, тобто в період

підйому економічної кон'юнктури? Держава, з ме�

тою запобігання перегріву економіки та пов'язаних

з цим негативних явищ у господарському житті, ре�

алізує політику стримування, що включає проти�

лежні заходи у сфері податково�бюджетної і гро�

шово�кредитної політики.

Фіскальна політика такого періоду характеризуєть�

ся підвищенням ставок податків, скороченням держав�



Інвестиції: практика та досвід № 10/201536

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

них витрат, обмеженнями у сфері проведення аморти�

заційної політики. Саме на фіскальну політику орієнту�

ються теоретики кейнсіанських методів регулювання.

Фіскальні заходи призводять до згладжування купівель�

ної спроможності, а значить, і попиту, що веде, в кінце�

вому рахунку, до деякого спаду економічної активності.

У загальному, щодо особливостей використання дер�

жавних фінансів задля згладжування циклічних коли�

вань, можна сказати, що в період спаду держава про�

водить політику активізації всіх господарських процесів,

а в період "перегріву" економіки прагне стримувати діло�

ву активність, використовуючи при цьому інструментарій

державних фінансів.

Інструменти антициклічного регулювання за допо�

могою державних фінансів є складовими державної

економічної політики. Застосування того чи іншого ме�

ханізму неможливо без розробки конкретних інстру�

ментів державного впливу на економічні процеси. Спе�

цифіка і кількість інструментів, що застосовуються при

цьому може бути різною і залежить від того, яка з

теорій макроекономічного регулювання покладена в ос�

нову державної економічної політики.

У процесі інституційних перетворень державних

фінансів України можлива і навіть закономірна поява

нових, більш ефективних і адекватних інструментів дер�

жавного регулювання економічних процесів.

Проте на даному етапі розвитку економіки України

внутрішні фактори та причини циклічних коливань фак�

тично ігноруються в силу сформованої структури еко�

номіки і системи розподілу доданої вартості. Тому ви�

значальний вплив на коливання динаміки ВВП мають ек�

зогенні (зовнішні) фактори, головним з яких є кон'юнк�

тура світового газового, нафтового та інших ринків.

Таке положення ускладнює виявлення і точну класифі�

кацію причин циклічності ендогенних економічних про�

цесів і визначає високий ступінь залежності національ�

ної економіки від світової сировинної кон'юнктури.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, в умовах глобалізації та розширен�

ня участі економіки України в світогосподарських

зв'язках одним з факторів, що здійснюють найбільш

істотний вплив на стан державних фінансів, є цик�

лічність економічного розвитку. Незважаючи на знач�

ний спектр поглядів і різні варіанти антициклічної пол�

ітики, в цілому можна виділити два напрями здійснен�

ня регулювання державних фінансів: використання

інструментів неокейнсіанства і неоконсерватизму. За�

лежно від того, яку політику обирає уряд застосову�

ються ті чи інші методи регулювання державних

фінансів у кожен з періодів циклу. Проте незалежно

від того, яка політика застосовується, повинно існува�

ти спільне розуміння того, якими повинні бути дії уря�

ду щодо державних фінансів для подолання негатив�

них наслідків циклічних коливань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови національної економіки вимагають від

вітчизняних підприємств швидко реагувати та пристосову�

ватися до змін ринкових відносин, бути фінансово стійки�

ми, незалежними та конкурентоспроможними суб'єктами

господарювання. Для відповідності зазначеним вимогам,

підприємство повинно мати достатній обсяг фінансових ре�

сурсів.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів, зростання

вартості запозичених коштів, інфляційних процесів, неста�

більності цін на сировину та комплектуючі, перед вітчизня�

ними виробничими підприємствами постає основна задача

— це підвищення ефективності діяльності шляхом нарощу�

вання власних фінансових ресурсі та залученням додатко�
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У статті розроблено та обгрунтовано необхідні заходи щодо забезпечення ефективного процесу
управління фінансовими ресурсами підприємства, в межах якого можуть відбуватися складні та
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ників є основною ланкою в системі управління фінансовими ресурсами підприємства, оскільки відби�
ває стан надходження залучених фінансових ресурсів та нагромадження власних фінансових ресурсів
у порівнянні з запланованими параметрами.

На основі проведеного дослідження було побудовано відповідну схему управлінського регулю�
вання процесу формування фінансових ресурсів підприємства.

Забезпечення ефективності функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприє�
мства залежить від гнучкості реагування цієї системи на непередбачувані події. Запорукою досяг�
нення такої гнучкості виступає не тільки оперативність здійснення контрольних та облікових проце�
дур у реальний момент часу, а насамперед урахування циклічності розвитку більшості економічних
процесів, в основі розгортання яких можна визначити послідовність ситуацій, що повторюються.

The article was developed and proved the necessary activities for ensure efficient management of financial
resources of the enterprise within which can undergo complex and multidirectional processes of the
formation of numerous financial risks, due to features of violations of economic transactions. The
implementation of the operational monitoring of the performance targets is a key link in the financial
management of the enterprise, as it reflects the condition of receipt of funds raised and the accumulation
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On the basis of the study was constructed the appropriate management scheme for the regulation of
process of formation of financial resources of the enterprise.

Ensuring the efficiency of financial resources management of the enterprise depends on the flexibility of
response of the system to unpredictable events. Key to achieving this flexibility is not only the efficiency of
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вих ресурсів із зовнішніх джерел фінансування. Але забез�

печення безперервного та сталого функціонування підприє�

мства можливе за рахунок раціонального управління наяв�

ними фінансовими ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у розробку теоретичного та методич�

ного забезпечення управління фінансовими ресурсами

підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні економісти,

зокрема С. Березна, С. Васильчак, О. Жидяк, О. Кудир�

ко, О. Станіслав, О. Мельник, О. Пилипенко [1—5] та інші.

Незважаючи на наявність чисельних теоретичних роз�

робок, проблеми формування теоретико�методичних засад
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щодо управління фінансовими ресурсами підприємства за�

лишаються фрагментарно дослідженими та потребують по�

дальшого наукового обгрунтування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення і розробка практичних рекомендацій

щодо підвищення ефективності управління фінансовими

ресурсами підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Мінливість ринкового середовища, що стала характер�

ною ознакою сучасних умов господарювання підприємств,

вимагає від виробників встановлення кола практичних за�

ходів, необхідних для пристосування до безперервно вини�

каючих ринкових трансформацій.

Управління фінансовими ресурсами є достатньо склад�

ним завданням для підприємства, оскільки разом із платос�

проможністю та дохідністю необхідно забезпечувати і кру�

гообіг фінансових ресурсів. Саме тому, при формуванні і

використанні фінансових ресурсів необхідно підтримувати

своєрідний баланс між збільшенням обсягів фінансових

ресурсів для забезпечення постійної платоспроможності

підприємства, та забезпечення ефективності виробництва і

конкурентоздатності готової продукції шляхом раціональ�

ного використання цих ресурсів.

Сфера формування фінансових ресурсів охоплює гро�

шові відносини із адміністративним апаратом, трудовим ко�

лективом, із постачальниками, покупцями, бюджетом, бан�

ками, позабюджетними, страховими й іншими організація�

ми [5].

Відповідно, від ступеню ефективності управління фінан�

совими ресурсами залежить фінансовий стан всього

підприємства. В свою чергу, розмір та структура фінансо�

вих ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефек�

тивності.

Так власний, позичений і залучений капітал, який фор�

мує, з одного боку, фінансові ресурси підприємства і бере

участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, є зобов'�

язанням перед конкретними власниками — державою, юри�

дичними та фізичними особами [6].

Втім, численність та різнобарв'я чинників, зміни яких

спричиняють різноспрямований вплив на протікання проце�

су фінансово�економічного розвитку вітчизняного підприє�

мства, безперервно підвищується, що, в свою чергу, стає

причиною посилення необхідності своєчасного й адекват�

ного реагування підприємства на такі зміни.

Однією з ключових складових ринкового середовища,

перетворення якої здатне спричинити масштабний вплив на

сталість соціально�економічного розвитку суб'єкту господа�

рювання, є сфера управління фінансовими ресурсами

підприємства, саме в межах якої можуть відбуватися складні

та різноспрямовані процеси утворення численних фінансо�

вих ризиків, обумовлених можливостями порушення госпо�

дарських угод. Прямими наслідками виникнення такого роду

ризиків стають порушення стабільності і ритмічності вироб�

ничо�господарських процесів на підприємстві, збільшення

фінансових витрат, погіршення якості продукції, зниження

конкурентоздатності готової продукції та інші негативні яви�

ща.

Різні аспекти впливу факторів зовнішнього і внутрішнь�

ого середовища на розвиток виробничих й управлінських

процесів підприємства вивчався в роботах вітчизняних і за�

рубіжних вчених�економістів таких, як Г. Назарова, В. По�

номаренко, Л. Солодовник, В. Колпаков та ін. [7; 8; 9; 10].

Для запобігання виникненню або знешкодження зазна�

чених ризиків на підприємстві, майже обов'язковою стає

активізація організаційних заходів щодо координації та ре�

гулювання можливих відхилень і ризиків господарської

діяльності. Організаційною формою реалізації зазначе�

них зусиль стає визначення складу управлінських функцій,

утворення відповідних підрозділів або групи фахівців із пре�

тензійної роботи, урахування розподілу виконавської відпо�

відальності між управлінським персоналом в організаційній

структурі підприємства.

До складу найважливіших управлінських завдань, які

вирішуються у цій сфері, належить, перш за все, виперед�

жувальне виявлення випадкових перетворень, пов'язаних із

порушенням планів щодо управління фінансовими ресурса�

ми, а також обгрунтування заходів з оперативної та адек�

ватної протидії небажаним змінам або сприяння викорис�

танню перспективних можливостей, що виникли.

Отже, зміст процесу управління фінансовими ресурса�

ми, діяльність якого буде зосереджена на виявленні подій,

непередбачених системою планів підприємства, повинен

полягати у створенні системи збору, обробки й інтерпретації

відомостей про стан чинників, здатних суттєво вплинути на

формування фінансових ресурсів. У першу чергу, це сто�

сується залучення підприємством позикових коштів.

До кола функціональних завдань, виконання яких має

бути пов'язано із побудовою аналітично�моніторингової

системи зовнішніх джерел фінансових ресурсів, слід відне�

сти такі:

— узагальнення широкого кола параметрів щодо не�

обхідних обсягів фінансових ресурсів, перевірка та контроль

відповідності фактичних умов надання залучених ресурсів

до показників, передбачених планами й угодами;

— юридичне супроводження угод, які стосуються залу�

чення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел (у т.ч. —

перевірка та контроль дотримання умов угод, участь у роз�

в'язанні комерційних спорів та конфліктів, узгодження пи�

тань виплати штрафних санкцій та ін.);

— організація документарно�аналітичного супровод�

ження та оформлення управлінських рішень, що мають бути

прийняті керівництвом підприємства, стосовно залучення

додаткових фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх дже�

рел фінансування.

Згідно з таким підходом, процес управління фінансо�

вими ресурсами підприємства слід вважати послідовністю

управлінських дій, метою яких є визначення цілей, вибір

форм та джерел залучення фінансових ресурсів, а також

розробка різноманітних методів впливу та контролю для

забезпечення поставлених цілей.

До складу управлінських завдань, на вирішення яких

спрямовано зазначений процес, слід віднести:

— проміжні завдання (сприяння безперебійному забез�

печенню належним обсягом фінансових ресурсів у встанов�

лені терміни та за визначеними умовами);

— кінцеві завдання (забезпечення підприємства мож�

ливістю акумулювати обсяги фінансових ресурсів, достатні

для фінансування досягнення встановлених цілей загально�

економічного розвитку).

Із дослідження проблеми управління фінансовими ре�

сурсами підприємства випливає необхідність розробки вдос�

коналеного мexaнізму управління фінансовими ресурсами,

що відповідав би сучасним умовам господарювання [11; 12].

Формалізований опис зазначеного процесу управління

фінансовими ресурсами підприємства грунтується на виз�

наченні комплексу показників, що відображають різно�

манітні параметри та результатів їх здійснення.

На рисунку 1 представлено послідовність управлінсько�

го регулювання процесу формування фінансових ресурсів

підприємства.

Стрижневим елементом наведеної послідовності є ком�

плекс контрольно�аналітичних операцій із випереджуваль�

ного передбачення або своєчасного встановлення впливу

факторів, непередбачених планами підприємства.

Основною формою упорядкування управлінських робіт

в сфері формування фінансових ресурсів стає виконання
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низки планових процедур, в межах яких відбувається виз�

начення термінів проведення управлінських робіт, обсяги

очікуваних результатів, встановлення порядку проведення

аналізу і оцінки наслідків порушень, підготовка належної

нормативної та інформаційно�довідкової бази, організац�

ійне супроводження та контроль реалізації заходів, спря�

мованих на відновлення сталого функціонування підприєм�

ства.

Важливе значення і роль процесів комунікаційно�

інформаційного обміну в управлінській системі, яка розг�

лядається, обумовлює провідний характер функції моніто�

рингу і контролю серед управлінських операцій, що здійсню�

ються у цій сфері.

Моніторинг управління фінансовими ресурсами підприє�

мства є сукупністю інформаційно�аналітичних, розпоряд�

ницьких та контрольних операцій, зміст яких полягає у зборі

та обробці необхідної інформації про динаміку змін підкон�

трольних показників, а також із надання результатів для

аналізу відхилень, що допущені в сфері фінансів, оцінки

їхнього впливу на рівень витрат підприємства та умови на�

дання залучених фінансових ресурсів, генерації та реалізації

належних управлінських рішень, необхідних для оператив�

ного та повного пристосування підприємства до змін умов

зовнішнього середовища, або конкретної фінансової уста�

нови.

При цьому слід підкреслити, що функціональне напов�

нення системи управління фінансовими ресурсами підприє�

мства має бути набагато більш широким, ніж простий комп�

лекс заходів із пасивного відстеження умов господарсько�

го середовища, пов'язаних із формуванням власних або

залученням позикових фінансових ресурсів. Навпаки,

дієвість функціонування системи моніторингу, що розгля�

дається, буде забезпечуватися насамперед активною про�

гностично�діагностичною спрямованістю усіх операцій, що

будуть виконуватися в межах реалізації інформаційно�ана�

літичних процедур.

Іншою важливою передумовою забезпечення належно�

го рівня ефективності роботи системи управління фінансо�

вими ресурсами підприємства є досягнення обов'язкової

відповідності внутрішньої побудови інформаційно�аналітич�

ного комплексу до обсягів, характеру та різноманіття тих

проблем, які можуть виникати у сфері фінансів підприєм�

ства із широким колом його реальних та потенційних фінан�

сових партнерів, інших чинників внутрішнього та зовнішнь�

ого середовища.

Крім того, раціональність внутрішньої побудови та ймо�

вірна ефективність функціонування системи управління

фінансовими ресурсами підприємства в чималому ступені

залежить від достатності обсягу довідково�аналітичної бази.

Така база, по�перше, має бути достатньою за змістом та

різноманіттям для отримання повного та всебічного опису

вихідної ситуації (постановки управлінської проблеми виз�

начення потреб підприємства у залученні додаткових фінан�

сових ресурсів та встановлення джерел задоволення цих

потреб).

По�друге, відповідати вимогам проведення повного об�

сягу передбачених методично�розрахункових операцій кре�

дитоспроможності підприємства і т.д. При цьому особливо�

го значення набуває необхідність структуризації інформац�

ійної бази у напрямках повного висвітлення усіх чинників,

що мають бути враховані при проектуванні системи управл�

іння фінансовими ресурсами підприємства, а також встанов�

лення характеру й закономірностей зміни інтенсивності

взаємного впливу (прямого та опосередкованого) цих чин�

ників на формування фінансових ресурсів підприємства у

цілому.

При побудові системи управління фінансовими ресур�

сами підприємства слід також брати до уваги необхідність

урахування довгострокового характеру цілей і завдань

підприємства у сфері формування фінансових ресурсів.

Отже, здійснення інформаційно�аналітичних процедур має

враховувати усе наявне різноманіття цілей (коротко�, серед�
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Рис.1. Послідовність регулювання процесу управління
фінансовими ресурсами (ФР) підприємства
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ньо, довгострокових), які підприємство переслідує у процесі

формування фінансових ресурсів, а не лише зосереджува�

тися на виявленні певних відхилень у кількісних або якісних

характеристиках видів фінансових ресурсів (власних та за�

лучених).

Необхідність забезпечення гнучкості у побудові та при

функціонуванні системи управління фінансовими ресурса�

ми додатково посилюється ієрархічно різноспрямованим

характером функціонування цієї системи. Користувачами

аналітично�довідкової інформації, що генерується в процесі

моніторингу на підприємстві можуть виступати працівники,

задіяні у різних функціональних підрозділах, з різною сфе�

рою та мірою відповідальності, різними управлінськими по�

вноваженнями та ін.

Таким чином, внутрішня побудова системи управління

фінансовими ресурсами підприємства має обов'язково вра�

ховувати різноманіття потреб, які необхідно задовольнити

при постачанні моніторингових відомостей — відповідно до

різниці у вимогах щодо повноти, оперативності, достовір�

ності одержаної інформації. В цілому, конкретний зміст ви�

мог визначається характером та мірою гнучкості управлі�

нських рішень, які приймаються на різних рівнях управлі�

нської ієрархії.

Крім того, побудова системи управління фінансовими

ресурсами підприємства також повинна відповідати певно�

му співвідношенню встановлених цілей та завдань, що та�

кож потребує ретельного погодження розподілу відпові�

дальності за здійснення цих процедур. Забезпечення тако�

го погодження, з одного боку, вимагає структурування

фінансово�аналітичних показників, які використовуються

відповідно до чітко встановлених цілей підприємства та чин�

ників, що впливають на успішність досягнення цих цілей. З

іншого боку, організаційне забезпечення системи управлі�

ння фінансовими ресурсами підприємства також має відпо�

відати вимогам розподілу відповідальності та повноважень

між виконавцями.

Забезпечення ефективності функціонування системи

управління фінансовими ресурсами підприємства великою

мірою залежить також від гнучкості реагування цієї систе�

ми на непередбачувані події. Запорукою досягнення такої

гнучкості виступає не тільки оперативність здійснення конт�

рольних та облікових процедур у реальний момент часу, а

насамперед урахування циклічності розвитку більшості еко�

номічних процесів, в основі розгортання яких можна визна�

чити послідовність ситуацій, що повторюються.

ВИСНОВКИ
Таким чином, об'єктом обов'язкового вивчення і спос�

тереження в системі управління фінансовими ресурсами

підприємства слід вважати також кількісні та якісні парамет�

ри описаних закономірностей (передумови виникнення стан�

дартних та нестандартних ситуацій). Здійснення оператив�

ного контролю за виконанням планових показників є основ�

ною ланкою в системі управління фінансовими ресурсами

підприємства, оскільки відбиває стан надходження залуче�

них фінансових ресурсів та нагромадження власних фінан�

сових ресурсів у порівнянні з запланованими параметрами.
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ВСТУП
Податкове стимулювання суб'єктів малого підприє�

мництва є одним з ключових чинників, що забезпечує

його стабільний розвиток. Слід зазначити, що розвиток

малого бізнесу — це не тільки розширення податкової

бази, але і збільшення кількості робочих місць, стиму�

лювання населення до само зайнятості, розвиток інфра�

структури тощо. Історія податкового стимулювання роз�

витку малого бізнесу в Україні є нетривалою, вона має

свої успіхи та провали. Необхідність подальшого пошу�

ку стимулів розвитку малого бізнесу обумовлює ак�

туальність дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам податкового стимулювання малого

бізнесу присвячені праці Ю. Іванова [1], А. Крисоватого

[3], М. Слатвінської [7], А. Соколовської [8] та ін. За�

значені вчені зробили вагомий внесок у розвиток вітчиз�

няної системи оподаткування в цілому та розбудову

єдиного податку зокрема. Однак необхідність подаль�

шого розвитку механізму справляння єдиного податку

диктується змінами макроекономічної кон'юнктури та

потребує розвитку подальших досліджень у цьому на�

прямі. Тому метою статті є оцінка наслідків змін у спро�
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щеній системі оподаткування у кон�

тексті новацій Податкового кодек�

су України з 01.01.2015 р.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Із набуттям чинності Податково�

го кодексу України спостерігають�

ся окремі позитивні зрушення у

сфері регулювання підприємницької

діяльності. Зокрема забезпечено

загальне зменшення податкового

навантаження на бізнес, спрощено

процес адміністрування податків,

що вже сприяє розвитку підприє�

мництва в Україні. Для суб'єктів ма�

лого підприємництва встановлене

досить низьке податкове наванта�

ження, до мінімуму зведена подат�

кова звітність та скасовано ряд по�

даткових платежів. Фактично створені умови для того,

щоб особи, які працюють самостійно або з мінімальним

залученням найманих працівників, не несли великих вит�

рат, пов'язаних зі сплатою податків. Мале підприємниц�

тво, малі податки, мінімальний контроль — це логічна

система, яка успішно функціонує у багатьох країнах сві�

ту.

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності

була запроваджена в Україні у 1999 р. Протягом пер�

ших років її функціонування був досягнутий вагомий

прогрес у розвитку малого бізнесу. Однак той факт, що

більше 10 років у механізм сплати єдиного податку не

вносилися зміни, обумовив зниження фіскальної та ре�

гуляторної ефективності єдиного податку. Передусім

через масове використання платників єдиного податку

у схемах ухилення від сплати податків. Перші радикальні

зміни у механізм справляння єдиного податку було вне�

сено із набуттям чинності Податковим кодексом. Од�

нак зміни 2011 р. були направлені на обмеження участі

платників єдиного податку у схемах оптимізації подат�

ку. Саме тому окремі зміни негативно позначилися і на

тих підприємцях, які вели чесний бізнес. Зокрема нега�

тивний вплив мала норма розділу ІІІ Податкового кодек�

су України, яка забороняла включати у витрати вартість

товарів, робіт, послуг, придбаних у платника єдиного

податку фізичної особи.

Протягом 2012—2013 років довелося кілька разів

вносити зміни до системи спрощеного оподаткування

малого підприємництва. Після всіх змін у Податковому

кодексі, мале підприємництво отримало можливість без

істотних обмежень займатися більшістю видів вироб�

ництва, надавати роботи та послуги, залучати більшу

кількість співробітників, і при цьому залишатися плат�

ником за спрощеною системою. Як зазначають вітчиз�

няні фахівці, мале підприємництво в Україні отримало

певну преференцію з точки зору податкового стимулю�

вання розвитку малого бізнесу. І хоча ефект від таких

преференцій можна буде очікувати в наступних роках,

основа закладена [5].

Про позитивні зміни в системі оподаткування

свідчать результати соціологічного опитування, яке про�

вели представники компанії Research&Branding Group.

Якщо на початку моніторингу дослідження бізнесмени

скаржилися на великі витрати часу на подання докумен�

тації до органів ДПС і брак належної інфраструктури

для електронного звітування, то активний розвиток

відповідних сервісів знизив гостроту цієї проблеми. У

подальшому інвестори очікують на зниження кількості

податків, скорочення документації та спрощення алго�

ритмів обчислення і адміністрування податків. Більше

того, інноваційні проекти щодо спрощення процедури

адміністрування податків відзначили й міжнародні екс�

перти Світового банку. Зокрема у 2013 р. Україна підви�

щила свій рейтинг ведення бізнесу на 28 позицій та пе�

ремістилася зі 140 на 112 місце, покращення рейтинго�

вих позицій відбулося і у 2014 р.

Це стало можливим завдяки низці законодавчих

змін, зокрема:

— запровадженню електронної реєстрації підприє�

мицької діяльності;

— скасуванню свідоцтва про державну реєстрацію;

— встановленню адміністративної відповідальності

за порушення у сфері реєстрації;

— введенню модельних статутів, що спростили про�

цедуру реєстрації юридичних осіб — підприємців;

— скасуванню обов'язкового нотаріального засві�

дчення статутних документів;

— заміні свідоцтва платника єдиного податку на ви�

писку з реєстру;

— скасуванню норми, яка запроваджувала обов'яз�

кову щорічну перереєстрацію платником єдиного подат�

ку;

— скороченню строку державної реєстрації до 2�х

днів тощо.

За рейтингом "оподаткування" відбулося зростан�

ня на 4 бали (зі 168 на 164 місце). Витрати часу зменши�

лися з 491 до 390 години на рік, а загальний показник

податкового навантаження у 2013 р. знизився на 0,5 %

(з 55,4 % до 54,9 %), у тому числі навантаження на при�

буток корпорації — на 0,4 % (з 11,6 % до 11,2 %) (табл.

1).

Серед основних позитивних аспектів змін 2012—

2013 рр. у частині податкового стимулювання суб'єктів

малого підприємництва визначають:

Таблиця 1. Податкове навантаження
за окремими податками, %

Рік Навантаження 
на прибуток, % 

Навантаження на 
прибуток 

корпорації, % 

Навантаження 
на доходи 

фізичних осіб, 
% 

Навантаження 
на інші доходи, 

% 

2006 60,30 13,50 45,40 1,40

2007 57,30 12,20 43,40 1,80

2008 58,40 11,50 43,30 3,70

2009 57,20 12,30 43,10 1,80

2010 55,50 10,40 43,30 1,80

2011 57,10 12,20 43,30 1,60

2012 55,4 11,6 43,1 0,7 

2013 54,9 11,2 43,1 0,7

2014 54,8 11,3 43,4 0,8 

Джерело: за даними Світового банку та IFC.
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— збільшення граничного обсягу доходу в 5 разів,

що дає право суб'єктам малого підприємництва збільши�

ти граничні масштаби діяльності в 5 разів, сплачуючи

єдиний податок;

— відміна механізму збільшення ставки єдиного по�

датку в залежності від кількості осіб, що працюють за

наймом;

— введення більш глибокої диференціації ставок

єдиного податку;

— значне розширення бази оподаткування єдиним

податком у зв'язку з переходом від виручки до доходу

за податковий (звітний) період;

— відміна подвійного оподаткування щодо ПДВ [4].

З 01.01.2015 р. набули чинності чергові зміни в опо�

даткуванні суб'єктів малого бізнесу. Передусім відбу�

лося скорочення кількості груп платників єдиного по�

датку — до чотирьох. До першої групи віднесено фізич�

них�осіб підприємців, які займаються торгівлею на рин�

ках та наданням побутових послуг населенню. При цьо�

му перелік побутових послуг чітко визначено нормами

Податкового кодексу, що усуває можливість виникнен�

ня протиріч між контролюючими органами та платника�

ми єдиного податку першої групи. Режим оподаткуван�

ня платників єдиного податку першої групи є найбільш

сприятливим, проте коло платників податків, які можуть

скористатися такими привілеями, суттєво обмежується

вимогами ПКУ. Такі обмеження є обгрунтованими, ос�

кільки вони попереджають використання платників єди�

ного податку першої групи у схемах оптимізації податків,

фактично режим першої групи працює виключно на сти�

мулювання малого бізнесу та само зайнятості населен�

ня. До позитивних змін можна також віднести те, що

фіксована ставка єдиного податку поставлена у за�

лежність від розміру мінімальної заробітної плати. Це

забезпечує рівномірну індексацію ставок, попереджує

різке їх підвищення, яке, як правило, викликає негатив�

ну реакцію платників податків.

Перелік платників єдиного податку другої та третьої

групи також впорядковано, чітко визначено, які види

діяльності не дають можливості скористатися перева�

гами спрощеної системи оподаткування. Суттєво

збільшено поріг оподатковуваних операцій, які дають

право перебувати на спрощеній системі, знижено став�

ки єдиного податку. Для другої групи платників єдино�

го податку ставка податку також фіксована, а її зміна

прив'язана до зміни мінімальної заробітної плати. Для

платників єдиного податку третьої групи встановлено

дві ставки, залежно від того, чи є платник єдиного по�

датку платником ПДВ. Так, якщо платник єдиного по�

датку одночасно є платником ПДВ, то ставка єдиного

податку становить 2%, якщо ні — 4%.

Позитивною новацією є застосування підвищених

ставок до платників єдиного податку, як порушили умо�

ви перебування на спрощеній системі оподаткування.

Така новація є елементом самодисципліни і підвищення

відповідальності платників єдиного податку за їх діяль�

ність. Свідомо порушуючи умови перебування на спро�

щеній системі оподаткування платник єдиного податку

знає, яка відповідальність на нього чекає.

Найбільше негативних дискусій викликали норми,

які передбачать поступове запровадження обов'язко�

вого використання РРО платниками єдиного податку.

На наш погляд, сама по собі така норма немає нічого

поганого, оскільки вона сприяє захисту прав споживачів

та впорядкуванню товарообігу. Загалом використання

РРО при розрахунках і споживачами є світовою прак�

тикою, тому запровадження цієї норми в Україні не мож�

на вважати якимось одиничним випадком. Потенційні

ризики криються у діях держави, яка досить часто онов�

лює реєстри РРО і висуває нові вимоги до РРО, які мо�

жуть бути використані при розрахунках. Для платника

єдиного податку затрати на придбання та обслуговуван�

ня РРО є досить вагомими, тому потреба у періодичній

заміні РРО не повинна виникати надто часто.

Ще однією новацією 2015 р. є скасування фіксова�

ного сільськогосподарського податку та створення чет�

вертої групи платників єдиного податку, до якої вклю�

чаються сільськогосподарські товаровиробники, у яких

частка сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або пе�

ревищує 75 відсотків.

З однієї сторони такий захід є кроком до уніфікації

преференційних режимів оподаткування та поступово�

го переведення платників єдиного податку на загальну

систему оподаткування. Проте для того, щоб такий захід

виявився ефективним, необхідно розробити дієву сис�

тему податкових преференцій для виробників сільсько�

господарської продукції в рамках чинної системи опо�

даткування. Необхідність податкового стимулювання

малого бізнесу саме у сфері сільського господарства

дасть можливість забезпечити стабільний розвиток

сільського господарства, зупинить процес зникнення сіл

та сприятиме підвищенню рівня продовольчої безпеки

країни.

До ключових проблемних (негативних) аспектів, що

знижують ефективність системи оподаткування та по�

даткового стимулювання суб'єктів малого підприємниц�

тва, на нашу думку, доцільно віднести:

— складність та тривалість процесу зміни форми

оподаткування або припинення діяльності та зняття з об�

ліку;

— значний фіскальний тис по розрахунках за пла�

тежами єдиного соціального внеску (ЄСВ) тощо.

Що стосується першого аспекту виникнення потен�

ційних труднощів, то тут думки фахівців розділилися.

Фактично відповідно до норм чинного законодавства

рішення про зміну системи оподаткування платник по�

датків може прийняти раз на рік. На перший погляд, це

можна розцінювати як певне обмеження свободи вибо�

ру платника податку. Однак часті радикальні зміни сис�

теми оподаткування в межах року негативно познача�

тимуться на діяльності суб'єктів малого бізнесу та на

адмініструванні податків.

Вагомішою проблемою, на наш погляд, є процес

зняття з реєстрації суб'єкта малого бізнесу. Для пред�

ставників малого бізнесу діє такий самий порядок як і

для платників податків, які перебувають на загальній

системі оподаткування. На перший погляд, таким чином

дотримується принцип справедливості. Однак треба

враховувати той факт, що малий бізнес розпочинаєть�

ся переважно через необхідність забезпечити себе ро�

ботою, також бізнесмени�початківці часто не мають

необхідного досвіду, тому їх справа часто стає невигід�

ною і вони змушені її закривати. З цієї точки зору для



Інвестиції: практика та досвід № 10/201544

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

представників малого бізнесу мають бути передбачені

спрощені процедури зняття з реєстрації та ліквідації.

Важливим проблемним моментом для малого під�

приємництва в Україні залишається значний податковий

тиск на фонд заробітної плати. Відповідно до діючого

законодавства платники єдиного податку повинні спла�

чувати ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний стра�

ховий внесок, що у 2015 р. становить більше 400 грн.,

що для малих підприємців, особливо тих, які відносять�

ся до першої групи, є досить обтяжливим у фінансово�

му плані.

Відповідно до чинного законодавства ЄСВ суб'єкти

малого підприємництва мають сплачувати незалежно від

суми сплаченого єдиного податку, отриманого доходу

чи прибутку від своєї діяльності. У цьому контексті ок�

ремі фахівці пропонують повернутися до , "старої" схе�

ми, за якої внески до Пенсійного фонду та фондів со�

ціального страхування були включені до складу єдино�

го податку [2].

Загалом, варто зазначити, що спрощена система

оподаткування є одним із найбільш дієвих інструментів

підтримки малого бізнесу, і діє в переважній більшості

розвинутих країн. Зовсім інше питання, що механізм її

функціонування є більш досконалим, ніж в Україні. На�

приклад, у Словаччині фізичні особи мають змогу зас�

тосовувати спрощену систему спадкування, обліку та

звітності, якщо їх виручка не перевищує 500 тис. євро.

Ключовою перевагою даної системи є відчутне спро�

щення системи обліку та звітності, а також право не ви�

користовувати реєстратори розрахункових операцій.

Стосовно спрощення системи оподаткування, то дохо�

ди таких підприємців оподатковують за такою ж став�

кою як і звичайні доходи населення та прибуток корпо�

рацій (19 %), що є досить справедливим рішенням. Вста�

новивши єдину ставку, словацький уряд викорінив мож�

ливість зловживання спрощеною системою оподатку�

вання з метою зменшення податкового навантаження,

оскільки вона просто втрачає сенс.

ВИСНОВКИ
Те, що в Україні спрощена система оподаткування

обросла численними проблемами, свідчить не про те,

що дана ідея неефективна, а про те, що гарна ідея за�

стосовується неефективно. Податкова реформа має

бути спрямована на її удосконалення та очищення від

тих громадян, які нею зловживають, а не на її фактич�

ну ліквідацію. Знайти компроміс з підприємцями мож�

ливо лише через встановлення балансу між додатко�

вими обмеженнями для платників єдиного податку і

новими можливостями для тих із них, які дійсно є ма�

лим бізнесом. У цьому контексті, новації у механізмі

справляння єдиного податку, які набули чинності з

01.01.2015 р. можна розцінювати позитивно, оскільки

вони суттєво підвищують не тільки фіскальний, але і

регуляторний потенціал єдиного податку. Проблемною

може виявитися ідея із переведенням сільськогоспо�

дарських виробників до категорії платників єдиного

податку 4 групи з подальшим переведенням на загаль�

ну систему оподаткування. Тому перспективою подаль�

ших досліджень визначено обгрунтування напрямів оп�

тимізації оподаткування виробників сільськогоспо�

дарської продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення нової й усунення недоліків діючої системи

державного внутрішнього фінансового контролю в бюджет�

ному процесі є вкрай важливою проблемою у сфері держав�

них фінансів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальні питання взаємодії суб'єктів державного

внутрішнього фінансового контролю в бюджетному про�

цесі досліджували О.О. Анісімов, В.Д. Базилевич,

М.Г. Бєлов, М.Т. Білуха, О.Д. Василик, В.Г. Дем'янишин,

Є.В. Калюга, М.С. Малеїн, В.М. Мурашко, М.О. Никонович,

В.І. Невідомий, В.М. Радіонова, Л. А. Савченко, Р.Г. Сомоєв,

В.І. Стоян, В.М. Федосов, С.І. Юрій, І.Я. Чугунов та ін.

Однак у науковій літературі недостатньо приділяється

увага проблемам координації та формуванню ефективної

системи державного внутрішнього фінансового контролю

в бюджетному процесі. Цим обумовлено актуальність нау�

кового дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасна ситуація, що склалася у сфері державних

фінансів, є наслідком системних недоліків законодавчого

регулювання, бюджетного планування, використання бюд�

жетних ресурсів, контролю за цим використанням і т. ін. При

цьому фінансова дисципліна й відповідальність перебувають
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на дуже низькому рівні. У таких умовах виникає необхідність

виявити можливі напрями підвищення результативності дер�

жавного внутрішнього фінансового контролю у бюджетно�

му процесі з метою його подальшого вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний стан системи державного внутрішнього фінан�

сового контролю в бюджетному процесі є незадовільним, а

факти нецільового використання, неповернення бюджетних

коштів, малоефективного управління і відчуження держав�

ної власності спостерігаються часто.

Доцільно виділити пріоритетні напрями підвищення ре�

зультативності функціонування державного внутрішнього

фінансового контролю у бюджетному процесі. І саме це

допоможе у створенні ефективної системи органів держав�

ного внутрішнього фінансового контролю в Україні й підви�

щенні якості його нормативно�правового, організаційного,

методологічного та інформаційного забезпечення. На нашу

думку, пріоритетні напрями підвищення результативності

функціонування державного внутрішнього фінансового кон�

тролю у бюджетному процесі:

1) використання міжнародного досвіду при розробленні

організаційних, методологічних засад функціонування дер�

жавного внутрішнього фінансового контролю з урахуван�

ням специфічних особливостей фінансової системи Украї�

ни, що сприятиме побудові дієвої системи органів держав�

ного внутрішнього фінансового контролю;
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2) створення нормативно�правового забезпечення дер�

жавного внутрішнього фінансового контролю на основі

принципів, вказаних у Лімській декларації керівних прин�

ципів аудиту державних фінансів, розроблення й ухвалення

Закону України "Про державний внутрішній фінансовий

контроль", необхідних інструкцій та методичних вказівок

щодо проведення контрольних заходів на всіх рівнях фор�

мування і використання бюджетних ресурсів;

3) визначення джерел періодичного публікування сис�

темою державного внутрішнього фінансового контролю

своєчасної й достовірної інформації щодо напряммів вико�

ристання бюджетних коштів, виявлених правопорушень та

вжитих заходів з їхнього усунення;

4) узгодження основних положень нормативно�право�

вих актів державного внутрішнього фінансового контролю

й інших сфер фінансової системи;

5) розподіл функцій і контрольних повноважень на всіх

рівнях проведення державного внутрішнього фінансового

контролю для уникнення дублювання функцій, що сприяти�

ме оптимізації структури органів державного внутрішнього

фінансового контролю та, як наслідок, зростанню резуль�

тативності їхньої діяльності;

6) формування системи підготовки кваліфікованих спец�

іалістів для проведення державного внутрішнього фінансо�

вого контролю.

З метою реформування системи державного внутріш�

нього фінансового контролю Державною фінансовою

інспекцією України було розроблено Концепцію розвитку

державного внутрішнього фінансового контролю, та план

заходів з її реалізації схвалену розпорядженням Кабінету

Міністрів України № 158�р від 24.05.2005 р. [1].

Однією з функцій державного внутрішнього фінансо�

вого контролю є функція координації. У нормативно�пра�

вових актах України не наведено визначення координації

як функції управління та як поняття зі сфери фінансового

контролю. У глосарії міжнародних термінів контролю, роз�

робленому в 1989 р. в межах ІНТОСАІ (Міжнародної орган�

ізації вищих органів фінансового контролю), теж не подано

тлумачення цих термінів, хоч трапляється поняття "скоор�

динована ревізія" ("coordinated auditing"), в якому коорди�

нація визначається як функція, що забезпечує взаємодію між

внутрішньою і зовнішньою ревізіями [2].

Нормативно�правові акти, які регламентують питання

організації і проведення фінансового контролю, містять

тільки термін "координація". Зокрема у плані заходів щодо

реалізації положень Концепції розвитку державного внутр�

ішнього фінансового контролю до 2017 р. йдеться про ство�

рення в Міністерстві фінансів України спеціального підроз�

ділу з питань реформування системи державного внутріш�

нього фінансового контролю та оцінювання ефективності

функціонування систем внутрішнього контролю і внутріш�

нього аудиту, спрямування та координації централізовано�

го внутрішнього аудиту. У Концепції розвитку державного

внутрішнього фінансового контролю термін "координація"

наводиться тільки у визначенні поняття "централізований

внутрішній аудит" на позначення функції, яку здійснює

Міністерство фінансів України.

У проекті Закону України "Про державний внутрішній

фінансовий контроль" у розділі IV "Координація і гармоні�

зація внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту" вказа�

но, що функції з координації внутрішнього контролю та внут�

рішнього аудиту покладено на Міністерство фінансів Украї�

ни [3].

На наш погляд, подальше реформування державного

внутрішнього фінансового контролю потребує за�

стосування системного підходу до дослідження напрямів

його вдосконалення для врахування особливостей органі�

зації, завдань і методики проведення на різних рівнях уп�

равління.

При цьому виникає необхідність введення визначення

поняття "координація" до всіх нормативно�правових актів,

які регламентують здійснення державного внутрішнього

фінансового контролю в Україні, з метою формування су�

купності необхідних завдань щодо координації функціону�

вання органів державного внутрішнього фінансового конт�

ролю. Як зазначено у глосарії міжнародних термінів конт�

ролю, координація — одна з основних функцій управління,

призначена для забезпечення впорядкування взаємозв'язків

та взаємодій між учасниками процесу державного управлі�

ння з метою узгодження дій та об'єднання зусиль для вико�

нання загальних завдань [2, с. 345].

У науковій літературі координація звичайно трактується як:

— подолання надлишкових ступенів свободи рухомого

органу керування, тобто перетворення його на систему,

якою можна керувати;

— процес досягнення єдності зусиль у підсистем

(підрозділів) організації для реалізації її завдань та цілей;

— керівна діяльність, що полягає в забезпеченні взає�

мозв'язку й узгодженості суб'єктів, об'єктів і процесів праці

у часі та просторі;

— функція менеджменту у встановленні зв'язків, орган�

ізації взаємодії й узгодженості роботи компонентів системи

та оперативної диспетчеризації виконання планів і завдань [4].

На нашу думку, координація державного внутрішнього

фінансового контролю — це процес розподілу й узгодження

діяльності суб'єктів державного внутрішнього фінансового

контролю у часі та просторі й забезпечення їхньої взаємодії

з метою виконання поставлених завдань. Координація забез�

печує його цілісність, стійкість і функціональну повноту.

Крім узгодження діяльності системи суб'єктів держав�

ного внутрішнього фінансового контролю, координація та�

кож сприяє підвищенню надійності взаємодії із зовнішнім

середовищем.

Мета координації державного внутрішнього фінансового

контролю — це забезпечення впорядкованості та узгодження

контрольної діяльності суб'єктів державного внутрішнього

фінансового контролю на всіх етапах бюджетного процесу.

До основних завдань координації державного внутріш�

нього фінансового контролю у бюджетному процесі пропо�

нуємо зарахувати:

— забезпечення узгодженості діяльності суб'єктів дер�

жавного внутрішнього фінансового контролю шляхом фор�

мування узгоджених планів їхньої діяльності на всіх рівнях

ієрархії, спрямованих на підвищення ефективності бюджет�

ного процесу;

— розроблення нормативно�правового забезпечення

взаємоузгодженої діяльності системи суб'єктів державно�

го внутрішнього фінансового контролю для уникнення дуб�

лювання їхніх функцій і формування єдиної методологічної,

інформаційної й правової бази;

— визначення пріоритетних напрямків державного внут�

рішнього фінансового контролю бюджетного процесу та

оцінювання результативності дій;

— дослідження й узагальнення координаційної діяль�

ності зарубіжної та вітчизняної практики;

— викреслення напрямків удосконалення державного

внутрішнього фінансового контролю.

За характером діяльності координацію можна поділити

на такі види:

— превентивна — спрямована на виявлення можливих

проблем і загроз при плануванні діяльності системи суб'єктів

державного внутрішнього фінансового контролю;

— поточна — призначена для коригування діяльності

при виникненні відхилень у процесі діяльності системи

суб'єктів державного внутрішнього фінансового контролю;

— регулююча — спрямована на забезпечення діяль�

ності системи суб'єктів державного внутрішнього фінансо�

вого контролю;
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— стимулююча — спрямована на вдосконалення

діяльності системи суб'єктів державного внутрішнього

фінансового контролю навіть за відсутності конкретних

проблем.

За рівнями ієрархії пропонуємо виділяти такі види ко�

ординації:

— загальну координацію, яка здійснюється представ�

ницькими органами влади й органами державного управлі�

ння загальної компетенції, до яких належать Верховна Рада

України, Кабінет Міністрів України та органи місцевого са�

моврядування;

— вертикальну координацію, яка проводиться відпові�

дно до підпорядкованості суб'єктів контролю і структури

підпорядкованості міністерств та відомств;

— горизонтальну координацію, тобто взаємоузгоджен�

ня діяльності суб'єктів контролю, не підпорядкованих один

одному.

Ми погоджуємося з думкою Д. Зими, який стверджує,

що основним принципом координації є принцип законності,

тобто узгодженість діяльності системи суб'єктів державно�

го внутрішнього фінансового контролю має здійснюватися

при суворому дотриманні законності. Цей принцип відоб�

ражено у нормативно�правових документах, які регулюють

діяльність суб'єктів державного внутрішнього фінансового

контролю.

До принципів координації фінансового контролю зга�

даний вчений також зараховує:

— системність — координація має здійснюватися пост�

ійно, а не епізодично;

— плановість — координація проводиться на підставі

відповідних планів;

— своєчасність — координація спрямована на поперед�

ження правопорушень у бюджетному процесі;

— економічність — витрати на проведення координації

мають бути мінімальними, а ефект від її здійснення — мак�

симальним;

— комплексність — передбачається комплексне вико�

ристання можливостей і ресурсів усіх контролюючих

суб'єктів;

— повноту— при здійсненні координації мають бути з'я�

совані всі необхідні питання та досліджені всі об'єкти;

— гласність — заходи координації й її результати ма�

ють бути доступними для населення;

— об'єктивність — інформація, отримана в результаті

забезпечення координації, має бути істинною і достовірною.

Важливе значення мають принципи оперативності та

результативності при проведенні координації, оскільки саме

від швидкого її здійснення залежить отримання достовір�

них, реальнихі і точних результатів контролю [5].

Координаційна діяльність здійснюється за допомогою

певних механізмів відповідно до рівня ієрархії.

До механізмів вертикальної координації належать пря�

мий контроль, який полягає у наданні керівникові права пе�

редачі роботи та контролю її виконання, й стандартизація

діяльності, тобто визначення способів виконання роботи.

Стандартизація передбачає застосування визначених

правил, стандартних операційних процедур і формування

графіків, норм, планів тощо.

Механізми горизонтальної координації передбачають:

— взаємодопомогу; створення оперативних, робочих

груп (тимчасових груп працівників різних суб'єктів контро�

лю чи їхніх підрозділів, створених для вирішення специфіч�

ної короткострокової проблеми, виконання спеціального

завдання);

— формування постійних комісій (постійних груп пред�

ставників різних суб'єктів контролю чи їхніх підрозділів,

сформованих для вирішення довгострокової проблеми, ви�

конання довгострокового завдання); проведення зборів

працівників [6].

 Таким чином, координація посилить профілактичну спря�

мованість державного внутрішнього фінансового контролю,

дасть змогу перейти від контролю, за результатами якого

застосовуються певні заходи впливу до правопорушників, до

контролю, спрямованого на попередження правопорушень і

відповідно завдання шкоди фінансовим інтересам держави.

У результаті координації фінансового контролю зміцнюєть�

ся фінансова дисципліна, вимоги якої поширюються як на

органи державного управління й місцевого самоврядування,

так і на підприємства, установи та організації.

Створення нової й усунення недоліків діючої системи

державного внутрішнього фінансового контролю в бюджет�

ному процесі доцільно здійснювати на основі сучасних до�

сягнень вітчизняної та світової фінансової науки і передо�

вого зарубіжного досвіду. Ця система має адекватно реагу�

вати на численні соціально�економічні проблеми, забезпе�

чувати єдність та стійкість організаційно�економічних

зв'язків між усіма гілками влади й охоплювати всі рівні та

галузі бюджетної сфери економіки. Її потрібно будувати на

єдиних організаційно�методологічних принципах, єдиних

нормах функціонування і виконання окреслених завдань з

чітким визначенням органів контролю та розподілом їхніх

функцій і повноважень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Як під час фінансово�економічних криз, так і в часи

розквіту керівництво будівельних підприємств повинно

шукати шляхи зниження витрат і оптимізації виробництва

на кожному з етапів операційного циклу. Управління запа�

сами, визначення їх оптимального рівня, прогнозування
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THE IMPACT OF SEASONAL FLUCTUATIONS ON CIRCULATING ASSETS
OF A CONSTRUCTION FIRM

Вирішено завдання щодо формування оборотних активів будівельного підприємства в умо�
вах впливу чинників сезонності. Доводиться, що методики прогнозування обсягів виробництва
промислових підприємств можуть бути адаптовані до потреб будівництва при визначенні про�
гнозного обсягу оборотних активів. На прикладі підприємства "АРС�Дім" здійснено прогнозу�
вання рівня виробничих запасів, дебіторської заборгованості та оборотних активів усього. Ство�
рено три моделі для оцінювання рівня цих показників з урахуванням сезонної компоненти. От�
римані моделі мають достатню точність, наведений методичний підхід може застосовуватись
підприємствами будівельної галузі. Доведено, що будівництво є одним із секторів національ�
ної економіки, які мають виражену сезонність, цей фактор потрібно враховувати при прогнозу�
ванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних
активів будівельного підприємства.

There was solved a problem concerning formation of circulating assets of a construction enterprise
under the influence of seasonal factors. Further was proved that methods of forecasting production
volumes of industrial enterprises can be adapted to the needs of construction when determining
forecasted volume of circulating assets. Taking as an example "ARS�Dim" company there was carried
out forecasting of level of industrial stocks, receivables and current assets as a whole. There were
created three models for the evaluation of these indicators taking into account seasonal components.
It was proved that construction industry is one of the sectors of the national economy, that have
pronounced seasonality and this factor should be considered when forecasting revenues and
expenses, selecting pricing policies and forming circulating assets of a construction company.

Ключові слова: оборотний капітал, оборотні активи, дебіторська заборгованість, сезонні коливання.
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майбутньої дебіторської заборгованості та управління нею,

визначення потреби фінансових інвестиціях та грошових

коштах є тими завданнями, що постають перед кожним

підприємством. Можна стверджувати, що способи форму�

вання оборотних активів, оптимізація їх розміру та точність

при визначенні майбутньої потреби є реальними важеля�

ми підвищення конкурентоспроможності будівельних

підприємств в ринкових умовах. Важливість цієї складової
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для розвитку та функціонування підприємства набуває

особливої актуальності ще й тому, що оборотний капітал є

найбільш мобільною частиною ресурсів підприємства,

удосконалення системи управління якими здатне суттєво

збільшити вигоди для підприємства при невеликих витра�

тах.

При цьому слід враховувати, що будівництво є одним із

секторів національної економіки, які мають виражену се�

зонність. Більшість підприємств у цій сфері істотно реагує

на сезонні коливання, що пов'язані передусім із дією різно�

манітних природних, кліматичних, технічних, економічних,

культурних та інших факторів. Ці фактори впливають не

тільки на діяльність будівельних підприємств, а й на функ�

ціонування суб'єктів господарювання, що працюють сфері

транспорту, торгівлі, зв'язку, промислових, а також інших

підприємств, діяльність яких пов'язана з розвитком будів�

ництва.

Чинник сезонності є вагомим при прогнозуванні доходів

та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення на

товари і послуги будівельної галузі, визначенні стратегії

розвитку підприємств, тому його потрібно враховувати при

формуванні оборотних активів будівельного підприємства.

Актуальність такого дослідження обумовлена насамперед

необхідністю забезпечення ефективної діяльності суб'єктів

господарювання будівельної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи актуальність завдання по підвищенню

ефективності діяльності будівельних підприємств шля�

хом управління оборотними активами, це питання по�

стійно досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні нау�

ковці.

Але незважаючи на значний науковий доробок у сфері

управління оборотними активами українських та зарубіж�

них вчених I.О. Бланка, Є.В. Бикової, А.Ф. Гойка, М.І. Дан�

ченко, К.В. Ізмайлової, В.В. Ковальова, Т.В. Момот,

А.М. Поддєрьогіна, С.Ф. Покропивного, Л.В. Сорокіної,

Є.С. Стоянової, В.Г. Федоренка, Дж. Хорна, Н. Хілла,

Ч. Хейлі та інших, завдання щодо визначення майбутньої по�

треби в оборотних активах з врахуванням чинника сезон�

ності вимагають подальших досліджень.

Серед відомих науковців, які у своїх працях детально

розглядали питання впливу сезонних коливань на діяльність

підприємства, слід відзначити таких вчених: І.В. Антохоно�

вої, А.М. Єріної, О.Ю. Коваленко, С.А. Кошечкіна та ін. Про�

те ряд питань щодо прогнозування операційної діяльності

підприємств з врахуванням сезонної компоненти вимагає по�

дальших досліджень. Так, поглибленого вивчення потребу�

ють питання щодо формування оборотних активів суб'єктів

господарювання саме із сезонним характером діяльності,

до яких відноситься і будівництво.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
З огляду на важливість вирішення завдання щодо

формування оборотних активів будівельного підприєм�

ства в умовах впливу чинників сезонності, метою статті є

визначення можливості прогнозування обсягів оборотних

активів будівельного підприємства за методикою А.С.

Кошечкіна [1] та її адаптація до потреб будівельних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з П(С)БО 2 [3]: "Оборотні активи — грошові

кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а

також інші активи, призначені для реалізації чи споживан�

ня протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти

місяців з дати балансу". За своєю природою оборотні ак�

тиви мають неоднорідну структуру та різну ліквідність, тому

дослідження впливу сезонності рекомендується проводи�

ти у розрізі кожної з груп. Групування пропонуємо здійсню�

вати за укрупненими статтями балансу підприємства, згідно

з  яким до оборотних активів будівельного підприємства

належать: запаси, дебіторська заборгованість, поточні

фінансові інвестиції, грошові кошти та витрати майбутніх

періодів тощо. Згідно з П(С)БО 9 "Запаси", запаси — це

активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов

звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі

виробництва з метою подальшого продажу продукту ви�

робництва; утримуються для споживання під час виробниц�

тва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також

управління підприємством [3]. Тобто запаси — це активи,

які використовуються у процесі виробництва та постійно

перебувають на різних стадіях активного перетворення, по�

чинаючи від закупівлі та закінчуючи їх використанням. По�

точні фінансові інвестиції — інвестиції, які підприємство

утримує на термін, що не перевищує один рік, і які можуть

бути вільно реалізовані в будь�який момент, крім інвес�

тицій, які є еквівалентами грошових коштів. У статті "Гро�

шові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі,

на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути

використані для поточних операцій, а також еквіваленти

грошових коштів [5]. У разі потреби у більш детальному

аналізі, кількість груп може бути збільшено, наприклад,

статті "Запаси" та "Дебіторська заборгованість" може бути

поділено на декілька.

Дослідження впливу сезонних коливань на оборотні

активи підприємства проведемо на прикладі показників гос�

подарської діяльності будівельного підприємства "АРС�Дім"

з першого кварталу 2010 р. по 1�й квартал 2015 р. [6].

Дослідження проводиться у наступній послідовності:

1. Визначення груп оборотних активів, що аналізують�
ся. В наслідок обмеженості обсягу статті, для виявлення

впливу на оборотні активи підприємства "АРС�Дім" чинни�

показник період
1 кв. 2010 2 кв.2010 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012

ІІ. Оборотні 
активи 41175,8 60474,9 53334,1 51859,4 54740,3 59336 58954,3 58832,3 56229,1 54866,8 55066,2 

Виробничі 
запаси 50,8 9310,8 9472,7 1971,9 1849,4 1929,3 1555,8 1441,3 1616,8 1799,1 2098,3 

Дебіторська 
заборгованість 225,1 4639,5 6095,2 15145,1 16063,3 15543 13137,1 14359,2 14394,6 14927,1 8546,1 

 період 
показник 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015  

ІІ. Оборотні 
активи 50930,0 47932,1 43491,7 44981,7 45265,2 51623,4 50073,1 45010,4 46671,1 47056,4  

Виробничі 
запаси 2716,2 2655,5 2446,3 2438,3 2511,5 1626,1 4569,7 4536,1 2697,5 4066,8  

Дебіторська 
заборгованість 9012,4 9897,4 9570,5 10189,7 10353,7 12434,6 12422,7 7142,3 7877,9 7809,7  

Таблиця 1. Оборотні активи підприємства "АРС�Дім"
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Можна зробити вис�

новки про те, що сезонні

коливання мають місце для

запасів, у меншій мірі для

дебіторської заборгова�

ності, а для оборотних ак�

тивів в цілому сезонні коли�

вання майже не відчутні.

Тому подальше прогнозу�

вання рівня оборотних ак�

тивів підприємства з ураху�

ванням чинника сезонності

проведемо на прикладі по�

казника "Запаси".

3. Прогнозування здійс�

нюємо за методикою Ко�

шечкіна С.А., яку він вико�

ристав для прогнозу обся�

гу реалізації продукції із

сезонним характером про�

дажів [1]:

3.1. Визначаємо тренд,

що найкращим чином ап�

роксимує фактичні дані.

Для цього побудуємо лі�

нійний та поліноміальні

тренди третього та шосто�

го ступенів (рис. 2).

Поліноміальний тренд

апроксимує фактичні дані

набагато краще, ніж ліній�Рис. 2. Зміна обсягу запасів підприємства "АРС�Дім" у 2010—2015 рр.

Таблиця 3. Значення трендів та сезонних компонент для різних моделей
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ний (R2 для лінійного ряду — 0,0138, для поліноміальних

рядів четвертого та шостого ступеня — відповідно 0,25 і

0,6804).

Віднімаючи від фактичних значень запасів значення

тренду, визначимо величини сезонної компоненти (табл. 3).

Скоригуємо значення сезонної компоненти таким чином,

щоб їх сума була рівна нулю.

3.2. Скорегуємо значення сезонної компоненти таким

чином, щоб сума коливань дорівнювала нулю. Щоб довес�

ти середнє коливання до 0, необхідно кінцеву суму середніх

розділити на кількість періодів у сезоні (в нашо�

му випадку — це 4). Отриманий результат

віднімаємо із значень середнього по кожному пе�

ріоду. В результаті — сума коливань складе аб�

солютний 0 (табл. 4).

3.3. Розрахуємо прогнозні значення мо�

делі, поєднавши трендовий аналіз із експо�

ненціальним згладж уванням.  Константу

згладжування рекомендується визначати як

ймовірність збереження наявних тенденцій

розвитку підприємства в залежності від його

ділової активності (табл. 5). Якщо ділова активність

підприємства не змінюється протягом декількох се�

зонів, то константа буде — "1", якщо значні зміни, то

— "0".

4. Прогнозування обсягу оборотних активів за кожним

з отриманих рівнянь, з урахуванням коефіцієнта згладжу�

вання.

Прогноз на 1 квартал 2015 року для підприємства

"АРС�Дім" за лінійною моделлю визначається наступним

чином:

 F
м t

 = �44,23*х + 3525,1 — 1831,15 = 3480,87 тис. грн.

Фактичне значення обсягу запасів у відповідному пері�

оді минулого року (F
ф t�1

) склало 1 626,1 тис. грн. Приймає�

мо коефіцієнт згладжування 0,8. Отримаємо прогнозне зна�

чення обсягів: F
пр t

 = 0,8*1 626,1 + (1�0,8)*3480,87 = 3109,9

тис. грн.

Аналогічно розраховують значення по кожній з моде�

лей (табл. 6).

Для врахування нових економічних тенденцій рекомен�

дується також кожного кварталу уточнювати модель на ос�

нові включення у розрахунки фактично отриманих обсягів,

додаючи їх або замінюючи ними дані бази, на основі якої

будується модель.

5. Визначення рівня апроксимації моделі:

Таблиця 4. Розрахунок сезонної компоненти для різних моделей

Квартал 2010 2011 2012 2013 2014 Всього Середнє 
Сезонна 
компо-
нента 

 Поліноміальна модель шостого ступеня

1 кв.  -1158,00 1658,80 -42,00 996,70 -32,70 1422,79 284,56 937,18 
2 кв.  2013,57 7297,23 -5498,13 -4850,93 -2727,53 -3765,80 -753,16 -100,54 
3 кв.  1928,95 7543,75 -5445,45 -5105,45 -3007,65 -4085,86 -817,17 -164,55 
4 кв.  -3534,98 5506,88 -2790,68 -2995,38 -2809,38 -6623,53 -1324,71 -672,08 
Всього 

-750,47 22006,67 -13776,27 -11955,0 -8577,2 -13052,4 -2610,48 0,00 
Лінійна модель 

1 кв.  
-2980,07 -1631,47 -1864,07 -825,37 -1854,77 -9155,75 -1831,15 -1403,80 

2 кв.  5874,16 -1507,34 -1637,54 -990,34 1133,06 2872,00 574,40 1001,76 
3 кв.  6080,29 -1836,61 -1294,11 -954,11 1143,69 3139,15 627,83 1055,19 
4 кв.  -1376,28 -1906,88 -631,98 -836,68 -650,68 -5402,50 -1080,50 -653,15 
Всього 

7598,10 -6882,30 -5427,70 -3606,50 -228,70 -8547,10 -1709,42 0,00 
Поліноміальна модель четвертого ступеня

1 кв.  235,10 1583,70 1351,10 -16145,2 1360,40 -11614,9 -2322,98 -3824,18 
2 кв.  8859,02 1477,52 1347,32 0,00 4117,92 15801,76 3160,35 1659,15 
3 кв.  9187,93 1271,03 1813,53 0,00 4251,33 16523,83 3304,77 1803,56 
4 кв.  2093,53 1562,93 2837,83 0,00 2819,13 9313,41 1862,68 361,48 
Всього 20375,58 5895,18 7349,78 -16145,2 12548,78 30024,10 6004,82 0,00 

Збільшення (зменшення) 
виручки від реалізації,% ≤10 10,1-25 25,1-40 40,1-70 70,1-90 ≥90 

Коефіцієнт згладжування 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Таблиця 5.  Рекомендовані значення коефіцієнта
згладжування в залежності від рівня

ділової активності підприємства

Розроблено автором.

Прогнозні значення 
лінійна модель поліном 6-го ступеня поліном 4-го ступеня
Fmt Fпр t Fmt Fпр t Fmt Fпр t

1649,72 730,584 1943,36 789,3123 -2057,28 10,8161 

4011,04 8250,848 6544,07 8757,455 3612,14 8171,067 

4020,24 8382,208 6726,58 8923,476 3589,53 8296,067 

2267,68 2031,056 4182,17 2413,954 1741,05 1925,731 

1649,72 1809,464 1943,36 1868,192 -2057,28 1068,064 

4011,04 2345,648 6544,07 2852,255 3612,14 2265,867 

4020,24 2048,688 6726,58 2589,956 3589,53 1962,547 

2267,68 1606,576 4182,17 1989,474 1741,05 1501,251 

1649,72 1623,384 1943,36 1682,112 -2057,28 881,9839 

4011,04 2241,488 6544,07 2748,095 3612,14 2161,707 

4020,24 2482,688 6726,58 3023,956 3589,53 2396,547 

2267,68 2626,496 4182,17 3009,394 1741,05 2521,171 

Таблиця 6. Прогнозні значення запасів
за кожною з моделей
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Визначається за допомогою середнього лінійного відхи�

лення (табл. 7).

m/m
ij ∑ Δ=Δ 1 (5),

( ) 100⋅−=Δ ф
i

р
i

ф
ii Y/YY (6),

де Yф — фактичні значення досліджуваних показ�

ників;

Yр — прогнозовані значення досліджуваних показників;

Δі — лінійна похибка моделі по і — му підприємству (i

= 1,2…m);

j — економічні показники ( j = 1,2…n).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Можна зробити висновок, що методику Кошечкіна С.А.

можна використовувати для прогнозування розмірів оборот�

них активів.

Найбільша прогнозна здатність у поліноміальної мо�

делі 6�го ступеня (відхилення 13,9%), найменша — у

лінійної моделі. Слід зазначити, що поліноміальні моделі

слід з обережністю використовувати в розрахунках, так як

вони здатні значно відхилятися від тенденцій розвитку

підприємства з часом, у деяких випадках, за моделлю роз�

міри активів можуть приймати від'ємне значення (що поз�

бавляє модель економічного сенсу). Для усунення цих не�

доліків рекомендується розраховувати нову модель при

надходженні нових даних, що значно підвищить точність

прогнозування.
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2 кв. 2011 1929,3 8250,848 -3,2766 8757,455 0,0614 8171,067 0,066959 
3 кв. 2011 1555,8 8382,208 -4,38772 8923,476 0,06457 8296,067 0,07031 
4 кв. 2011 1441,3 2031,056 -0,40918 2413,954 0,18852 1925,731 0,20225 
1 кв. 2012 1616,8 1809,464 -0,11916 1868,192 0,03246 1068,064 0,42829 
2 кв. 2012 1799,1 2345,648 -0,30379 2852,255 0,21598 2265,867 0,205587 
3 кв. 2012 2098,3 2048,688 0,023644 2589,956 0,2642 1962,547 0,242247 
4 кв. 2012 2716,2 1606,576 0,408521 1989,474 0,23833 1501,251 0,245403 
1 кв. 2013 2655,5 1623,384 0,388671 1682,112 0,03618 881,9839 0,475669 
2 кв. 2013 2446,3 2241,488 0,083723 2748,095 0,22601 2161,707 0,21338 
3 кв. 2013 2438,3 2482,688 -0,0182 3023,956 0,21802 2396,547 0,20748 
4 кв. 2013 2511,5 2626,496 -0,04579 3009,394 0,14578 2521,171 0,162233 
1 кв. 2014  2454,344 -0,50934 2513,072 0,02393 1712,944 0,318387 
2 кв. 2014  2759,248 0,396186 3265,855 0,1836 2679,467 0,179551 
3 кв. 2014  2754,688 0,392719 3295,956 0,19649 2668,547 0,190357 
4 кв. 2014  2462,736 0,08703 2845,634 0,15548 2357,411 0,171569 
1 кв. 2015  1630,824 0,598991 1689,552 0,03601 889,4239 0,473574 
   35,79 13,92 28,63

Таблиця 7. Визначення рівня апроксимації за кожною з моделей
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж останнього десятиліття грошові надходжен�

ня від трудових мігрантів із�за кордону стали вагомим дже�

релом доходів значної частини домогосподарств України.

За межами нашої країни нині працює більше 6,5 мільйона

громадян, що становить понад 14% українського населен�

ня [1]. За даними Національного банку, у 2013 році в Украї�

ну ними перераховано 8,54 млрд дол. США [2].

 Розвиток міжнародних ринків та комунікаційних тех�

нологій, формування транснаціональних мереж сприяли

активізації процесу міжнародної трудової міграції. Вітчиз�

няні міграційні потоки набули значних масштабів з часу здо�

буття незалежності та зростання відкритості українського

суспільства й особливо активізувалися з початку військо�

вого конфлікту на сході України. Трудова міграція украї�

нських громадян за кордон стала об'єктивною реальністю

сьогодення, а міграційні заробітки є не лише засобом підви�
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щення рівня життя окремих домогосподарств, а й чинником

економічного зростання країни. Загалом, процеси трудової

міграції суттєво впливають на стан розвитку суспільства й

несуть у собі політичну, економічну та демографічну скла�

дові, що, за відсутності виваженої державної політики у цій

сфері, може створювати певні загрози для фінансової без�

пеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем трудової міграції присвятили свої

праці чимало науковців, зокрема Е. Лібанова, О. Малиновсь�

ка, В. Орєшкін, С. Пирожков, Ю. Пахомов, М.  Романюк,

Т. Ромащенко, М. Шульга. Позитивні та негативні наслідки

трудової міграції як складного та багатогранного феноме�

ну є об'єктом дискусій в широких наукових колах. Однак,

незважаючи на посилену увагу вчених до процесів міжна�
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родної міграції, у даній сфері залишається ряд теоретичних

та науково�практичних проблем, які потребують більш грун�

товного дослідження та якнайшвидшого вирішення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є з'ясування ролі та значення мігра�

ційного капіталу як складової доходів домогосподарств

та підвищення ефективності його використання в Ук�

раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж вести мову про доходи українських трудових

мігрантів та їх значення для вітчизняних домогосподарств,

доцільно охарактеризувати нинішній стан та тенденції вітчиз�

няної трудової міграції.

Сучасні міграційні процеси в Україні характеризується

виїздом за кордон з метою працевлаштування значної час�

тини економічно активного населення країни. До еміграції

за кордон українських громадян спонукають чимало при�

чин: це й циклічне безробіття, пов'язане із зниженням об�

сягів виробництва, й низький рівень оплати і непривабливі

умови праці, й прагнення до підвищення рівня та якості життя

(належного медичного та культурного обслуговування, які�

сної освіти, поліпшення житлових умов, максимальної само�

реалізації та успіху тощо). Результати модульного вибірко�

вого обстеження з питань трудової міграції, проведеного в

Україні у 2010—2012 рр. свідчать, що серед усіх переліче�

них причин працевлаштування за кордоном найбільш ваго�

му роль відіграє низький рівень заробітної плати в нашій

країні [3, с. 96].

За своєю структурою трудова міграція громадян Ук�

раїни поділяється на декілька рівнів: легальна трудова

міграція, яку фіксує офіційна статистика України; нео�

фіційна легальна міграція; нелегальна міграція, пов'яза�

на з незареєстрованою зайнятістю та інші види міграції.

Слід зауважити, що грошові перекази нелегальних

мігрантів становлять найбільшу частку у загальній струк�

турі доходів від трудової міграції та залежать від низки

чинників:

— чисельності українських трудових мігрантів, які пе�

ребувають за кордоном на заробітках;

— розподілу контингенту трудових мігрантів в залеж�

ності від країни перебування та виду діяльності;

— розміру оплати праці кожного контингенту пра�

цівників�мігрантів.

Чітко визначити масштаби трудової міграції з України

практично неможливо, оскільки інформація стосовно чи�

сельності українських трудових мігрантів є досить супе�

речливою, залежить від джерел походження і, як правило,

суттєво відрізняється між собою. Зокрема дані експертних

оцінок в десятки разів перевищують показники офіційної

статистики.

За даними Звіту з питань трудової

міграції в Україні, проведеного МОП за

2010—2012 роки, переважна більшість

українських заробітчан працює у

Російській Федерації (43,2%), Польщі

(14,3%), Італії (13,2%) та Чеській Рес�

публіці (12,9%) [3, с. 36].

 Істотним рівнем міграції вирізня�

ються області західного регіону Украї�

ни, в яких пропозиція робочої сили сут�

тєво перевищує попит на неї (зокрема

в Івано�Франківській обл. — у 329

разів, у Волинській — у 137 разів, у

Львівській — у 103 рази) [4].

Серед трудових мігрантів перева�

жають сільські жителі над міськими

(7,9% і 3,9% населення працездатно�

го віку відповідно), що пояснюється значно меншою мож�

ливістю працевлаштування в сільській місцевості.

Найбільша частка трудових емігрантів з України працює

у будівельній галузі — 45,7%, роботою домашньої прислу�

ги зайнято 18,3% від загальної чисельності трудоемігрантів,

у торгівлі — 9,1%, сільському господарстві — 11,3%, про�

мисловості — 4,2%, на транспорті й зв'язку — 4,2%, у го�

тельному господарстві та закладах харчування — 3,6%.

Середня заробітна плата у зазначених галузях в країнах ЄС

знаходиться в межах тисячі дол. США: найвища — у будів�

ництві (1,2 тис. дол. США), найнижча — у сільському госпо�

дарстві (0, 7 тис. дол. США) [5].

 Українська трудова міграція за кордон нині стала важ�

ливим джерелом валютних надходжень у формі грошових

переказів, які сприяють підвищенню добробуту сімей тру�

дових мігрантів та забезпечують економічне зростання в

країні. Однак обсяги та масштаби надходження коштів із

закордону, зароблених українськими трудовими мігранта�

ми достеменно невідомі, що зумовлено відсутністю виваже�

ної державної еміграційної політики, недосконалістю украї�

нського законодавства та непрозорістю схем переказу

коштів.

Аналіз різних джерел і точок зору стосовно обсягу

міграційного капіталу, який надходив в Україну за останні 5

років, дав змогу оцінити його розмір в межах 6 млрд дол.

США в рік. Динаміка грошових переказів трудоемігрантів в

Україну впродовж 2007—2013 рр. представлена на рисун�

ку 1.

З рисука 1 видно, що починаючи з 2007 року обсяг при�

ватних трансфертів має стійку динаміку до зростання, а

зниження даного показника у 2009 році, порівняно з 2008

роком зумовлене глобальною фінансовою кризою, яка

охопила усі країни світу. У 2012 році, порівняно із 2011

роком, обсяг грошових приватних переказів з�за кордону

зріс на 8 %, а у 2013 році, порівняно з попереднім — на

14%.

Також слід зазначити, що за обсягом грошових пере�

казів з�за кордону Україна впродовж 2008—2013 рр. по�

сідає друге місце серед держав Східної Європи та Цент�

ральної Азії. Згідно з даними Нацбанку, левова частка

грошових переказів в Україну надходить через кореспон�

дентські рахунки банків та через міжнародні платіжні си�

стеми, що сукупно у 2013 році становило 7377 млн дол.

США. Даний показник на 14% перевищив аналогічний по�

казник попереднього року. Неофіційними шляхами,

згідно даного джерела, надійшло 1160 млн дол. США (у

2012 р.— 1035 млн дол. США) [2]. Згідно з іншою точ�

кою зору, більше половини загальної суми грошових

коштів надходить від трудових мігрантів саме через не�

зареєстровані канали (водіїв міжнародних маршрутів,

неофіційні системи грошових переказів, доставляється

особисто) [6, с. 12].

4,92

6,18

5,37
5,86

7,01
7,53

8,54

4

5

6

7

8

9

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Рис. 1. Динаміка обсягів приватних грошових переказів
в Україну впродовж 2007—2013 рр. (млрд дол. США)

Побудовано автором за даними Національного банку України.
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Обстеження трудової міграції, проведене Державною

службою статистики України спільно з Інститутом демог�

рафії та соціальних досліджень НАН України у 2012 році

засвідчило, що грошові перекази з�за кордону, середній

розмір яких склав 1795 дол. США в розрахунку на одного

мігранта, отримали 693,1 тис. домогосподарств, або 4,3%

від загальної їх кількості. При цьому, у сільській місцевості

даний показник був вищим у 1,7 рази за аналогічний — у

міських поселеннях.

Найбільша частка коштів вітчизняним домогосподар�

ствам надходить від трудоемігрантів, які працюють в Німеч�

чині та Угорщині (82%), Чеській Республіці (78,9%), Іспанії

та Італії (близько 69%) [3, с. 63].

Для більшості домогосподарств грошові перекази тру�

дових мігрантів становлять понад половину їх сукупного

доходу, а витрачаються переважно на задоволення щоден�

них потреб та на придбання товарів тривалого використан�

ня (табл. 1).

Майже третина опитаних домогосподарств спрямовує

міграційний капітал на житлове будівництво, що, з одного

боку, обумовлює швидкий розвиток даної галузі, а з іншого

— призводить до формування спекулятивної "бульбашки"

на ринку нерухомості, "омертвіння" капіталу та міграції мо�

лоді з сільської місцевості. Лише незначна частка міграцій�

них коштів спрямовується на започаткування власного бізне�

су, що пояснюється несприятливим інвестиційним кліматом

в країні, а саме: недосконалістю податкового законодавства,

значним рівнем корупції, економічною та політичною неста�

більністю, високими відсотковими ставками за кредитами

тощо. Поряд з цим, позитивним наслідком трудової міграції

є спрямування коштів, отриманих домогосподарствами від

трудових мігрантів, у людський розвиток (освіту, медицину,

культуру тощо) [7, с.127].

Оскільки трудова міграція є важливим чинником доб�

робуту домогосподарств, на нашу думку, держава повинна

створювати сприятливі умови для легалізації та здешевлен�

ня грошових переказів трудоемігрантів і гарантувати без�

пеку й своєчасність їх надходження до адресата через зас�

тосування новітніх технологій у фінансово�банківському

секторі. За умов економічної кризи в Україні та наявності

циклічного безробіття, важливим також є створення додат�

кових робочих місць, шляхом залучення коштів трудових

мігрантів у розвиток дрібного та середнього бізнесу та за�

безпечення для нього сприятливого інвестиційного середо�

вища.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі вищезазначеного можна констатувати, що до�

ходи трудових мігрантів, як важлива складова сукупних до�

ходів домогосподарств України суттєво впливають на доб�

робут населення. Вони сприяють ліквідації бідності, вирі�

шенню проблем безробіття, покращенню фінансових, ма�

теріальних та житлових умов родин трудових мігрантів, зро�

станню рівня освіти членів їх сімей, підвищенню якості їх

медичного обслуговування, відпочинку та дозвілля. Однак

через те, що не існує державної програми залучення даних

коштів в економіку, вони переважно спрямовуються на спо�

живання, а не на розвиток.

Тому з метою підвищення ролі міграційного капіталу в

сукупних доходах домогосподарств та максимально ефек�

тивного його використання в Україні необхідним є розроб�

ка рекомендацій стосовно формування виваженої держав�

ної міграційної політики, що може стати предметом подаль�

ших наукових пошуків.
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Напрями використання 2008 2012 2013
Щоденні потреби 72,0 77,5 76,2
Товари довготривалого 
використання 

39,3 40,9 33,4 

Придбання, ремонт житла 29,1 29,0 25,6 
Здобуття освіти 12,4 11,6 8,1 

Заощадження 9,7 22,2 4,9 

Таблиця 1. Основні напрями використання
грошових переказів трудових мігрантів

домогосподарствами України у 2008, 2012
та 2013 роках, % опитаних

Джерело: складено автором за даними Національного бан�

ку України та Державної служби статистики України.
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ВСТУП
У контексті нагальної необхідності попередження

кризових явищ в економічних системах, недопущення

глобальної фінансово�економічної кризи особливої ак�

туальності набувають питання дослідження явища

фінансіалізації економіки, виникнення та накопичення

дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці,

мінімізації негативних наслідків таких дисбалансів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Велика кількість вчених�економістів (особливо за�

рубіжних) у ряді своїх наукових праць досліджували

питання взаємодії фінансового та реального секторів

економіки, виникнення явища фінансіалізації, а саме: Э.

УДК 336.76(477) (043.5)

М. В. Корнєєв,
к. е. н., доцент

ДИСБАЛАНСИ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ:
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ

M. Korneyev,
PhD in Economics

DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY: FEATURES OF ORIGIN
AND ACCUMULATION

У статті розглянуто аспекти взаємодїї фінансового та реального секторів економіки. Проведе�
но аналіз характеру та ступеню впливу фінансового сектору на реальний сектор економіки. Роз�
глянуто ключові аспекти виникнення та формалізовано змістовні характеристики дисбалансів руху
фінансових ресурсів в економіці. Обгрунтовано наслідки дисбалансів руху фінансових ресурсів
та досліджено їх специфіку в національній економіці.

The features of cooperation of financial and real sectors of economy in the article are certain. The
analysis of character and degree of influence financial to the sector on the real sector of economy is
conducted. The key aspects of origin are considered and rich in content descriptions of disbalances of
motion of financial resources in an economy are formalized. The consequences of disbalances of motion
of financial resources are reasonable and their specific in a national economy is investigational.

Ключові слова: фінансові ресурси, дисбаланс, рух, фінансовий сектор, реальний сектор, фінансіаліза$

ція, економіка.

Key words: financial resources, imbalance, the motion, financial sector, real sector, financialisation, economy.

Галимова, С. Козьменко, І. Ломачинська, А.Кравцова,

С.Лєонов, Р. Гільфердинг, Р. Голдсміт (R. Goldsmith),

Дж. Асса (J. Assa), О. Орхангазі (O.Orhangazi), P.Рем

(R.Ram), Е. Штокхаммер (E.Stockhammer) та інші. Про�

те окремі засади виникнення, накопичення, наслідків

дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіках (у

контексті взаємодії фінансового та реального секторів

економіки) є недостатньо дослідженими й досі.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження особливостей взаємодії фінансового

та реального секторів економіки, аспектів виникнення,

накопичення дисбалансів руху фінансових ресурсів в

рамках світової та національної економік, наслідків та�

ких дисбалансів для економічних систем.

Реальний сектор  
економіки 

Некомерційні обслуговуючі 
організації 

Нефінансові суб’єкти 
підприємництва

                Фінансовий сектор  
               економіки 

Банківські установи 

Органи державного управління, 
державних установ (надання 
нефінансових послуг) 

Домашні господарства 

Небанківські установи 

Інструменти взаємодії 
(кредитування, участь в 
капіталі та інвестиціях, 
емісійне фінансування)

Рис. 1. Реальний та фінансовий сектори економіки: суб'єктний склад та взаємодія
Авторська розробка.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При аналізі взаємодії ключових секторів економіки

(фінансового, реального) є можливим відслідкувати

ступінь впливу одного сектору на інший, а також особ�

ливості та характер превалювання цих секторів один над

одним. Особливості такої взаємодії дозволяють суди�

ти про рівень соціально�економічного розвитку еконо�

міки. Однонаправлений взаємозв'язок цих секторів еко�

номіки обумовлений взаємоузгодженістю інтересів їх

суб'єктів (рис. 1). При превалюванні фінансового сек�

тору над реальним проявляється таке явище як фінан�

сіалізація, а отже виникають та накопичуються дисба�

ланси (невідповідності) у русі фінансових ресурсів в еко�

номіці (рис. 2). Історичний аналіз взаємодії досліджу�

ваних секторів наведено на рисунку 3.

Проведений нами історичний аналіз характеру та сту�

пеню впливу фінансового сектору на реальний вказує на

наступне [4; 5; 10; 12]:

1) більшість зарубіжних вчених�економістів, пол�

ітиків стверджували про позитивний характер такого

впливу, про фундаментальне значення саме фінансових

інститутів у розвитку економіки, про те, що ефективно

функціонуючий фінансовий сектор сприяє соціально�

економічному розвиткові країни, розвитку нових

суб'єктів реального сектору тощо.

2) окремі вчені мали іншу (протилежну) точку зору, до�

водячи окремі аспекти негативності такого впливу або вза�

галі його відсутності.

Представники різних економічних теорій (рис. 3) до�

водили у своїх працях важливість окремих складових

фінансового та реального секторів економіки, аналізува�

ли окремі форми їх взаємодії, вказуючи на роль фіктив�

ного капіталу при цьому, визначали остаточні цілі такої

взаємодії. Ще у рамках класичної школи простежувались

окремі засади домінування фінансового сектору над ре�

альним (банківська складова фінансового сектору вста�

новлює контроль над діяльністю суб'єктів реального сек�

тору, а останній, у свою чергу, отримує доступ до креди�

тування). Подібні прояви відстежуються й у працях пред�

ставників неокласицизму. Представники інституціоналіз�

му вказували на необхідність реформування фінансової

сфери, мінімізацію розриву між реальним та фінансовим

секторами економіки [1; 2; 3; 6; 8; 11; 13].

Отже, більшість позицій науковців доводить саме про

наявність зв'язку (як правило, прямого) між розвитком до�

Реальний  
сектор  

економіки 
Фінансовий  
сектор  

економіки 

Виникнення дисбалансів руху фінансових ресурсів 

Накопичення дисбалансів руху фінансових ресурсів 

Розширення 
частки  та 
зміна ролі 
фінансового 
сектору 

Рис. 2. Виникнення та накопичення дисбалансів руху фінансових ресурсів при взаємодії
секторів економіки

Авторська розробка.

Теорія Складові  
фінансового сектору 

Складові 
реального сектору Форма взаємодії Цілі взаємодії 

Інституціоналізм 

Банківський сектор 

Кредитна система, ринок 
капіталу, грошовий ринок, 

банківський сектор, 
суб'єкти: банкір, капіталіст 
Ринок цінних паперів, 

фондова біржа, банківські 
та страхові установи, 
інвестиційні фонди 

Банківський сектор 

Сукупність фінансових 
установ, які здійснюють 
фінансове посередництво  

Промислові 
підприємства 

Інноваційні 
підприємства; 
новатори,  
ідприємці 

Підприємці, галузі, 
промисловість 

Фірми, бізнес, 
корпорації 

Суб’єкти 
господарювання 
різних напрямків 

Участь у власності та 
органах управління, 
володіння акціями; 

кредитування 

Кредитування інновацій, 
емісійне фінансування 
інноваційних інвестицій 

Інвестиції в 
корпоративні цінні 

папери, кредитування 

Кредитування 

Кредитування, 
фінансування інновацій, 
інвестиції в нові засоби 

виробництва 

Банківський сектор 
встановлює контроль над 
діяльністю підприємств; 
реальний сектор отримує 
доступ до кредитування

Впровадження та поширення 
інновацій; інвестування з 
метою отримання прибутку 

Короткострокові  та 
довгострокові інвестиції  

Отримання прибутку в 
короткостроковому періоді 

Сприяння впровадженню та 
поширенню інновацій у 
реальному секторі 

Класична школа 

Неокласична школа 

Кейнсіанство 

Неокейнсіанство 

Фіктивний 
капітал 

Окремо не 
аналізувався 

Обмеження 
спекуляцій шляхом 
введення податку з 
продавця й покупця, 
але не посередника

Обмеження спекуляцій 
шляхом оподаткування 

фінансових та 
біржових операцій 

Обмеження спекуляцій 
шляхом більш 

жорсткого регулювання

Не виникає за 
рахунок 

індустріалізації 

Марксизм 
Банки  

як торговці грошима 

Фактори 
виробництва (люди, 
земля, засоби праці)

Посередництво між 
реальним кредитором та 

позичальником 

Концентрація в одному місці 
кредитного капіталу та 

позичальників

Є однією з 
функціональних 
форм капіталу 

Рис. 3. Теоретичні основи взаємозв'язку реального та фінансового секторів економіки

Джерело: складено на основі [1; 2; 3; 6; 8; 11; 13].
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сліджуваних секторів економіки, про активізацію соціаль�

но�економічного розвитку завдяки поступовому розши�

ренню частки фінансового сектору (явище фінансіалізації).

Додатково зазначимо, що в сучасних умовах господарю�

вання фіктивний капітал займає стабільні ринкові позиції,

у більшій мірі відокремлюється від реальної економіки [1;

2; 3; 6; 8; 11; 13].

Нижче деталізуємо особливості взаємодії фінансо�

вого та реального секторів економіки та визначимо ха�

рактер впливу фінансового сектору на реальний у

розрізі окремих економічних теорій. В рамках класич�

ної економічної школи суб'єктами взаємодії досліджу�

ваних нами секторів виступають окремі фінансові посе�

редники та промислові суб'єкти підприємництва; вико�

ристовується, як правило, такий інструмент взаємодії як

кредитування з метою більш ефективного забезпечен�

ня перерозподілу системи суспільних матеріальних

цінностей. Фінансовий сектор по відношенню до реаль�

ного у контексті класичної школи виконує у більшій мірі

пасивну роль, зосереджений саме на обслуговуючому

характері. В рамках теорії марксизму суб'єктами взає�

модії досліджуваних нами секторів виступають окремі

банківські установи та безпосередні власники факторів

виробництва; використовується, як правило, такий

інструмент взаємодії як кредитування з метою більш

ефективного забезпечення системи розширеного

відтворення. Фінансовий сектор по відношенню до ре�

ального здійснює з високою ймовірністю саме позитив�

ний вплив (у контексті марксистської політичної еко�

номії). В рамках неокласичної економічної школи суб�

'єктами взаємодії досліджуваних нами секторів висту�

пають окремі сегменти кредитної системи (ринки капі�

талів, грошовий), з однієї сторони, та суб'єкти підприє�

мництва, домашні господарства, з іншої сторони; вико�

ристовуються, як правило, такі інструменти взаємодії

секторів як емісійне фінансування, кредитування з ме�

тою провадження економічної активності (використо�

вуючи ринкові інструменти). Фінансовий сектор по

відношенню до реального у контексті даної школи ви�

конує у більшій мірі роль оптимізації системи виникаю�

чих ризиків, забезпечення доходності на капітал, що був

раніше вкладений. В межах кейнсіанської та інституці�

ональної економічних шкіл суб'єктами взаємодії дослі�

джуваних нами секторів виступають окремі банківські

та небанківські установи, з однієї сторони, та суб'єкти

підприємництва, домашні господарства, з іншої сторо�

ни; використовуються, як правило, такі інструменти

взаємодії секторів як участь в капіталі, кредитування з

метою забезпечення інвестування капіталу (кейнсіан�

ство), забезпечення мінімізації виникаючих ризиків, за�

побігання ринкової асиметрії інформаційного характе�

ру (інституціоналізм). Фінансовий сектор по відношен�

ню до реального у контексті даних шкіл виконує у

більшій мірі:

— регулюючу роль стосовно економіки за участю дер�

жави (кейнсіанство);

— самостійну роль (інституціоналізм) [1; 2; 3; 6; 8;

11; 13].

Проведений нами вище аналіз доводить поступове (ди�

намічне) зростання ролі (від обслуговуючої до відносно

самостійної) фінансового сектору в економічній системі

(у порівнянні з реальним сектором), виникнення дисба�

лансів руху фінансових ресурсів в економіці [1; 2; 3; 6; 8;

11; 13]). Саме зміна ролі та місця фінансового сектору в

економічному розвитку обумовлює зародження явища

фінансіалізації, появу дисбалансів (невідповідностей, як

правило, за напрямами використання) в русі фінансових

ресурсів в економіці (рис. 4).

Виходячи з того, що фінансіалізація як процес у вузь�

кому розумінні означає виникнення дисбалансів руху

фінансових ресурсів в економіці, дослідимо періодизацію

цього процесу у контексті розвитку світової економіки

(рис. 5). З рисунку 5 видно, що виникнення кризи (сигналь�

ної) саме символізує фінансіалізацію економіки за раху�

нок надлишкового накопичення капіталу країною. Етапи

переважання фінансового сектору над реальним супро�

воджуються кризами (термінальними), які здійснюють

вплив на економічну систему. Прогнозується з 2020 року

початок китайського системного циклу нагромадження ка�

піталу [4; 9; 10; 12].

Аналіз процесу фінансіалізації економіки довів, що він

може визначати її розвиток, та виступати причиною виник�

Рис. 4. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: фактори виникнення та наслідки
Авторська розробка.
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фінансових ресурсів 

Стрімкі темпи впровадження інновацій 
фінансового характеру 

циклічні, пов’язані з динамічним 
розростанням частки (посиленням 

ролі) фінансового сектору в 
економіці (створення ВВП, 

соціально-економічний розвиток), що 
обумовлено та характеризується  

окремими специфічними чинниками 
Активне переміщення капіталу з реального 
сектору економіки до фінансового

Збільшення операцій з фіктивним капіталом 
Лібералізація системи фінансових відносин 

1) переорієнтація системи 
управління на використання 
акціонерної вартості; 
2) активний розвиток  
фінансової торгівлі;  
3) розширення системи 
фінансового інструментарію 

фактори 
виникнення 

 Домінування фінансових мотивів 

Зростання активності економічних 
суб’єктів на фінансовому ринку 

Різнорівневі наслідки 
прояву дисбалансів 
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нення кризових явищ. Виходячи з рисунку 5, становлення

національної економіки відбувалося під час загострення

процесу фінансіалізації у світі.

Нижче розглянемо особливості процесу фінансіалі�

зації, виникнення та накопичення дисбалансів руху фінан�

сових ресурсів у національній економіці (рис. 6).

Протягом 1991—2000 років відбувалося початкове

формування національних фінансового та реального сек�

торів економіки, відбувались приватизаційні процеси, при

цьому зростала інфляція, частка тіньового сектору,

зовнішній державний борг, проходила грошова реформа

тощо.

У 2001—2008 роках почали набирати активності

(обертів) процеси фінансіалізації національної економіки па�

ралельно з активізацією соціально�економічного розвитку,

продовжували виникати та накопичуватись дисбаланси руху

фінансових ресурсів, відбувалось домінування руху фінан�

сових ресурсів у фінансовому секторі (порівняно з реальним),

зменшувався державний борг, покращувались міжнародні

економічні відносини тощо. Саме сигнальна криза 2008 року

свідчила про перетікання фінансових ресурсів з реального

сектору до фінансового.

Період 2009—2014 років свідчив про достатній рівень

накопичення дисбалансів руху фінансових ресурсів в на�

ціональній економіці, поряд з цим спочатку відбувалась

післякризова стагнація у сфері інвестицій, кредитування,

зниження реальних доходів населення, а потім (з 2010 по

2014 рік) пожвавлення виробництва, зростання експорту,

активізація банківської складової фінансового сектору,

поліпшення інвестування тощо.

Слід також зазначити, що ступінь активізації взаємодії

досліджуваних нами секторів у національній економці

змінювався у залежності від етапу економічного розвитку

України.

Отже, специфічність виникаючих дисбалансів руху

фінансових ресурсів в національній економіці полягає в

екзогенності (екзогенному характері) стосовно їх почат�

Рис. 6. Взаємодія реального та фінансового секторів економіки України, виникнення
та накопичення дисбалансів руху фінансових ресурсів в національній економіці

Авторська розробка.

Створення 
незалежної 
України 

Приватизаційні процеси; 
ліквідація колгоспної 

системи; 
зростання тіньового 
сектору економіки  
до 60 % ВВП; 

зростання зовнішнього 
боргу України (більш ніж 

у 3 рази з 1994); 
технологічна деградація 
промислового потенціалу 

 

Активні 
приватизаційні 

процеси 

Стрімке 
зростання 
інфляції 

1980 1991 1995 2000 2008 2010 2013 2014

ІV американський системний цикл нагромадження капіталу

Грошова реформа 

Активізація економічного розвитку;
зростання реальних доходів 

населення; скорочення обсягів 
державного боргу; зростання 
надходжень до бюджету; 

значне подорожчання енергоносіїв; 
зменшення рівня безробіття; 

покращення відносин з країнами світу

Пожвавлення 
виробництва та 

поступове 
зростання 
експорту; 

введення в дію 
нового 

податкового 
кодексу, 

активізація 
банківського 
сектору, 

відновлення 
роботи 

інвестиційних 
програм в 
реальному 

секторі; падіння 
імпорту; низькі 
показники 
інфляції 

1996

Стагнація в 
інвестиційній 
сфері та сфері 
кредитування; 

падіння 
надходжень 
до бюджету; 
зниження 
реальних 
доходів 

купівельної 
спроможності 

Напружена політична 
та соціальна ситуація; 
в 1 кварталі зменшення 
обсягу зовнішнього 

боргу; зменшення рівня 
ВВП; початок 

енергетичної кризи; 
різке зменшення 

іноземних інвестицій; 
значне падіння курсу 
гривні та підвищення 

інфляції С
4

С4 – сигнальна криза –
перетікання фінансових ресурсів  
з реального сектору до фінансового 

кового формування. Також саме значна кількість сигналь�

них криз у рамках світової економіки спричинила негатив�

ний вплив на розвиток національної економіки.

ВИСНОВКИ
Отже, нами окреслено особливості взаємодії фінан�

сового та реального секторів економіки (суб'єкти,

інструменти, цілі, форми у розрізі економічних шкіл),

проведено аналіз характеру та ступеню впливу (пози�

тивного, негативного) фінансового сектору на реальний

сектор економіки. Досліджено роль фіктивного капіта�

лу у розрізі економічних шкіл при вивченні теоретичних

основ взаємозв'язку реального та фінансового секторів

економіки. Визначено також роль фінансового секто�

ру економіки по відношенню до реального у розрізі ок�

ремих економічних теорій. Нами виявлено поступове

зростання ролі фінансового сектору по відношенню до

реального (від обслуговуючої до відносно самостійної)

на підставі проведеного ретроспективного аналізу.

Здійснено ретроспективний аналіз виникнення явища

фінансіалізації економіки, поширення та накопичення

дисбалансів руху фінансових ресурсів в рамках такої

економіки. Також визначено ключові аспекти виникнен�

ня дисбалансів руху фінансових ресурсів в економічній

системі та обгрунтовано їх наслідки (на різних рівнях) в

загальному масштабі. Деталізовано проведене дослід�

ження щодо виникнення, накопичення та специфіки дис�

балансів руху фінансових ресурсів в економіці Украї�

ни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні умови господарювання, які характеризуються

підвищеним динамізмом бізнес�середовища, вимагають
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У статті здійснене обгрунтування компонентів концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі
України з використанням альтернативних прогнозів соціально�економічного розвитку країни
на 2015—2017 рр. і авторських прогнозів. Сформульовано генеральну мету розвитку системи
внутрішньої торгівлі та проведено подальшу декомпозицію цілей. Головною ідеєю декомпо�
зиції є одночасний та збалансований вплив інституціональних та локальних важелів на розви�
ток системи внутрішньої торгівлі, який здатний забезпечити досягнення генеральної мети.
Сформовано механізми розвитку, які розроблені на основі визначеного управлінського базису
та визначеного методологічного базису. Розроблена концепція розвитку системи внутрішньої
торгівлі України є теоретичним базисом для вирішення практичного завдання управління та
регулювання процесів у внутрішній торгівлі державними органами за всіма сферами як в еко�
номічній, так і в соціальній. Використання концепції на практиці дозволить державним органам
забезпечити ефективність самої системи внутрішньої торгівлі, та, відповідно — ефективний роз�
виток галузі. З метою практичного використання розробленої концепції необхідним є прове�
дення подальшого наукового дослідження у напрямку визначення стратегічних пріоритетів за�
безпечення ефективності системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації.

This paper provides components of the concept study of the development of the domestic trade in
Ukraine, using an alternative example of socioeconomic development of 2015—2017 as well as
author's forecasts. A general purpose of the domestic trade is formulated and further goal
decomposition is held. The main idea of decomposition is simultaneous and influence of the
institutional and local factors on the development of the domestic trade that enables to achieve the
general goal. Mechanisms, which are based on certain administrative and methodological basis are
formed. The concept of development of the domestic trade of Ukraine is created and acts as a
theoretical basis for solving practical tasks of management and regulation of trade in the domestic
organs in all spheres of the State (both economic and social). Using the concept in practice allows
the public authorities to ensure the effectiveness of the system of the domestic trade and,
respectively, effective development of the industry. Having in mind the goal of the practical used of
the developed concept, the further research towards identifying strategic priorities is necessary, in
order to ensure the effectiveness of the domestic trade of Ukraine under the conditions of
transformation.

Ключові слова: внутрішня торгівля, концепція, мета, розвиток, механізм.

Key words: domestic trade, concept, goal, development, mechanism.

розробки нових та удосконалення існуючих концепцій роз�

витку системи внутрішньої торгівлі України (СВТ). Тільки

концептуалізація усіх аспектів розвитку внутрішньої торгівлі

дозволить, з рештою, реалізувати усі її функції та зробити

домінантою розвитку національної економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження показали, що на даний час кількість

цілісних та структурованих концепцій розвитку внутрі�

шньої торгівлі є невеликою. Серед науковців, які об�

грунтовували концептуальні підходи до розвитку сис�

теми внутрішньої торгівлі можна виділити Н.Ю. Возія�

нову [2], В.І. Ільяшенко [4], О.К. Пустовойт [13], О.В. Се�

ліверстова [14], М.М. Стефаненко [15], О.В. Токарь

[16], В.В. Хасанову [20]. Окремі концептуальні напря�

ми розвитку системи внутрішньої торгівлі та, зокрема,

методологічну складову концепції, запропоновано у ро�

ботах В. В. Апопія [1], C.А. Крекотун [5], О.М. Мезен�

цевої [7], Ю.Б. Шпильової [21]. Теоретичні аспекти фор�

мування концепції розвитку внутрішньої торгівлі були

об'єктом наукового пошуку В.Д. Лагутіна [6] і В.О. То�

чиліна [17]. Актуальність питань розвитку СВТ на кон�

цептуальному рівні підтверджується й затвердженими

постановами КМУ (зокрема, проектом "Програма роз�

витку внутрішньої торгівлі України на період до 2016

року" [10], розпорядженням Кабінету Міністрів Украї�

ни "Про схвалення Концепції реалізації державної пол�

ітики розвитку внутрішньої торгівлі" [11]. Удосконалені

концептуальні засади розвитку внутрішньої торгівлі

простежуються й в альтернативних редакціях законо�

проекту "Про внутрішню торгівлю", розроблених гру�

пою незалежних експертів та представників суб'єктів

торговельної діяльності [9]. Усе вищеозначене підкрес�

лює безперечну значущість концептуальних підходів до

розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах транс�

формаційних перетворень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити концепцію розвитку системи внутрішньої

торгівлі України як теоретичний базис для вирішення прак�

тичного завдання управління та регулювання процесів у

внутрішній торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з найважливіших аспектів формування концепції

розвитку СВТ, який передує формулюванню головної ідеї,

є формулювання назви концепції, ключовим наголосом у

якій встановлено саме розвиток системи. Зазначимо, що

загальний напрям наукового дослідження спрямовано на

розробку концептуальних підходів до трансформації СВТ.

Проте в процесі дослідження було доведено, що трансфор�

мація може мати два напрями (як процес) та два напрями

(як результат): позитивний (розвиток) та негативний (галь�

мування). Тобто результатом неефективного функціонуван�

ня внутрішньої торгівлі може є зниження (падіння) ключо�

вих показників соціально�економічного розвитку, погіршен�

ня якості обслуговування споживачів, зменшення соціаль�

них мотивів прикладання праці у даній галузі національної

економіки тощо. Головною ж метою управління СВТ повин�

но стати забезпечення її трансформації саме у напрямі роз�

витку.

Таким чином, аналіз багатьох підходів до розуміння

розвитку як загально�філософської категорії та категорії,

що пов'язана з економічним розвитком, дає підстави ствер�

джувати, що саме процес розвитку СВТ повинен стати го�

ловним об'єктом означеної концепції.

Отже, формулювання концепції, як концепції розвитку

СВТ, є основоположним і цілком обгрунтованим, оскільки

розкриває як трансформаційні аспекти внутрішньої торгівлі

(цільовим напрямом трансформації внутрішньої торгівлі

повинен стати її розвиток) так і управлінські (розвиток СВТ

може бути забезпечений тільки завдяки структурованому

управлінню її системними рівнями (національним, галузевим,

регіональним та локальним).

Вивчення інституціонально�трансформаційних основ

управління СВТ показало, що на теоретичному рівні питан�

ня форм державного регулювання є дискусійним і до кінця

невирішеним, тому що розглядається в багатогранному ра�

курсі через існування великої кількості думок з цього при�

Рис. 1. Обгрунтування логіко�структурної схеми формування концепції розвитку
системи внутрішньої торгівлі

Аавторська розробка.
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воду. Аналіз чинного законодавства свідчить, що жоден із

нормативно�правових актів, що визначає організаційно�пра�

вові засади державного регулювання внутрішньої торгівлі в

Україні, не дає прямої відповіді на питання: що є формами

державного регулювання внутрішньої торгівлі? Отже, на

сьогодні, ні теорія, ні практика не прийшли до єдиного ро�

зуміння щодо форм державного регулювання внутрішньої

торгівлі.

Проблема методів державного регулювання сьогодні

є надзвичайно актуальною. Це, насамперед, пов'язано з

переосмисленням ролі та значення держави в економіч�

них процесах, які відбуваються в державі, а також у

змінах, які відбуваються в організаційно�правовому ста�

тусі суб'єктів державного регулювання, у зв'язках між

суб'єктами та об'єктами регулювання, що й зумовило не�

обхідність вивчення цих методів в процесі формування

концепції.

Загальне обгрунтування логіко�структурної схеми фор�

мування концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі

представлено на рисунку 1.

У процесі емпіричних досліджень з'ясовано, що пошук

оптимальної моделі регулювання у галузі внутрішньої

торгівлі впродовж останніх п'ятнадцяти років, супровод�

жується постійними змінами у складі міністерств, держав�

них комітетів (державних служб) та інших інституцій, вна�

слідок чого система органів регулювання знаходиться у стані

безперервного реформування, що призводить до знижен�

ня ефективності регулювання взагалі і торговельних право�

відносин, зокрема.

Як зазначає В. Хасанова, "…стан перманентного рефор�

мування призводить до того, що порушуються управлінські

зв'язки як між окремими ланками системи органів виконав�

чої влади, так і всередині кожної ланки. У деякі періоди спо�

стерігається навіть відомча розрізненість.

Система регулювання витрачає час на адаптацію до

нових умов функціонування, розв'язання проблем, пов'я�

заних з організаційним впорядкуванням, і не може повною

силою реалізувати свої повноваження" [19]. Отже, сьо�

годні виникла ситуація, яка потребує створення спеціаль�

но уповноваженого центрального органу виконавчої вла�

ди, який би займався питаннями регулювання внутрішньої

торгівлі на всій території України. Актуальною є ця про�

блема і на рівні адміністративно�територіальних одиниць

України.

Детальне обгрунтування концепції розвитку СВТ Ук�

раїни (рис. 2) проведене саме з урахування цих обставин

та на основі загальнодержавного консенсус�прогнозу

розвитку України на 2015�2017 рр. [8, с. 34—36]. Серед

використаних альтернативних прогнозів особливу увагу

було приділено таким: Постанова КМУ № 404 від

27.08.2014 р. "Про схвалення прогнозу економічного і

соціального розвитку України у 2015 рік та основних мак�

ропоказників економічного і соціального розвитку Украї�

ни на 2016 і 2017 роки"; "Україна: перспективи розвитку

(консенсус�прогноз)", підготовлений Міністерством еко�

номічного розвитку і торгівлі України у грудні 2014 року

(№ 37) [18]; Проект Дорожньої карти реалізації концепції

дерегулювання економіки (в контексті коаліційної угоди)

на 2015�2017 роки підготовлений Науково�дослідним цен�

тром індустріальних проблем розвитку НАН України (ли�

пень 2014 р.) [12]. Зрозуміло, що здійснення прогнозів

тільки на основі екстраполяції динаміки ключових со�

ціально�економічних показників буде мати подальше не�

гативне спрямування.

Це можна пояснити темпами зміни таких показників:

ВВП України за VI квартал 2014 року, порівняно з VI кварта�

лом 2013 року, скоротився на 15,2 %; протягом 2014 року і

на початок 2015 року збереглася тенденція зниження об�

Таблиця 1. Узагальнення прогнозних показників соціально�економічного розвитку України
для обгрунтування стратегічних цілей розвитку СВТ

Найменування показника 

Значення показника 
на 2015 рік відповідно 

до сценарію 

Прогнозоване 
значення показника 

на 2016 рік 
відповідно до 
сценарію 

Відповідність 
«проблемному 
показнику» при 

визначенні домінант 
розвитку СВТ 

Чинники впливу для 
забезпечення 
розвитку СВТ 

песиміс-
тичний 

оптиміс-
тичний 

песиміс-
тичний 

оптиміс-
тичний 

ВВП (за міжнародним 
стандартом СНР 2008 р.), 
млрд грн. 

1757,5 1821,1 1963, 6 2084,6

Політична ситуація в 
країні / 
інституціонально-
трансформаційна 
 
Стадія економічного 
розвитку країни / 
економічна 

Інституціонально-
трансфораційні 

Приватне споживання, 
млрд грн. 

1096,7 1477,8 1618,1 1728,1 Система чинників 

Темп росту ВВП 
порівняно з попереднім 
роком, % 

100,3 102,0 102,5 104,5 Інституціонально-
трансфораційні 

Індекс споживчих цін у 
середньому до 
попереднього року, % 

110,9 113,0 109,0 109,4 Система чинників

Прибуток підприємств, 
млрд грн. 

235,9 246,9 274,9 299,2 Економічні 

6. Темп росту прибутку 
порівняно з попереднім 
роком, % 

100,2 100,4 116,5 121,2 Економічні 

7. Кількість економічно 
активного населення,  
млн осіб. 

19,3 19,6 19,8 20,0 Кількість економічно 
активного населення / 
соціальна 

Система чинників

8. Рівень безробіття 
населення за 
методологією МОТ, % 

10,2 9,8 9,2 8,7 Політична ситуація в 
країні / 
інституціонально-
трансформаційна; 
Стадія економічного 
розвитку країни / 
економічна 

Система чинників

9. Темп росту 
продуктивності праці, % 

101,1 101,2 99,9 102,4 Економічні, соціальні 

10. Середньомісячна 
номінальна зарплата, грн. 

3703 3846 4076 4367 Система чинників

11. Темпи росту освоєних 
капітальних інвестицій у 
торгівлю, % 

85,2 88,4 99,1 100,7 Рівень інвестування в 
основний капітал / 
економічна 

Система чинників
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сягів товарообороту. Так, фізичний обсяг оптового товаро�

обороту у січні 2015 року, порівняно з січнем 2014 року,

зменшився на 19,2 %. Оборот роздрібної торгівлі за січень

2015 року, порівняно з відповідним періодом попереднього

року, скоротився на 22,6 % [3].

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємства�

ми та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінан�

сування, за 2014 рік, порівняно з 2013 роком, скоротився

на 24,1 % і склав 204 млрд грн. При чому скорочення об�

сягів освоєння капітальних інвестицій у 2014 році, порівня�

но з 2013 роком, спостерігалось у більшості видів економ�

ічної діяльності. Зменшились обсяги інвестування у дер�

жавному управлінні та обороні; обов'язковому соціально�

му страхуванні (на 42,2 %), професійній, науковій та

технічній діяльності (на 33,9 %), транспорті, складському

господарстві (на 27,8 %), оптовій та роздрібній торгівлі (на

26,1 %) тощо.

Реальна заробітна плата у січні 2015 року, порівняно з

груднем 2014 року, зменшилась на 16,7 %, а порівняно з

січнем 2014 року — на 17,3 %. Упродовж 2014 року насе�

лення зменшилось на 144,2 тис. осіб. Рівень безробіття та�

кож демонструє зростання. Зокрема на кінець січня 2015

року чисельність зареєстрованих безробітних склала 524,4

тис. осіб. Порівняно з груднем 2014 року чисельність зареє�

строваних безробітних зросла на 2,4 %, а порівняно з січнем

2014 р. — на 3,9 % [3].

Отже, відсутність інституціонально�трансформаційних

втручань за таких тенденцій неминуче призведе до поглиб�

лення кризових процесів в країні. Тому керований та цілес�

прямований вплив інституціональної сфери є визначальною

передумовою стабілізації і подальшого розвитку внутріш�

ньої торгівлі. Це підтверджує головну теоретичну гіпотезу

дослідження: передумовою трансформації внутрішньої

торгівлі є вплив інституціонально�трансформаційних чин�

ників на соціальну та економічну сфери цього виду еконо�

мічної діяльності, що змінює соціально�економічний стан

розвитку внаслідок перетворення соціальних та економіч�

них чинників на сприятливі та гальмівні, залежно від здат�

ності суб'єктів господарювання пристосовуватися до транс�

формаційних змін, та від регулювання та управління СВТ

державними інституціями на користь розвитку національної

економіки.

Означена гіпотеза формує концептуальну логіку дослі�

дження: 1) якщо інституціонально�трансформаційна підси�

стема керована, то СВТ можна формувати з урахуванням

трансформації інших підсистем, що забезпечує її розвиток;

2) якщо інституціонально�трансформаційна підсистема не

керована, або керована не ефективно, що визначається про�

явом у ній відповідних чинників гальмування, то не можли�

во сформувати СВТ, в якій формуються соціальна та еконо�

мічна підсистеми, що не дозволяє забезпечити розвиток цьо�

го виду економічної діяльності.

Звичайно, в умовах, що склалися, перед державою

стоїть завдання забезпечити розвиток СВТ України. Хоча

при прогнозуванні на середньострокову перспективу ос�

новних макроекономічних показників у експертів не про�

стежується спільного бачення розвитку країни. Серед про�

аналізованих прогнозів розбіжності спостерігаються як

за загальними показниками, так і за їх компонентами.

Консенсусна оцінка щодо зростання економіки України

в середньому у 2016—2017 роках становить 2,8 %.

Розбіжність між мінімальним та максимальним значенням

складає 3,5 відсоткових пункти (розходження від 0,5%

до 4%).

В основному передбачається, що головним важелем

економічного зростання буде розширення приватного спо�

живання: усереднене значення реального приросту приват�

ного споживання дорівнює 4,1 %. Але за цим компонентом

варіація досить значна — 7,6 відсоткового пункту (від 0,4 %

до 8,0 %). За прогнозами фахівців, досить стримано зрос�

Рис. 3. Декомпозиція генеральної мети розвитку системи внутрішньої торгівлі України
на 2015—1017 рр.



Інвестиції: практика та досвід № 10/201568

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

татимуть витрати загальнодержавного управління (консен�

сусна оцінка реального приросту державного споживання

становить 1,1 %). За цим компонентом фахівці також ма�

ють доволі різні оцінки (значення варіює від скорочення на

2,9 % до зростання на 5,4 %).

Також деяка невизначеність у прогнозах спостерігаєть�

ся за інвестиційним компонентом, а усереднений показник

приросту реального інвестиційного попиту складає 6,7 %,

але варіація досягає 17 відсоткових пункти (від 2,0 % до

19,0 %). Це свідчить про різне бачення розвитку країни щодо

напрямів модернізації виробництва, підвищення науково�

технологічного потенціалу та зміцнення конкурентоспро�

можності.

Щодо цінової ситуації, то думки експертів також суттє�

во відрізняються. В основному прогнозуються дещо вищі

темпи інфляції у середньостроковій перспективі, ніж у по�

передні роки: усереднені за рік прогнозні показники індек�

су споживчих цін та індексу цін виробників становлять 107,6

% та 108,9 % відповідно. Простежується суттєва розбіжність

між мінімальним та максимальним прогнозним значеннями

— 4,1 відсоткового пункту (варіація показника індексу спо�

живчих цін від 105,9 % до 110 %) та 4,5 відсоткового пунк�

та (варіація значення індексу цін виробників від 107 % до

111,5 %). Не спостерігається спільного бачення у середнь�

острокових прогнозних оцінках розвитку зовнішньої

торгівлі.

Узагальнення прогнозних показників соціально�еко�

номічного розвитку України для обгрунтування подаль�

ших стратегічних цілей розвитку СВТ України наведено у

таблиці 1.

Як бачимо, навіть за песимістичними прогнозами,

ключові макротренди на найближчі роки спроможні де�

монструвати стриману, але позитивну динаміку. На 2015

рік здебільшого прогнозується стабілізація ВВП, обсягів

прибутку підприємств, продуктивності праці та середнь�

омісячної зарплати працівників. Передбачається скоро�

чення й рівня безробіття та певне півдвищення рівня ос�

воєння капітальних інвестицій. На 2016 рік заплановано

початок стриманого зростання означених показників.

Визначення таких достатньо оптимістичних прогнозів

здійснено з урахуванням експертної оцінки збереження

ризиків 2014 року у 2015—2016 рр.

Зокрема, екперти високо оцінюють певну групу ризиків

(явищ), однак їх інтегральні оцінки на майбутні два роки є

меншими за відповідні оцінки на 2014 рік: згортання іно�

земними компаніями інвестиційних планів або перенесен�

ня термінів їх реалізації на майбутній період у зв'язку з

"макроекономічною невизначеністю" (11 балів проти 13

відповідно); масовий відтік капіталу з України через по�

літичну нестабільність" (10 проти 13 відповідно); підвищен�

ня вартості зовнішніх запозичень для українських корпо�

рацій (10 проти 11 відповідно); "подальше ускладнення зов�

нішньоекономічних відносин з країнами�членами митного

союзу", "погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури:

посилення волатильності цін на світових сировинних рин�

ках" (обидва ризики 9 проти 10 відповідно) [18].

Таким чином, за умов виваженого підходу до управлін�

ня соціально�економічними процесам на усіх системних

рівнях, буде можливим і принципове удосконалення інсти�

туціонально�трансформаційної складової розвитку СВТ.

Виходячи з цього, у концепції сформульовано генеральну

мету, та проведено подальшу декомпозицію цілей (рис. 3).

Головною ідеєю даної декомпозиції є одночасний та

збалансований вплив інституціональних та локальних ва�

желів на розвиток СВТ, який здатний забезпечити досягнен�

ня генеральної мети. З одного боку, необхідним є створен�

ня стимулюючого конкурентного клімату для економічної

стабілізації та розвитку внутрішньої торгівлі за критерієм

покращення умов ведення бізнесу в країні (перша субпідряд�

на ціль 1�го рівня), з іншого — обов'язковим є забезпечен�

ня ефективного стратегічного управління торговельними

підприємствами на засадах проактивного реагування на

трансформаційні процеси в бізнес�середовищі (загалом та

у сфері торгівлі, зокрема) за критерієм максимізації еконо�

мічної доданої вартості підприємств (друга субпідрядна ціль

1�го рівня). Реалізацію першої субпідрядної цілі можливо

забезпечити за рахунок зменшення адміністративних

бар'єрів ведення бізнесу та сприянню розвитку актуальних

сьогоденню форм і форматів торгівлі (субпідрядні цілі 2�го

рівня). Досягнення другої субпідрядної мети буде можли�

вою завдяки підвищенню ціннісної пропозиції на основі вра�

хування індивідуальних вимог споживачів та оптимізація

джерел формування основного й оборотного капіталу

підприємств за умов глобального доступу до фінансових

ресурсів (субпідрядні цілі 2�го рівня).

Терміни реалізації запропонованої концепції розвитку

СВТ України укрупнено складаються з трьох етапів (рис. 4).

Розробка усіх наявних науково�методичних підходів

чітко пов'язана з генеральною метою розвитку СВТ Украї�

ни та проведеною декомпозицією цілей та завдань, з виді�

ленням економічних та соціальних акцентів.

Відповідними завданнями щодо регулювання розвитку

внутрішньої торгівлі є:

— розробка, прийняття, контроль нормативно�законо�

давчих актів, що забезпечують правову основу, захист інте�

ресів та розвиток підприємств торгівлі;

— реалізація державної політики щодо розвитку

підприємств нових форм і форматів торгівлі, а також торго�

вельно�виробничої сфери на основі використання ринкових

механізмів господарювання;

— послаблення прямих форм втручання і контролю за

діяльністю підприємств торгівлі;

— створення умов для вільної добросовісної конку�

ренції на споживчому ринку, вільного продажу товарів та

надання торговельного сервісу;

— сприяння формуванню та товарному насиченню спо�

живчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асор�

тименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту по�

купців;

— гармонізація поточних і стратегічних напрямів роз�

витку підприємств торгівлі і структурно�інвестиційної та на�

уково�технічної політики;

Рис. 4. Терміни реалізації концепції розвитку СВТ України
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— зняття необгрунтованих обмежень адміністративно�

го регулювання торговельної діяльності.

Обгрунтування парадигмальних управлінських підходів

в умовах, коли реалізацію інституціонально�траснформа�

ційної функції внутрішньої торгівлі визнано не ефективною,

підтверджує доцільність використання кібернетичних засад

для реалізації цілей розвитку СВТ на інституціональному

рівні (національні, регіональні та галузеві рівні системи).

Щодо локального рівня, який стосується діяльності

підприємств, задіяних у сферу внутрішньої торгівлі, то про�

відними та дієвими в існуючих умовах для них визнано си�

туаційні управлінські підходи, які передбачають релевант�

ний симбіоз кібернетичного й синергетичного підходів з го�

ловним акцентом на синергетичні принципи.

Логічним завершенням формування концепції розвит�

ку внутрішньої торгівлі є формування дієвих механізмів роз�

витку, які розробляються на основі визначеного управлінсь�

кого базису (горизонтальний зріз концепції) та визначено�

го методологічного базису (вертикальний зріз концепції,

рис. 2).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, формування концепції розвитку СВТ

України зводиться до наступних положень.

— сучасні умови господарювання, які характеризу�

ються підвищеним динамізмом бізнес�середовища, вима�

гають розробки нових та удосконалення існуючих кон�

цепцій розвитку системи внутрішньої торгівлі України.

Тільки концептуалізація усіх аспектів розвитку внутріш�

ньої торгівлі дозволить, з рештою, реалізувати усі її

функції та зробити домінантою розвитку національної

економіки;

— детальне обгрунтування компонентів концепції роз�

витку СВТ України проведено з використанням альтерна�

тивних прогнозів соціально�економічного розвитку краї�

ни на 2015—2017 рр. (так званих консенсус�прогнозів) і

авторських прогнозів. Діагностика показників соціально�

економічного розвитку України за 2013—2014 роки дове�

ла, що відсутність інституціонально�трансформаційних

втручань за існуючих негативних тенденцій неминуче при�

зводитиме до поглиблення кризових процесів в країні. Тому

керований та цілеспрямований вплив інституціональної

сфери є визначальною передумовою стабілізації і подаль�

шого розвитку внутрішньої торгівлі. Це підтверджує голов�

ну теоретичну гіпотезу дослідження: передумовою транс�

формації внутрішньої торгівлі є вплив інституціонально�

трансформаційних чинників на соціальну та економічну

сфери цього виду економічної діяльності, що змінює соц�

іально�економічний стан розвитку внаслідок перетворен�

ня соціальних та економічних чинників на сприятливі та

гальмівні, залежно від здатності суб'єктів господарюван�

ня пристосовуватися до трансформаційних змін, та від ре�

гулювання та управління системою внутрішньої торгівлі

державними інституціями на користь розвитку національ�

ної економіки. За таких умов ключові макротренди на най�

ближчі роки спроможні демонструвати стриману, але по�

зитивну динаміку;

— за умов виваженого підходу до управління соціаль�
но�економічними процесам на всіх системних рівнях (особ�

ливо, національнму та регіональному) стане можливим й

принципове удосконалення інституціонально�трансформа�
ційної складової розвитку внутрішньої торгівлі. Виходячи з

цього, у концепції сформульовано генеральну мету розвит�

ку системи внутрішньої торгівлі та проведено подальшу де�
композицію цілей. Головною ідеєю даної декомпозиції є од�
ночасний та збалансований вплив інституціональних та ло�

кальних важелів на розвиток СВТ, який здатний забезпечи�

ти досягнення генеральної мети. Для досягнення цієї мети

необхідним є створення стимулюючого конкурентного

клімату для економічної стабілізації та розвитку внутрішньої

торгівлі за критерієм покращення умов ведення бізнесу в

країні (перша субпідрядна ціль 1�го рівня), а також обов'яз�

ковим є забезпечення ефективного стратегічного управлін�

ня підприємствами на засадах проактивного реагування на

трансформаційні процеси в бізнес�середовищі (загалом та

у сфері торгівлі, зокрема) за критерієм максимізації еконо�

мічної доданої вартості підприємств ( друга субпідрядна ціль

1�го рівня);

— логічним завершенням формування концепції роз�

витку СВТ України стає формування дієвих механізмів роз�

витку (збігання горизонтального та вертикального зрізів

концепції), які розробляються на основі визначеного управ�

лінського базису (горизонтальний зріз) та визначеного ме�

тодологічного базису (вертикальний зріз).

Розроблену концепцію розвитку СВТ України можна

визнати теоретичним базисом для вирішення практичного

завдання управління та регулювання процесів у внутрішній

торгівлі державними органами за всіма сферами як в еко�

номічній, так і в соціальній. Використання концепції на

практиці дозволить державним органам забезпечити ефек�

тивність самої СВТ, та, відповідно — ефективний розви�

ток галузі. Але, для забезпечення такого (ефективного)

розвитку, на основі розробленого концептуального бази�

су необхідним є визначення стратегічних орієнтирів, на�

прямків регулювання та механізмів управління СВТ. Отже,

з метою практичного використання розробленої концепції

необхідним є проведення подальшого наукового дослід�

ження у напрямі визначення стратегічних пріоритетів за�

безпечення ефективності СВТ України в умовах трансфор�

мації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне підприємство харчової промисловості, що пла�

нує розвиватися у довгостроковому періоді, має віддавати

перевагу концепції неперервного управління інноваціями на

основі поєднання маркетингу та НДДКР. При цьому інно�

вації мають розглядатися не як випадок, не як інструмент

для підвищення продуктивності, ефективності чи якості про�

дукції, а як планові зміни в стратегічному розвитку компанії.

Діяльність виробничого підприємства у сфері техноло�

гічних інновацій потребує поєднання зусиль різних підсис�

тем бізнесу: кадрової, маркетингової, дослідницької, ресур�

сної тощо. Тільки в результаті їх взаємодії формується та

функціонує інноваційний потенціал підприємства.
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BUILDING AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY IN THE FOOD INDUSTRY IN THE CONTEXT
OF TECHNOLOGICAL INNOVATION

У статті досліджено формування ефективної інноваційної політики підприємств харчової про�
мисловості, у т.ч. й пов'язаної із впровадженням технологічних інновацій, яке буде можливим
за умов виконання суб'єктами господарювання ряду послідовних дій. Мають бути чітко визна�
чені цілі та завдання інноваційного розвитку підприємства. Методи і засоби досягнення визна�
чених цілей інноваційного розвитку мають охоплювати всі напрями управління процесами впро�
вадження технологічних інновацій та забезпечувати підприємству найкращу з можливих ком�
бінацій ресурсів часу, якості і витрат. Підприємствам харчової промисловості доцільно форму�
вати портфель технологічних інновацій.

In the article the formation of an effective innovation policy of the food industry, including and
associated with the introduction of technological innovation, it will be possible subject to the
undertakings series of successive operations. Should be clearly identified goals and objectives of
innovative enterprise development. Methods and tools to achieve these goals of innovation
development should cover all areas of process management implementation of technological
innovation and provide the company with the best possible combination of resources of time, quality
and cost. Food industry it is advisable to form a portfolio of technological innovation.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На думку окремих дослідників, технологічні нововве�

дення являють собою, передусім, зміни у засобах і методах

організації виробництва. Вони передбачають нові технології

виробництва традиційних, удосконалених чи принципово

нових продуктів, упровадження інформаційних систем, но�

вих джерел енергії. Більше того, наголошують О. Шевлюга

і О. Олефіренко, технологічні інновації мають значний вплив

на інші види інновацій, вони є елементом, який пов'язує між

собою інші види інновацій [2, с. 39].

В економічній літературі наголошується, що до тех�

нологічних інновацій не належать продукти, модифіко�
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вані незначною мірою (наприклад, з використанням но�

вих смакових добавок до продукції старого асортимен�

ту), освоєння підприємством продукції, нової для нього,

але вже давно відомої на ринку збуту, а до процесових

інновацій — придбання машин і устаткування традицій�

них моделей. При цьому зазначається, що інноваційною

вважається тільки продукція, що була заново впровад�

жена, зазнала істотних технологічних змін або вдоско�

налювалася протягом останніх трьох років [1]. У зазна�

чених підходах простежується певне протиріччя: спочат�

ку наголошується на неправомочності віднесення до тех�

нологічних інновацій підприємства освоєння ним вироб�

ництва видів продукції, які вже існують на ринку, а потім

заново впроваджену у виробництво продукцію автор

називає інноваційною.

Подібні протиріччя зустрічаються у багатьох публікаці�

ях. Їх подолання, на нашу думку, полягає у чіткому визна�

ченні об'єкта дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета даного дослідження полягає у формуванні ефек�

тивної інноваційної політики на підприємствах харчової про�

мисловості в контексті реалізації технологічних інновацій

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційна політика як форма організації управлінсь�

кої діяльності в інноваційній сфері, складається з двох ос�

новних компонентів. По�перше, це постановка цілей та фор�

мування задач інноваційного розвитку підприємства. Як по�

казав аналіз теоретичних концепцій інноваційної діяльності,

цілі, що реалізуються через впровадження технологічних

інновацій, можуть бути об'єднані у три групи: антикризові,

стабілізаційні та цілі зростання. Кожна з цілей може бути

розкладена на відповідні завдання.

Другим важливим компонентом інноваційної політики

підприємства є вибір методів і засобів досягнення цілей.

Для ефективного функціонування даного компонента інно�

ваційної політики важливо дотримуватися двох принципів:

принципу комплексності та принципу "тріади". Принцип

комплексності вимагає, щоб методи і засоби досягнення

цілей інноваційної політики охоплювали всі напрями управ�

ління процесами впровадження технологічних інновацій,

а саме:

— управління ресурсним забезпеченням;

— управління організаційними змінами;

— управління кадровим забезпеченням;

— управління виробничою програмою;

— управління маркетингом і логістикою;

— управління інтелектуальною власністю.

Принцип тріади передбачає взаємоузгодженість та взає�

мозалежність трьох характеристик будь�якого проекту —

якості, часу та витрат. Іншими словами, якщо на проект вид�

іляється критично мало часу, але при цьому висуваються

високі вимоги щодо якості, то необхідно збільшити обсяги

фінансування проекту. Якщо обсяги ресурсів лімітовані, то

потрібно зменшити вимоги до якості або подовжити термі�

ни реалізації проекту.

Визначивши основні компоненти інноваційної політики

підприємства, можна перейти до алгоритму її реалізації.

Хоча процес управління технологічними інноваціями на

підприємствах харчової промисловості є неперервним, в

його складі виділяються дискретні елементи, а саме: інно�

ваційні проекти. Завдання ефективної інноваційної політи�

ки полягає у формуванні деякого портфелю дискретних

інноваційних проектів та визначенні методів оцінки реаль�

них і потенційних його елементів, які дозволять зробити

склад цього портфелю гнучким, адаптованим до умов зов�

нішнього і внутрішнього середовища підприємства.

На першому етапі алгоритму формування та реалізації

інноваційної політики необхідно здійснити аналіз стану

існуючих інноваційних процесів, встановити залежності

між інноваційною активністю підприємства у сфері тех�

нологій та продуктів і динамікою основних показників

виробничої діяльності цього підприємства. Другим етапом

має стати розробка конкурентоспроможної інноваційної

поведінки. На цьому етапі на підприємстві мають бути виз�

начені цілі інноваційної діяльності та встановлені пріори�

тети між її напрямами. Обмежуючи сферу прийняття

рішень технологічними інноваціями, ми можемо в якості

альтернативних цілей обрати підвищення конкурентосп�

роможності продукції та підвищення ефективності техно�

логічних процесів. Вибір між цими цілями здійснюється

на основі порівняння значень та динаміки показників 1 та

2, а також узгоджується із загальною стратегією розвит�

ку бізнесу.

Що стосується ранжування пріоритетних напрямів інно�

ваційної діяльності, то доцільно провести деякий додатко�

вий аналіз. Згідно зі встановленим раніше, технологічні інно�

вації на підприємствах харчової промисловості можуть бути

об'єднані в 9 груп:

1) розробка і виробництво екологічно безпечних про�

дуктів масового споживання;

2) розробка і виробництво продуктів лікувально�проф�

ілактичного призначення з урахуванням сучасних медико�

біологічних вимог для покращення структури харчування

населення;

3) розробка і виробництво продуктів для дітей та особ�

ливих груп населення;

4) підвищення якості продукції, проведення сертифі�

кації та стандартизації продукції;

5) розробка і впровадження технологій зберігання

сільськогосподарської продукції як сировини для виробниц�

тва продуктів харчування, що дозволяють продовжити

термін зберігання без втрати якості;

6) розробка і впровадження ресурсоощадних техно�

логій, які забезпечують максимально корисний вихід про�

дукції та мінімізують обсяги відходів;

7) вдосконалення технологічних процесів з метою ско�

рочення тривалості виробничого циклу без втрати якості

продукції;

8) розробка і впровадження виробничих та пакуваль�

них ліній, які відповідають особливостям продукції, що ви�

робляється;

9) вдосконалення тари, упаковки та способів транспор�

тування.

Задача полягає втому, щоб оцінити необхідність та спро�

можність підприємства реалізувати інновації певного виду.

Для цього кожен напрямок інноваційної діяльності має бути

оцінений в балах від 0 до 3:

0 — підприємство не відчуває необхідності та на цей

момент не створені можливості для реалізації даного на�

пряму інноваційної діяльності;

1 — є можливість, наявні специфічні компетенції чи ре�

сурси;

2 — відчувається необхідність інноваційних змін у да�

ному напрямі, відчувається загроза конкурентним позиціям

підприємства;

3 — наявні можливості та відчувається необхідність

інноваційних зрушень у даному напрямі.

Зручніше всього завдання такого додаткового моніто�

рингу організувати у формі таблиці з визначеними питання�

ми (табл. 1).

Позитивні відповіді на питання, зазначені в таблиці, оц�

інюються відповідною кількістю балів, негативні оцінюють�

ся нулем. При відборі конкретних інноваційних проектів,

вищий пріоритет отримують ті, що відповідають напрямам

інноваційної діяльності з вищою оцінкою. Якщо таких буде
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декілька, то відбір здійснюватиметься за критеріями часу

та вартості їх реалізації. В таблиці 1 наведено оцінки, які

отримали виділені напрями інноваційної діяльності для ПАТ

"Житомирський маслозавод".

На третьому етапі алгоритму формування та реалізації

інноваційної політики має бути проведена оцінка інновацій�

ної інфраструктури підприємства та її зв'язку з інновацій�

ною активністю. Такий аналіз дозволить встановити спро�

можність підприємства здійснювати технологічні інновації

різного рівня складності, тобто впроваджувати базисні чи

поліпшуючі інновації.

У даному випадку для класифікації інновацій викорис�

тана ознака за рівнем значущості інновацій та глибини інно�

ваційних змін. Так, базисні інновації є втіленням нових ви�

находів, вони створюють основу нових поколінь виробів та

напрямів техніки. Поліпшуючі інновації реалізуються на ос�

нові дрібних винаходів, корисних моделей, що переважа�

ють у процесі дифузії базисних інновацій. Псевдоінновації

спрямовуються на часткове покращення застарілої техніки

і технології.

Так склалося, що більш вживаною в інноваційному ме�

неджменті є інша класифікація інновацій — на основі озна�

ки їх ринкової сутності, яка передбачає поділ інновацій на

постійні, переривчасті та підривні. За такого поділу ми має�

мо сконцентруватися на відмінностях в реакції споживача

на інноваційний продукт. Так, постійні інновації передбача�

ють удосконалення наявних виробів та не вносять значних

змін у спосіб їх використання споживачами. Переривчасті

інновації пропонують споживачу вироби, рішення про прид�

бання яких споживач приймає зі значними зусиллями.

Підривні інновації продукують нові вартості і фактично ство�

рюють нові ринки.

До цієї класифікації є два зауваження. По�перше, в

межах однієї галузі (в даному випадку — харчової про�

мисловості) можна розглядати лише постійні та перерив�

часті інновації. По�друге, така класифікація може зас�

тосовуватися лише до продуктових інновацій, натомість

технологічні (процесні) інновації в таких термінах не

можуть бути описані. Тому ми будемо називати базис�

ною таку інновацію, яка грунтується на нових винаходах

і створює продукт, що вимагає від споживача певних зу�

силь в процесі прийняття споживчого рішення. Поліпшу�

ючими будемо називати інновації, що грунтуються на

дрібних винаходах та забезпечують продуктову дивер�

сифікацію.

Визначившись з використовуваними термінами, повер�

немося до оцінки рівня розвитку інноваційної інфраструк�

тури підприємства, яка робить суб'єкта господарювання

Таблиця 1. Встановлення пріоритетності напрямів технологічних інновацій
на підприємствах харчової промисловості

Джерело: власні дослідження.

Номер 
напряму Питання Оцінка 

1 Необхідність: Підприємство отримувало приписи та адміністративні покарання з боку органів 
екологічного нагляду протягом останніх 3-4-х кварталів? (2 бали) 0 

Можливість: Органи державної влади затвердили нові нормативні акти, що посилюють екологічну 
відповідальність підприємств харчової промисловості (1 бал) 1 

Разом за напрямом 1: 1 
2 Необхідність: Темпи зростання обсягів продажу є нижчими, ніж у конкурентів (знижуються 

протягом останніх 3-4-х кварталів)? (2 бали) 0 

Можливість: Підприємство має зареєстровану торгову марку та відомий бренд, що забезпечують 
просування на ринок розширеного асортименту продукції? (1 бал) 1 

Разом за напрямом 2: 1 
3 Необхідність: На стадії зрілості та старіння знаходиться більше 50 % найменувань продукції, що 

виробляє підприємство? (2 бали) 2 

Можливість: Маркетингові дослідження виявили існування ринкових ніш? (1 бал) 1 
Разом за напрямом 3: 3 

4 Необхідність: Показники браку та рекламацій зростають протягом останніх 3-4-х кварталів? (2 
бали) 0 

Можливість: Питома вага продукції, виробленої та сертифікованої за ДСТУ та ISO, скорочується? 
(1 бал) 0 

Разом за напрямом 4: 0 
5 Необхідність: Матеріаломісткість виробництва є вищою, ніж у конкурентів (зростає протягом 

останніх 3-4-х кварталів)? (2 бали) 0 

Можливість: На ринку основної сировини спостерігається дефіцит? (1 бал) 1 
Разом за напрямом 5: 1 

6 Необхідність: Енергомісткість, трудомісткість чи фондомісткість виробництва є вищими, ніж у 
конкурентів (зростають протягом останніх 3-4-х кварталів)? (2 бали) 0 

Можливість: На підприємстві наявні невикористані резерви ресурсів (матеріаловіддача, 
фондовіддача та продуктивність праці змінюються не в одному напрямку)? (1 бал) 1 

Разом за напрямом 6: 1 
7 Необхідність: Термін обертання матеріальних запасів є вищим, ніж у конкурентів (зростає 

протягом останніх 3-4-х кварталів)? (2 бали) 2 

Можливість: Підприємство увійшло до складу альянсу, інші виробничі площадки якого 
грунтуються на прогресивніших технологічних принципах? (1 бал) 0 

Разом за напрямом 7: 2 
8 Необхідність: Питома вага основних засобів, що відносяться до засобів контролю та автоматизації 

виробництва, не перевищує 50 %? (2 бали) 2 

Можливість: Внаслідок «прориву» в індустрії харчового машинобудування, підприємства галузі 
можуть перейти на нові виробничі та пакувальні лінії? (1 бал) 1 

Разом за напрямом 8: 3 
9 Необхідність: Підприємство програє конкурентну боротьбу на віддалених ринках збуту при 

високих конкурентних перевагах на близьких ринках? (2 бали) 0 

Можливість: В патентному портфелі підприємства є патенти на промислові зразки 1 або 9 класу, 
визначені згідно з Міжнародною класифікацією промислових зразків (1 бал) 1 

Разом за напрямом 9: 1 
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спроможним реалізовувати проекти різного рівня склад�

ності. Для проведення такої оцінки показники, що харак�

теризують стан різних елементів ринкової інфраструктури

підприємства, порівнюються з показниками інноваційних

лідерів галузі чи всього національного господарства. До

складу таких показників віднесемо: коефіцієнт забезпече�

ності інтелектуальною власністю (К
ів
), коефіцієнт персона�

лу, зайнятого дослідницькою та досвідною діяльністю (К
п
),

коефіцієнт майна для дослідницької та досвідної діяльності

(К
м
), коефіцієнт освоєння нової техніки (К

от
), коефіцієнт

впровадження нової продукції (К
вп

), коефіцієнт інновацій�

ного зростання (К
із
). Комплекс зазначених коефіцієнтів ви�

користовується Ю. Вертаковою та Є. Симоненко як інстру�

мент дослідження інноваційної інфраструктури підпри�

ємств.

Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною влас�

ністю (Ків) вираховується як відношення балансової вар�

тості інтелектуальних активів підприємства (патенти на ви�

находи, корисні моделі та промислові зразки, свідоцтва

на товарні знаки та знаки обслуговування, комп'ютерні

програми тощо) до балансової вартості всіх необоротних

активів. Цей коефіцієнт опосередковано свідчить про на�

громаджений досвід інноваційної діяльності та демонст�

рує потенціал інтелектуального капіталу. Значення цього

показника, що перевищує 0,1—0,15, в галузі харчової

промисловості дозволяє підприємству реалізовувати стра�

тегію лідера інноваційної діяльності. Якщо Ків знаходить�

ся в межах 0,05—0,09, то підприємство здатне реалізу�

вати лише стратегію імітатора. При нижчих значеннях

цього показника підприємство варто визнати інновацій�

но пасивним.

Коефіцієнт персоналу, зайнятого дослідницькою та дос�

відною діяльністю, (К
п
) відображає питому вагу персоналу,

зайнятого розробкою нових продуктів, інженерним проек�

туванням нових процесів, а також дослідженням ринків для

нової продукції. Підприємство здатне реалізувати стратегію

лідера, якщо значення К
п
 перевищує 0,2. Стратегія імітато�

ра доступна підприємствам, що характеризуються значен�

ням К
п
 в межах від 0,15 до 0,19.

Коефіцієнт майна для дослідницької та досвідної діяль�

ності (К
м
) відображає питому вагу експериментального та

дослідницького обладнання у загальній вартості основних

виробничих фондів. Цей показник оцінює таку складову

інноваційної інфраструктури як матеріально�технічне осна�

щення інноваційної діяльності. При цьому варто також вра�

ховувати вартість відповідного майна, що використовуєть�

ся на умовах оренди (лізингу). Для підприємства, що пла�

нує дотримуватися стратегії лідера, показник К
м
 має бути

не нижчим за 0,25. Стратегія імітатора доступна підприєм�

ствам, у складі основних виробничих фондів яких вартість

експериментального та дослідницького обладнання пере�

буває в межах від 0,2 до 0,24.

Коефіцієнт освоєння нової техніки (К
от

) характеризує

процес оновлення основних виробничих фондів відповідно

до темпів НТП в галузі. Своєчасне виведення з обороту об�

ладнання, що зазнало як фізичного, так і морального зно�

су, дозволяє підприємству реалізовувати стратегію іннова�

ційного лідера в харчовій промисловості. В такому випадку

значення показника К
от

 повинно бути не меншим за 0,35. Для

інноваційно активного підприємства, що дотримується стра�

тегії імітатора, значення цього показника має перебувати в

межах від 0,3 до 0,34.

Коефіцієнт впровадження нової продукції (К
вп

) відобра�

жає питому вагу виручки від реалізації нової чи оновленої

продукції у загальній виручці підприємства. Враховуючи, що

асортимент продукції має змінюватися раз на 3—5 років,

підприємство�лідер має характеризуватися значеннями К
вп

не нижче 0,45. Для підприємства�імітатора такий показник

має перебувати в межах від 0,4 до 0,44.

Коефіцієнт інноваційного зростання (К
із
) характеризує

структуру інвестиційних витрат підприємства, зокрема, пи�

тому вагу в них витрат на науково�дослідні та навчально�

методичні заходи. Стійкість технологічного та виробничого

зростання визначається витратами на власні та спільні дос�

лідження з розробки нових продуктів і технологій, на залу�

чення висококваліфікованих фахівців, на навчання персо�

налу, пов'язаного з інноваціями, а також на маркетингові

дослідження. Для підприємства, що дотримується стратегії

інноваційного лідера, такі витрати мають становити не мен�

ше 0,55 від всієї суми інвестиційних витрат. Для підприєм�

ства�імітатора питома вага витрат інноваційного зростання

має перебувати в межах від 0,5 до 0,54.

Узагальнивши нормативні та фактичні показники ста�

ну інноваційної інфраструктури підприємства, ми можемо

відобразити їх графічно, у формі спеціальної діаграми.

Діаграма має відображати два ряди критичних значень ха�

рактеристик інноваційної інфраструктури: 1) нижній рівень,

за межами якого підприємство не може вважатися спро�

можним на інноваційну діяльність; 2) верхній рівень, що

відділяє імітатора від лідера. Нанесені на цю діаграму фак�

тичні характеристики інноваційної інфраструктури дозво�

лять діагностувати підприємство як "лідера", "переважно

лідера", "імітатора", "слабкого імітатора" та "іноваційно не�

спроможного". За даними ПАТ "Житомирський маслоза�

вод", вищезгадана діаграма виглядатиме так, як наведено

на рисунку 1.

Таким чином, ПАТ "Житомирський маслозавод" мож�

на віднести до розряду інноваційних лідерів та обрати для

нього стратегію, що передбачає здійснення не тільки пол�

іпшуючих, але й базисних інновацій. Оскільки діяльність

підприємства є достатньо диверсифікованою, обидва типи

інновацій можуть застосовуватися одночасно, але для різних

асортиментних груп продукції. Іноваційно активні підприє�

мства, що не потрапляють в розряд лідерів, можуть реалі�

зовувати лише поліпшуючі інновації, певною мірою дивер�

сифікуючи асортимент пропонованої продукції. Для базис�

них інновацій у них немає достатньо розвиненої інновацій�

ної інфраструктури.

Четвертий етап передбачає формування декількох аль�

тернативних стратегій інноваційної активності та узгоджен�

ня їх за ознаками термінів, витрат та виконавців. Для фор�

малізації процедури генерування стратегічних альтернатив

на підприємствах харчової промисловості можна запропо�

нувати принцип "тріади", прийнятий в проектному менед�

жменті. Так, тріаду складають три параметри проекту: час,

витрати та якість. В нашому випадку під якістю можна ро�

зуміти рівень глибини інновації, тобто вибір між базисною

(висока якість) та поліпшуючою (середня якість) інноваці�

ями. Критерію "низька якість" відповідатимуть псевдоінно�

вації. Тоді альтернативні стратегії можуть генеруватися, ви�

ходячи з різного порядку пріоритетів часу, якості та вит�

рат.

Розробляючи альтернативні стратегії, інноваційний ме�

неджер фактично приймає рішення на двох рівнях. По�пер�

ше, він може розглядати альтернативні варіанти реалізації

інноваційних проектів (коротко� та довготермінові, економні

та витратні, високоякісні та не дуже) за пріоритетним на�

прямом, що встановлений за результатами другого етапу

(табл. 1), при умові, що вони відповідають існуючому інно�

ваційному потенціалу підприємства. По�друге, може бути

прийняте рішення про підвищення (чи зниження) інновацій�

ного потенціалу. Таке рішення змінить перелік доступних

підприємству інноваційних альтернатив.

На п'ятому етапі реалізації інноваційної політики фор�

мується портфель інноваційних проектів. Визначені на по�

передньому етапі абстрактні альтернативні стратегії іннова�

ційної активності представляються у вигляді конкретних

інноваційних проектів та здійснюється їх оцінка за ознака�
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ми важливості, строків реалізації, життєвого циклу, ресурсів,

ризиків тощо.

Завдання полягає у розробці рекомендацій для форму�

вання оптимальної структури інноваційного портфелю

підприємства харчової промисловості та послідовності їх

здійснення.

На шостому етапі відбувається оцінка інноваційного

потенціалу підприємства харчової промисловості за озна�

ками його організаційно�економічного забезпечення. На

попередніх етапах інноваційні менеджери спільно з власни�

ками чи керівниками підприємства мають обрати ті інно�

ваційні проекти, реалізація яких матиме для суб'єкта госпо�

дарювання найбільший ефект за технологічними, фінансо�

во�економічними, ринковими та іншими критеріями. Визна�

чення потенційних проектів стає основою формування стра�

тегії інноваційного розвитку підприємства.

Якщо за результатами оцінки інноваційного потенціалу

підприємства можливості ефективної інвестиційної та інфра�

структурної підтримки виявляються високими, то суб'єкт

господарювання може переходити до реалізації відібраних

інноваційних проектів. Якщо можливості вищезгаданої

підтримки виявляються недостатніми, то може бути прий�

няте рішення про відтермінування початку реалізації усіх чи

частини інноваційних проектів або ведеться пошук додат�

кових зовнішніх джерел фінансування, укладаються дого�

вори на використання зовнішніх елементів інноваційної

інфраструктури.

На сьомому етапі проводиться аналіз і контроль визначе�

них та досягнутих стратегічних і тактичних цілей інноваційного

розвитку підприємств харчової промисловості. Головною ме�

тою такого аналізу є виявлення можливих відхилень від про�

ектних значень та встановлення причин їх виникнення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, формування ефективної інноваційної по�

літики підприємств харчової промисловості, у т.ч. й пов'яза�

ної із впровадженням технологічних інновацій, буде мож�

ливим за умов виконання суб'єктами господарювання ряду

послідовних дій.

По�перше, мають бути чітко визначені цілі та завдання

інноваційного розвитку підприємства. Причому вказані цілі,

з одного боку, мають узгоджуватися із загальною страте�

гією розвитку суб'єкта господарювання, а з іншого — вра�

ховувати його реальний фінансово�економічний стан.

По�друге, методи і засоби досягнення визначених цілей

інноваційного розвитку мають охоплювати всі напрями уп�

равління процесами впровадження технологічних інновацій

та забезпечувати підприємству найкращу з можливих комб�

інацій ресурсів часу, якості і витрат.

По�третє, підприємствам харчової промисловості до�

цільно формувати портфель технологічних інновацій, в яко�

му мають оптимально поєднуватися процесні і продуктові,

базисні і поліпшуючі інновації. За таких умов підприємство

максимально ефективно використовуватиме існуючий у ньо�

го інноваційний потенціал, а самі технологічні інновації да�

ватимуть максимальний ефект.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Реализация идеи человеческого развития и форми�

рования человеческого потенциала возможна в опреде�

ленной общественной среде, так называемом обществе

постиндустриального развития, основу которого состав�

ляет экономика знаний. Экономика знаний — это этап

экономического развития, при котором знания являют�

ся основным ресурсом и самостоятельным незаменимым,

определяющим фактором производства, и формируют

инновационную направленность экономического разви�

тия. Носителем ресурса знаний выступает непосредствен�

но человек. Он развивает и осуществляет инновацион�

ную деятельность как со стороны "производителя" зна�

ния, так и со стороны его потребителя (потребителя ре�

зультатов инновационной деятельности). Субъектный

анализ хозяйствования человека и выявление условий его

деятельности является актуальным при формировании

экономики инновационного типа.
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INSTITUTIONAL CONDITIONS OF FORMATION OF ECONOMIC HUMAN SUBJECTIVITY
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В статье определена роль человека как ключевого субъекта хозяйствования в условиях ин�
новационного развития экономики. Хозяйственная субъектность человека представлена как
со стороны потребителя результатов инновационной деятельности, так и со стороны их произ�
водителя. Выделены внешние и внутренние институциональные условия реализации и стиму�
лирования инновационной деятельности, которые формируются в рамках государственной по�
литики (внешние) и общественного устройства (внутренние). Определены источники иннова�
ционного спроса и его зависимость от индивидуального восприятия и информированности по�
требителя. Охарактеризована роль государства и общества в формировании человеческого
потенциала как основных институциональных образований, обеспечивающих условия реали�
зации хозяйственной деятельности.

The paper defines the role of man as the key economic entity in conditions of innovative
development of the economy. Economic human subjectivity is presented on the one hand as a
consumer of innovative goods, on the other as a manufacturer. Internal and external institutional
conditions, which are formed as part of state policy (external) and social structure (internal), for
operating and stimulating of innovative activities are identified. The sources of innovation demand
and its dependence on individual perception and awareness of the consumer are represented in the
paper. The state and society are described as the main institutional structures, its function in creating
of human potential and providing the conditions of economic activity is defined.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Изучению вопросов роли человека как основного

субъекта в экономике инновационного типа, а также че�

ловеческого потенциала, условий его формирования и раз�

вития посвящено множество работ как зарубежных, так и

отечественных ученых: Э. Роджерс, А. Сен, Т. Стоуньер,

Г. Клейнер, И. Соболева, Б. Юдин, Т. Заславская, Н. Са�

вицкая, С. Тютюнникова и другие. Исследованиям инсти�

туциональных условий хозяйствования посвящены рабо�

ты таких ученых, как Д. Норт, Дж. Ходжсон, А. Олейник,

А. Аузан, А. Гриценко, В. Геец, И. Федулова и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
В развитых странах сформировались черты зарож�

дения постиндустриального общества и инновационной

экономики, ведущая роль становлении которых связана

с новым содержанием субъектного воздействия челове�
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ка на развитие хозяйства. Вопрос формирования чело�

веческого потенциала и определения роли человека как

субъекта хозяйствования является актуальным исходя из

тенденций инновационного развития экономики, а инсти�

туциональный подход позволяет определить необходи�

мые нормы, правила, условия хозяйствования человека.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Потенциальным субъектом жизнедеятельности выс�

тупает человек. В системе хозяйствования он выступает

с одной стороны, как субъект экономики, действующий

в системе рыночных отношений, разделения труда, то�

варного обмена [4]. А с другой стороны, как субъект об�

щества — участник коммуникативных отношений, систе�

мы общественных институтов формальных и неформаль�

ных норм и правил поведения, включающие правовые,

мировоззренческие и нравственные установки [9, с. 58].

Хозяйственная субъектность проявляется в том, что че�

ловек по своей экономической сущности выступает носите�

лем, с одной стороны, спроса на инновационные продукты,

с другой стороны является ее же производителем. Таким

образом, он выступает основополагающим субъектом в эко�

номике инновационного типа. Наряду с субъектной оценкой

роли человека уместно рассматривать человеческий потен�

циал. Как экономическая категория он характеризует сово�

купность качеств, знаний, умений и опыта, обеспечивающих

жизнедеятельность индивида и общества в целом.

Понятие "человеческого потенциала" раскрывается

в концепции "человеческого развития". А. Сен исполь�

зовал подход исследования развития "с точки зрения воз�

можностей" (capability approach). Он определял процесс

развития не только как возрастание материального или

экономического благосостояния, а еще и через расши�

рение возможностей человека, которое подразумевает

"большую свободу выбора". В своей работе "Развитие

как свобода" он выделил пять типов свобод (возможно�

стей): 1) политическая свобода; 2) экономические воз�

можности; 3) социальные возможности; 4) гарантии про�

зрачности; 5) социальная защита [7, c. 26]. Именно фор�

мирование этих свобод способствует экономическому

развитию страны. Согласно выводам А. Сена экономи�

ческий рост способствует человеческому развитию тог�

да, когда он обеспечивает увеличение доходов населе�

ния и расширение социального обслуживания, то есть,

способность государства финансировать в достаточном

объеме социальную сферу, тем самым обеспечивая со�

циальную защиту населения. Государство играет особую

роль в формировании и развитии человеческого потен�

циала, так как именно в рамках государственной поли�

тики создаются институциональные условия обеспечения

жизнедеятельности человека и, соответственно, являют�

ся залогом развития общества.

Человек как субъект хозяйствования формируется не

только личными усилиями, но и самим хозяйствующим

механизмом, социумом. В экономике знаний качества че�

ловека и характеристики природной, экономической, ин�

теллектуальной, социальной среды приобретают особое

значение. Знания, ценности и другие неосязаемые акти�

вы, продуцируемые человеческим сознанием, требуют

особой системы образования, среды производства и рас�

пространения необходимых работнику знаний. Воору�

женность профессиональными знаниями и творческими

способностями превращается в определяющий фактор

развития человека, закрепления ее социального статуса

и роста благосостояния, что характерно для развитых

стран.

Инвестирование в социальную сферу подразумева�

ет обеспечение условий жизнедеятельности человека, то

есть удовлетворение физиологических, социальных и ду�

ховных потребностей. Если рассматривать национальный

уровень, то основополагающая роль по обеспечению ус�

ловий формирования и развития человеческого потен�

циала принадлежит государству. С точки зрения инсти�

туционального подхода, к функциям государства отно�

сится формирование благоприятной институциональной

среды, которая будет способствовать развитию основ�

ных составляющих человеческого потенциала: продол�

жительности жизни (обеспечение сферы здравоохране�

ния), уровня жизни (обеспечение материального благо�

состояния) и уровня грамотности (обеспечение образо�

вательной сферы).

С точки зрения инновационного развития экономи�

ки, то материальная и физическая (здоровье) составля�

ющие человеческого потенциала выступают основой для

развития образовательной составляющей. Образование

— фундаментальный фактор развития экономики, осно�

ванной на знаниях. Эффективно построенная система

образования способствует созданию, распространению

и широкому использованию знаний. Экономика знаний

требует наличия доступной для всего населения систе�

мы образования.

Особенности экономики, основанной на знаниях, оп�

ределяются тем, что она в значительной мере использу�

ет информационные ресурсы, которые обладают рядом

специфических черт, отличающих их от традиционных ре�

сурсов. Экономика знаний предусматривает следующие

основные характеристики образования: индивидуализа�

цию моделей получения образования; личную ответ�

ственность; инициативность; всестороннее развитие, при�

менимое в профессиональной деятельности; холистичес�

кий подход к образованию, основанный на связи обра�

зования с реальной жизнью. Именно соответствие харак�

теристик образовательных программ этим требованиям

может существенно повысить их качество.

В рамках государственной политики необходимо

формировать нормы и правила, обеспечивающие разви�

тие образовательной сферы с учетом национальных, мен�

тальных особенностей и в контексте интересов общества.

Государство формирует институциональную среду хозяй�

ственной деятельности человека через создание инсти�

туциональных условий (которые проявляется в резуль�

тате функционирования институтов) [3]. Государственная

политика на институциональном уровне должна обеспе�

чить условия хозяйственной деятельности: формирова�

ние системы оплаты труда согласно вложенным усили�

ям, что обеспечит мотивацию и повышение ценности про�

фессиональных знаний; создание эффективной системы

прав собственности, которая обеспечит регулирование

социально�экономических отношений по поводу опреде�

ления и передачи прав собственности (особенно актуаль�

но в сфере инновационной деятельности) и их правомер�

ную защиту; формирование системы образования в со�

ответствии с международными стандартами для подго�

товки высококвалифицированных кадров и обеспечения

создания и распространение знания как неотъемлемого

производственного ресурса в экономике инновационно�

го типа; создание эффективной системы здравоохране�

ния, которая обеспечит полноценное поддержание фи�

зического здоровья общества и развитие человеческого

потенциала; разработка норм и правил по обеспечению

социальной защиты общества. Помимо создания инсти�

туциональных условий к функциям государства также
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относится регулирование и контроль выполнения соот�

ветствующими органами их непосредственных функций

во всех сферах деятельности. Таким образом, через ин�

ституциональные условия государство обеспечивает

формирование человеческого потенциала для активиза�

ции инновационного экономического развития.

Государство реализует так называемые внешние ус�

ловия формирования и развития человеческого потенци�

ала, то есть создает условия труда и жизнедеятельности,

поддержания физического здоровья и материального со�

стояния общества. Тем самым обеспечивается способ�

ность человека к развитию и реализации инновационной

деятельности. Но помимо внешних условий, можно так же

выделить и внутренние условия формирования и разви�

тия человеческого потенциала. К ним можно отнести та�

кие ценности, выработанные обществом как сознатель�

ность, трудолюбие, доверие, коммуникабельность, моти�

вация, интерес и другие [8, с. 25]. То есть, те ценности,

которые исходят от человека, воспитываются и формиру�

ются поколениями и отражают общую культуру общества

или нации. Данные ценности можно определить как ин�

ституциональные условия, порожденные обществом. Они

играют немаловажную роль в развитии экономики, в час�

тности в формировании экономики знаний, так как ини�

циатива к деятельности исходит непосредственно от че�

ловека, желание развиваться, трудиться, стремление раз�

вития своих способностей и реализации существующих

возможностей. Данные ценностно�ориентированные ин�

ституциональные условия выступают побудительным ме�

ханизмом к труду, а, соответственно, отражают степень

развития индивида и общества в целом и отражают его

потенциал. Такого рода инициативность является источ�

ником реализации инновационной деятельности, для ко�

торой необходимо внутреннее желание использовать име�

ющиеся знания и информационные ресурсы при наличии

внешних условий (физического здоровья, достаточного

уровня образования и материальные ресурсы). Таким об�

разом, хозяйственная субъектность человека в инноваци�

онной деятельности проявляется в том, что он выступает

ее инициатором и реализатором на основании внутренних

побудительных мотивов, желания развития при условии

обеспечения внешних воспроизводственных факторов,

обеспечивающих здоровье, благосостояние и образова�

тельно�квалификационный уровень.

С другой стороны, в качестве субъекта в инновационной

экономике человек (наряду с государством, бизнесом, до�

мохозяйством1) может выступать предъявителем спроса на

результаты инновационной деятельности, то есть непосред�

ственно потребителем. Так как осуществление любой дея�

тельности подразумевает наличие платежеспособного

спроса на ее результаты, то в данном случае возникает про�

тиворечивый вопрос в осознании потребности в инноваци�

ях, насколько они необходимы обществу. Учитывая высо�

козатратность и высокорискованности инновационной де�

ятельности, ожидания применимости ее результатов могут

быть не оправданы. Этим фактором можно объяснить от�

сутствие инновационной направленности развития эконо�

мики в некоторых странах, сосредоточение на существую�

щих формах ведения хозяйствования.

Отсутствие спроса на инновации ведет к нецелесо�

образности инновационной и наряду с этим инвестици�

онной деятельности. Отсутствие спроса проявляется в

психологической неготовности платить больше за инно�

вационные продукты, а также в низком уровне жизни на�

селения, который не позволяет использовать инноваци�

онные разработки. В активно развивающейся теории ин�

новационного типа экономики особое внимание уделя�

ется инновационному спросу и восприятию. Инноваци�

онный спрос рассматривается как более общая и коли�

чественная характеристика, подчеркивающая готовность

к потреблению инноваций и ее финансовую обеспечен�

ность [6, с. 230]. В структуре экономики он формируется

как альтернатива традиционному спросу, а его основой

служат доходы, не израсходованные на традиционные

блага. Э. Роджерс, исследовавший инновационный

спрос, рассмотрел четыре аспекта восприятия и диффу�

зии инноваций: процесс принятия решения использова�

ния инновации (Innovation Decision Process); индивиду�

альная восприимчивость к инновациям (Individual

Innovativeness); норма восприятия (Rate of Adoption);

воспринимаемые свойства (Perceived Attributes) [1].

В данном случае можно охарактеризовать одну из

проблем неэффективности инновационной деятельности

— это ментальное не восприятие инноваций. Общество не

готово к использованию новых знаний, технологий и раз�

работок и применению их в своей жизнедеятельности. В

данном контексте можно рассмотреть "экономический

менталитет, как обусловленное витальными (жизненно

важными) социально�экономическими потребностями не�

явное общественное экономическое знание в форме орга�

нического единства архетипов и стереотипов осмысления

и восприятия экономическим социумом как таковой эко�

номической действительности" [5]. То есть, менталитет вы�

ступает своего рода институциональным условием, сфор�

мированным в обществе. Экономический менталитет яв�

ляется продуктом жизненно значимых для социума и оп�

ределенных социальных групп однотипных хозяйственных

взаимодействий. Ментальное не восприятие характеризу�

ется консерватизмом общества, историческим наследием

(например, постсоветские страны, привыкшие к команд�

но�административному режиму), стереотипностью мыш�

ления. Но, при этом, важно также учитывать структуру

общества. Инновационно�активными считается молодое

население (условно, от 20 до 50 лет), готовое к переме�

нам, к восприятию новшеств, к саморазвитию и совершен�

ствованию, к использованию знаний во благо личностно�

го и общественного развития, активные предпринимате�

ли, готовые к реализации или инвестированию новых про�

ектов. То есть, переориентация ценностей с консерватив�

ных устоев на инновационное развитие должна в первую

очередь исходить от активного человека — субъекта хо�

зяйствования, готового к риску. Это и должно воспиты�

ваться в нынешнем и будущих поколениях.

Помимо анализа восприятия, в обществе должна

быть успешно решена задача быстрого распространения

знания об инновациях. По мнению Ф. Руффа, ключевой

проблемой формирования эффективного инновационно�

го направления развития экономики является отсутствие

"знаний об улучшениях", т.е. информации о полезности

и привлекательности результатов инновационной дея�

тельности и экономического роста [2]. Знание об инно�

вациях способствуют формированию инновационного

спроса. Инновационный спрос порождается следующи�

ми факторами: изношенность предыдущих технологий,

____________________________
1 Инновационный спрос  так же может формироваться в государственном сегменте (в виде государственных заказов иннова�

ционных разработок в приоритетных отраслях), в сегменте международной деятельности (интерес иностранных контрагентов к
национальным разработкам), в сегменте бизнес�спроса (поддержание конкурентоспособности стимулирует компании к исследо�

вательским разработкам и развитию бизнеса) [6, с. 231—232].
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продуктов; ресурсная ограниченность товаров по пре�

жней технологии; подражание "передовым" потребнос�

тям; изменение вкусов, привычек. Инновационный спрос

определяется качеством жизни и образования в обществе.

Рост уровня образования конечных потребителей стиму�

лирует спрос на инновации и скорость их восприятия.

Спрос определяется демографической структурой (пре�

обладание молодого, экономически активного населе�

ния активизирует инновационный спрос), наличием при�

родных ресурсов (страны со значительными запасами

природных ресурсов, как правило, демонстрируют низ�

кий спрос на инновации) и степенью интеграции в миро�

вую экономику (необходимость поддержания высокого

уровня конкурентоспособности по сравнению с другими

странами стимулирует инновационный спрос).

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Человек выступает основным субъектом хозяйствова�

ния в экономике инновационного типа, так как он одно�

временно является обладателем знания как ресурса и про�

изводителем инновационных продуктов, а с другой сто�

роны — и потребителем, то есть предъявляет спрос на ре�

зультаты инновационной деятельности. В экономике зна�

ний человек рассматривается с точки зрения человечес�

кого потенциала, то есть комплекса качеств, способнос�

тей, знаний, умений, опыта и возможностей индивида и

общества в целом для обеспечения жизнедеятельности.

В рамках государственной политики формируются вне�

шние институциональные условия, направленные на обес�

печение уровня жизни, продолжительности жизни, то есть,

физического здоровья и уровня образования (факторы,

характеризующие человеческий потенциал). Внутренние

условия выражаются в морально�ценностных характери�

стиках общества, через формирование институтов трудо�

любия, доверия, сознательности, мотивации, интереса и

желания к трудовой, в частности, инновационной деятель�

ности. Данные условия обеспечивают производительность

инновационной отрасли, побуждают к инновационной ак�

тивности и способствуют формированию предложения на

рынке инновационных продуктов.

В то же время, согласно законам рынка, для эффек�

тивной реализации инновационной деятельности необхо�

дим спрос на ее результаты. Инновационный спрос предъяв�

ляется так же человеком, выступающим в качестве конеч�

ного потребителя и субъекта хозяйствования (удовлетво�

рение индивидуальных потребностей). На инновационный

спрос оказывает непосредственное влияние ментальность

восприятия (или не восприятия) инноваций и осознание по�

требности в них. Для формирования и развития экономики

инновационного типа прежде всего нужно сформировать

(воспитать) заинтересованного потребителя, экономичес�

ки активный средний класс, который будет готов потреб�

лять новшества и стимулировать развитие инновационной

деятельности. Таким образом, с обеих сторон (как спроса,

так и предложения) человек как субъект хозяйствования и

человеческий потенциал страны выступают источником

формирования экономики знаний, и усилия государства и

общества на национальном уровне должны быть направ�

лены на развитие экономически активного населения и

обеспечение необходимых внешних институциональных ус�

ловий его жизнедеятельности и формирование внутренних

морально�ценностных институтов.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

 Фінансові дисбаланси економіки спричинили кри�

зи у політиці фіскальної консолідації, торкнувшись

центральних рівнів правління державою. За умов коли

доходи в країні зменшилися, витрати зросли, дія ав�

томатичних стабілізаторів економіки стала неефек�

тивною, а в деяких випадках взагалі перестала функ�
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ціонувати, зріс державний борг та бюджетний дефі�

цит.

Для досягнення результатів фіскальної консолі�

дації, в країні необхідні кардинальні зміни, які стосу�

ються дій уряду та реформування суспільства. Основ�

ним завданням уряду, на який покладається на почат�

кових етапах прийняття рішення щодо використання

фіскальної консолідації є пошук правильних підходів до

даної політики, які повинні визначити пріоритети та по�

ставити чіткі цілі на майбутнє.
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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

Питаннями інструментів фіскальної консолідації,

механізмів її реалізації займалися численні закордонні

вчені. Уваги заслуговують праці А. Алесіна, Р. Баро,

ДЖ. Бюкенена, Р. Вагнера, Ф. Гіавазі, М. Пагано. По�

ряд з цим, варто зазначити, що належне місце в дослід�

женнях даного питання належить працям вітчизняних

вчених�фінансистів: В. Базилевича, Т. Вахненко, В. Де�

м'янишина, О. Длугопольського, В. Козюка, Г. Кучер,

С. Юрія.

Водночас питання щодо вибору конкретного інстру�

менту фіскальної консолідації та механізму реалізації

даної політики є маловивченими, що і формує акту�

альність даної теми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статі є узагальнення результатів дослід�

ження інструментів фіскальної консолідації та ме�

ханізмів, за допомогою яких реалізується дана пол�

ітика.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У реаліях сучасної економіки, суспільного жит�

тя та інтеграційних процесів фіскальна консолідація

стала одним з важливих питань обговорення та дис�

кусій, які супроводжуються частими невизначенос�

тями та різноманітністю висновків. Зростаючі бор�

гові рівні в європейських країнах піддали сумніву

стійкість економік в певному періоді і можливості

уряду по виходу з кризових явищ, використовуючи

тільки певні інструменти, які є неефективними. Саме

об'єднання (консолідація) реформ, урядових про�

грам, дає можливість по�новому вирішувати пробле�

ми, які складаються в економіці. Певні інструменти

формують нові системи політик, методів управління

фінансовими механізмами. Одним з таких методів

стала фіскальна консолідація. Вона побудована на

двох основних інструментах: податковому та адмі�

ністративному (в розрізі зменшення адміністратив�

них витрат).

Провідні країни світу впродовж багатьох років

використовують дану політику для гарантування еко�

номічного зростання в майбутньому. Слід зважити,

що використання тільки фіскальної консолідації не

забезпечить отримання бажаного результату, оскі�

льки сектори економіки, яких вона торкається, є

досить вразливими (крім того, в них застосовують�

ся свої реформи та існують окремі інструменти по

реалізації поставлених завдань). Застосовуючи кон�

солідацію, уряд торкається сектору медицини, соці�

ального забезпечення, пенсій, добробуту та соціаль�

ного спокою суспільства, тому маневреність даної

політики повинна бути досить високою і перебувати

в тісному взаємозв'язку з урядовими програмами, які

стосуються зазначених секторів.

Впровадження політики фіскальної консолідації

в світовій практиці зумовлене різким зменшення до�

ходів держави, зростанням бюджетного дефіциту та

державного боргу. Відсутність стійкості в економіці

починаючи з 2008 року погіршувала стан країн та

призводила до дисбалансу фінансової системи.

Борг, який почав накопичуватися, негативно впливав

на економіку в майбутньому.

Застосування фіскальної консолідації в процесі

зростання державного боргу вимагає підготовчого

етапу. Потрібно вияснити які пріоритети необхідні

для суспільства, тобто увага буде акцентуватись на

економічному чи соціальному розвитку, чи буде ви�

користання даної політики кроком зменшення дефі�

циту та боргу та сприянні економічного зростання,

чи це тільки необхідність змін в силу обставин, що

склалися.

У більшості випадків процес запровадження фіс�

кальної консолідації застосовується для зменшен�

ня дефіциту бюджету. Так, в Австрії в 1996 році вла�

да застосовувала дану політику, для критеріїв Євро�

пейського Союзу, щоб відповідати показникам Ма�

астрихтських угод, а не для уникнення перегріву еко�

номіки [2, с. 4]. Сполучені Штати Америки в 1993

році підняли податкові ставки та зменшили витрати

держави, але не з метою запобігання економічному

колапсу. На їхню думку, така політика є ефективною

в цілому і в подальшому принесе ефект зростання.

Використовуючи два головних інструменти (а це

скорочення витрат бюджету та зростання доходу),

фіскальна консолідація головною метою ставить

зменшення бюджетного дефіциту та державного

боргу. Однак попри намагання стабілізувати еконо�

міку в сфері заборгованості, часто можуть виникати

негативні наслідки в інших сегментах ринку. Так,

постає проблема безробіття, тіньової економіки,

ухилення від сплати податків.

Уряди деяких країн проводячи політику фіскаль�

ної консолідації можуть вдаватися до скорочення

витрат, вивільняючи кошти для покриття боргів.

Деякі країни здійснюють реформи в певних галузях,

починаючи від освіти до охорони здоров'я, та отри�

муючи результат від проведення реформ. Це відбу�

вається за рахунок дешевизни самих реформ, які

приносять позитивні результати.

Розглянемо деякі елементи, які стосуються ско�

рочення витрат. Так, скорочення витрат на охорону

здоров'я під час застосування фіскальної консолі�

дації є найпоширенішим методом. Сама система, по�

в'язана з охороною здоров'я в країні, поступово ви�

магає проведення реформи, суть якої полягає в виз�

наченні поняття "необхідність", а не детермінанти

"можливості заплатити".

Починаючи з 1990 років витрати на охорону здо�

ров'я в країнах Єврозони зростали, рівень такого

збільшення досягнув 70%. Це зростання супровод�

жувалося суттєвими витратами уряду на потреби ме�

дицини. Тому на сьогоднішній день із загальної час�

тини витрат уряду, 15 % припадає на витрати по охо�
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роні здоров'я, що є надзвичайно значним показни�

ком, особливо в умовах зростання державного бор�

гу. Значна частина витрат приписується до так зва�

ного зростання вартості, що в свою чергу спричине�

не підйомом доходів і демографічними факторами

[4, с. 11].

Реформи, які стосуються сфери медицини, по�

винні полягати у формуванні так званого "стимулу

попиту" на послуги з охорони здоров'я. Альтерна�

тивою в багатьох країнах стало медичне страхуван�

ня, яке і створило умови для ефективних реформ та

зменшення контролю з боку держави, що скороти�

ло витрати в даній сфері. Однак багато країн зали�

шаються вірними старій системі, де за допомогою

центральної влади відбувається формування попиту

і пропозиції в медицині. В звісній мірі вибираючи аль�

тернативу реформ можна отримати позитивні ре�

зультати: в першу чергу скорочення витрат, а також

скорочення вартості послуг в сфері охорони здоро�

в'я, адже ефективно починає працювати попит та

пропозиція на ринку медицини.

Одним з механізмів скорочення витрат є освіта.

Вона виступає рушійною силою розвитку суспіль�

ства, тому уряди країн беруться підтримувати її. Це

стосується всіх видів — тобто початкової освіти, се�

редньої та вищої. Що стосується перших двох видів,

то з впевненістю можна сказати що тут необхідна

підтримка уряду, а от щодо вищої освіти, то думки

економістів розбігаються. Як свідчить практика,

європейські країни близько 13% від всіх витрат на

освіту виділяють на фінансування вищої освіти. Ця

цифра є досить значною. Виходом в такому випадку

стає підняття плати за навчання. Деякі країни вза�

галі не мали плати, навчання у вищих навчальних

закладах проводилося на основі субсидіювання (Ав�

стралія, Польща, Австрія). Таким чином, починає

працювати ринковий механізм, у сфері вищої освіти

починається конкуренція за студентів. Реформи при�

носять наступні ефекти: зменшення витрат — що

було головною ціллю; конкуренція між навчальни�

ми закладами; покращення рівня освіти як наслідок

конкуренції.

Сфера скорочення витрат у результаті проведен�

ня фіскальної консолідації може стосуватися і

пенсій. Обов'язком уряду є підтримка і повна випла�

та пенсій. Однак, враховуючи дисбаланси в еко�

номіці, зростання державного боргу в країнах, і без�

посередньо в Україні, дефіцит бюджету та як на�

слідок і пенсійного фонду, призводить до великого

навантаження на економіку і гальмування зростан�

ня в країні. Уряд повинен вдатися до реформ, які

мають призвести до скорочення витрат та досягнен�

ня балансу Пенсійного фонду країни. До таких ре�

форм відносять: зміну віку для отримання пенсій за

віком; збільшення років, які беруться для вирахуван�

ня суми пенсій; застосування методів індексації при

виході на пенсію.

Полем для сфери зменшення витрат виступають

виплати по втраті працездатності. Це метод захисту

людей від можливої втрату доходу внаслідок втрати

працездатності. В багатьох кранах дані витрати до�

сягають 1 % від ВВП. Однак враховуючи ситуацію,

яка складається з боргом в країні, уряди почали еко�

номити на таких виплатах. Цей механізм є останньою

інстанцією, до якої можна застосовувати скорочен�

ня витрат. Однак багато країн все таки вдаються до

нього. Скорочення проходить шляхом зменшення не

сум виплат, а терміну їх отримання. Також часто

змінюють критерії, які дозволяли швидше виходити

на пенсії чи отримувати виплати внаслідок шкідли�

вих умов праці. Звісно, така ситуація не є корисною

для країн і в майбутньому не принесе зростання.

Тому в даній сфері також впроваджуються рефор�

ми, які стосуються виплат по непрацездатності. До

таких реформ відносять формування єдиних центрів

забезпечення виплат та зобов'язань інвалідам.

Розглядаючи інструмент доходу фіскальної кон�

солідації слід аналізувати податки. Мова йде про

зростання кількості податків та зростання їхньої ве�

личини (сум, які будуть справлятися до бюджету). Як

зазначалося оптимальним з інструментів є скорочен�

ня витрат, які за допомогою ефективних реформ мо�

жуть у меншій мірі негативно впливати на економіку

країни. Однак існує ряд причин, по яких використан�

ня тільки одного інструменту не дає ефекту в ході

реалізації фіскальної політики. До них відносяться:

1) застосовуючи реформи пов'язані з витратами,

економіці потрібні кошти для досягнення короткос�

трокових цілей фіскальної консолідації.

2) для збалансування бюджету потрібні різні ре�

форми — пов'язані як з витратами так і з доходами.

3) для подальшого економічного зростання уря�

ду потрібно маневрувати між вибором податків —

вибирати ті, які будуть приносити максимальний

ефект — більше доходу, менше навантаження на

економіку та економічне зростання в майбутньому

[4, с. 33].

Дискусії, що стосуються податкового інструмен�

тарію є досить активними. Адже в першу чергу зро�

стання чи то кількості чи то ставок податків несе на�

вантаження на їхніх платників. Зростання податко�

вих ставок спричиняє зростання цін на продукцію,

що в свою чергу тягне за собою зміну цін та зміну

вибору споживачів на ринку товарів та послуг. До

цього ще додається зменшення інвестиційного

клімату в країні. Без сумнівів податковий тягар на�

кладається за будь�яких умов. От тільки все зале�

жатиме від урядової політики, що стосуватиметься

фіскальної консолідації. Мова у даному випадку йде

про рівень податкового тягаря та перенесення його

на майбутні покоління.

Одним з найбільш ефективних податків, який ста�

новить основну дохідну податкову частину бюджету

в кожній країні, є податок на додану вартість (ПДВ).

Його роль у формуванні дохідної частини є досить

значною. Застосовуючи політику фіскальної консо�

лідації уряд може тільки або змінити ставку даного

податку (зазвичай у бік зростання), або збільшити

кількість суб'єктів оподаткування (так, згідно чин�

ного законодавства, існує ряд товарів, які оподат�

ковуються за ставкою 0% та товарів, які не підляга�

ють оподаткуванню ПДВ).

Податки, які є активними у фазі фіскальної

консолідації, представлені наступними платежами:



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

83

— Оподаткування права власності. В країнах

Європейського союзу застосовується практика опо�

даткування права власності, особливо коли мова йде

про купівлю чи продаж (коли відбувається процес

зміни власника на певні майнові цінності). Дана база

оподаткування з точки зору фіскального наванта�

ження на суб'єкта податку є досить низькою. Даний

податок ефективно використовується в країнах для

швидкого накопичення доходу, при цьому фіскаль�

на ефективність є досить високою. Це дає змогу уря�

ду в короткостроковому та середньостроковому пе�

ріодах отримати доходи та забезпечити ефек�

тивність фіскальної політики, оскільки не призводить

до приховування та несплати даного податку. Не�

долік проявляється в ситуації з платниками, які ма�

ють незначні доходи або отримують фіксовані до�

ходи (пенсії, певні види виплат). Для даних верств

населення пропонується зменшувати податок на

власність або заміняти його альтернативними збо�

рами. В країнах Європи вводять орендні плати.

— Екологічні податки виступають маневреним

механізмом оподаткування в інструментарії доходу

політики фіскальної консолідації. Застосовуючи

екологічне оподаткування, попри ціль отримання

доходу для бюджету країни, реалізовується ще одна

ціль — екологічна. Як показує практика, багато країн

Європи не вдаються до підняття ставок по даному

податку, однак ряд країн, серед них Данія та Нідер�

ланди піднявши ставки досягли до 4% зростання

доходу по відношенню до ВВП [4, с. 42 ]. Однак не

завжди даний податок може принести користь, адже,

як і решта податків, екологічні податки можуть впли�

вати на ціну продукції, що виробляється суб'єктами,

які є його платниками. Але поряд з податком на при�

буток, чи податком на додану вартість він приносить

невелике зростання, тому залишається оптимальним

у механізмі отримання доходів бюджету.

— Збори виступають також частиною податкового

інструментарію фіскальної консолідації. Їх частка в

дохідній частині бюджету країн становить до 2,5% ВВП.

Збори виступають типовим джерелом доходів підцент�

рального правління: у федеральних країнах приблизно

75% зборів накопичується у місцевих органів влади. В

більшості країн з унітарною системою влади, місцевим

органам залишається більше 50% суми зборів [4, с. 44].

У період проведення урядом політики фіскальної кон�

солідації дані збори можуть впливати на надмірний по�

пит, можуть зменшувати бюджетне навантаження, на�

даючи кошти для підтримки та розширення інфраструк�

тур на місцях.

Для використання даних інструментів та отри�

мання ефекту від політики фіскальної консолідації

у вигляді економічного зростання та формування

фінансової стійкості у довгостроковому періоді і

уникнення від боргового навантаження та бюджет�

ного дефіциту у майбутньому, всі цілі та механізми

фіскальної консолідації повинні бути скориговані у

так званому багатосторонньому механізмі налашту�

вання економічної політики в цілому.

Практика показує, що застосування фіскальної

консолідації часто ускладнює досягнення інших

стратегічних цілей. Така ситуація залежить від вимог

уряду та перспектив у країні. Якщо уряд не в значній

мірі приділяє увагу фіскальній консолідації, інстру�

ментам, які повинні використовуватися в процесі

реалізації даної політики, не беруться до уваги нор�

ми фіскальних інституцій та система фіскальних

інститутів, то процес глобального зростання вітчиз�

няної економіки та надбудови, яка стосується інтег�

раційних процесів, може піддатися руйнації. Це в

свою чергу негативно вплине на дохідне вирівнюван�

ня всередині країни і на довгострокове зростання.

Тому уряд повинен приділяти увагу таким стратегіч�

ним програмам, які б в поєднанні з політикою

фіскальної консолідації мінімізували побічні ефек�

ти різних видів політик в різні періоди.

Як зазначалося фіскальна консолідація будуєть�

ся на двох основних інструментах, які включають у

себе різні механізми, за допомогою яких можна

впливати на процеси в економіці, досягаючи постав�

лених цілей. Дані механізми можна поділити на

постійні та тимчасові. Тимчасові передбачають зро�

стання доходу, зменшення бюджетного дефіциту

коли їх запроваджують, та негативні зміни коли дані

інструменти перестають діяти. Постійні передбача�

ють поступове зростання доходу, зменшення суми

державного боргу та бюджетного дефіциту в пері�

од, коли їх запровадили, та зупинку на отриманих

результатах після скасування даних інструментів. Як

наслідок, ми отримаємо бюджетні ефекти, які носять

позитивний та негативний характер.

Вивчаючи політику фіскальної консолідації слід

визначитися з періодами, на які впроваджується

фіскальна консолідація. Виділяють короткостроко�

вий, середньостроковий та довгостроковий періоди,

на час застосування яких повинні відбутися позитивні

зрушення в борговій сфері країни та проблеми по�

в'язані з бюджетним дефіцитом.

Вибираючи період, основним питанням зали�

шається вибір цілей, які повинні бути досягнуті.

Уряд, запроваджуючи політику фіскальної консолі�

дації, формує пакети з її інструментів та засобів

впливу. Сформований набір впроваджується в дію,

опираючись на такі вимоги: перша — це контроль

над зростаючим державним боргом; друга — утри�

мання позитивного результату в борговій сфері в

довгостроковому періоді.

Дуже часто при проведенні аналізу боргового

стану країни за умов застосування фіскальної кон�

солідації беруться до уваги структурні реформи.

Різниця між структурними реформами та змінами,

спричиненими фіскальною консолідацією на прак�

тиці не завжди явна, однак аналіз дає можливість

оцінити всі побічні ефекти супровідних стратегічних

планів в інших секторах економіки.

Інколи інструменти фіскальної консолідації мо�

жуть приносити і негативні ефекти в певному пері�

оді їх застосування. Так, зростання податкового тя�

гаря має тенденцію до зменшення процесу виробниц�

тва в країні в довгостроковій перспективі. Однак слід

зазначити, що не всі податки негативно можуть впли�

вати на економіку. Так економісти стверджують, що

негативну дію має податок з прибутку, податок на

вклади населення. Інші подати можуть не так значно
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впливати на становище в економіці. При вивченні по�

зитивних чи негативних ефектів від фіскальної кон�

солідації, застосування її інструментів та очікувано�

го ефекту у майбутньому, потрібно констатувати

факт нерівномірного розвитку країн.

Для гармонізації політики фіскальної консолі�

дації слід звернути увагу на стратегію розвитку. Роз�

робка стратегій фіскальної консолідації часто при�

зводить до неефективних дій уряду в сфері економ�

ічної діяльності. При розробці одних стратегічних

цілей опускаються можливості та ефекти в інших. Так

зменшення витрат часто призводить до погіршення

соціальних умов існування, чи зростання доходу у

держави є наслідком зростання податків.

Структурні реформи, які, як вже зазначалося, є

паралельними до фіскальної консолідації, за своєю

суттю можуть послабити негативні ефекти в ід

фіскальної політики в довгостроковому періоді. Еко�

номісти вважають, що реформи так званого струк�

турного характеру сприяють на ймовірнісне прийнят�

тя рішення уряду про впровадження фіскальної кон�

солідації та роблять її більш позитивною (тобто

ймовірність позитивного результату значно зростає).

Податковий інструмент фіскальної консолідації

може також призвести до економічного зростання.

Суть його не завжди зводиться до підняття податків та

розширення їх бази, інколи це може бути закриття

можливості так званого "законного" ухилення від спла�

ти податків та накладання штрафів за несплату, чи ухи�

лення від сплати податків. Важливою умовою під час

використання податкового інструменту є дотримання

рівноваги у сфері отримання доходів держави та збе�

реження загальноекономічного росту в країні.

Більшість розвинутих країн з практичної та ефек�

тивної позиції використовують інструмент зменшен�

ня витрат, що в свою чергу автоматично призводить

до зростання доходів, не піднімаючи податки, оск�

ільки в казні з'являються вільні кошти.

Як зазначалося, вибираючи інструменти фіскаль�

ної консолідації уряд повинен звертати увагу на цілі,

які ставить перед собою, тобто зростання виробниц�

тва (ВВП), зменшення боргу та бюджетного дефіци�

ту. Неодноразово згадується і про фактори, які є

визначальними та впливають на результати фіскаль�

ної консолідації. До них відносять:

— Стартові умови консолідації. Великий почат�

ковий дефіцит та високі відсоткові ставки сприяють

у впровадженні фіскальної консолідації.

— Розмір консолідації. Стосується фінансового

регулювання через механізми оподаткування та

зменшення державних витрат.

— Досягнення боргової стійкості. Фіскальна

консолідація, яка розпочинається в країні за умов

слабкої ділової активності,  має більш високу

ймовірність щодо утримання позитивного результа�

ту щодо стабілізації відношення боргу до ВВП. Особ�

ливо це стосується скорочення соціальних виплат.

— Інституції. Це стосується збалансованості дер�

жавного бюджету. Увага приділяється правилу вит�

рат для приведення бюджету до рівноважного рівня

та досягнення стабільності у відношенні державно�

го боргу до ВВП.

— Монетарна політика. Позиція валютної політи�

ки в початкових стадіях консолідації [3, c. 241].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зменшення показника державного боргу та бюд�

жетного дефіциту, досягнення стійкості економіки

залежить від вибору інструментів та механізмів

фіскальної консолідації. Економісти стверджують

що проблемою для досягнення цих результатів по�

стає залежність від рівня соціально — економічно�

го розвитку країни, час, коли запроваджується

фіскальна консолідація та період, впродовж якого

вона застосовується.

Визначаючи можливість запровадження фіскаль�

ної консолідації та враховуючи структурні реформи,

вихідні чинники, час, термін, інструменти фіскальної

консолідації, слід вказати про гарантії, які повинні

отримувати економічні суб'єкти від запровадження

даної політики. Однозначної відповіді немає. Оск�

ільки результат, а відповідно і гарантії, не можна

спрогнозувати, змоделювати чи отримати, важливим

є аналіз досвіду попередників, які використовували

фіскальну консолідацію.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально�економічне зростання є головною умовою

функціонування фінансової системи, при цьому одним із

ключових питань, є формування достатнього рівня інве�

стицій, а як результат піднесення національного добро�

буту. Насичення економіки інвестиційними ресурсами є

складним і багатогранним завданням, вирішення якого

дозволить досягти стабільного зростання економіки.

Одним із найбільших джерел інвестицій в економіку є

заощадження домогосподарств. Зважаючи на сучасний

розвиток економіки України та низький рівень реалізації

потенціалу заощаджень населення — вони є чи не най�

важливішим інвестиційним ресурсом економіки.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
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THE WAYS TO IMPROVE FINANCIAL MECHANISM OF HOUSEHOLD SAVINGS
TRANSFORMATION INTO INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

У статті розглянуто роль заощаджень населення в стимулюванні соціально�економічного зрос�
тання. Проаналізовано роль неорганізованих заощаджень в економіці та запропоновано власну
класифікацію заощаджень населення за рівнем їх участі в економічних процесах.

Розглянуто ключові проблеми в процесі формування активних заощаджень в економіці України
та визначено, що найголовнішим аспектом реформування поточного фінансового механізму транс�
формації заощаджень населення має стати інтенсифікація зусиль держави та бізнесу в сегменті
захисту прав міноритарних акціонерів, реформування системи загально корпоративного управлі�
ння, розробка моделі страхового забезпечення прямих та портфельних інвестицій населення.

Низка шляхів вдосконалення фінансової системи України, зазначених у статті, маючи на меті
розширення інвестиційного спрямування заощаджень населення також матиме і загальний ефект
на економіку України, покращуючи інвестиційний клімат в країні та роблячи її більш привабливою
для іноземних інвестицій.

The author describes the role of household savings in economic growth stimulation. The role of
unorganized savings in economy has been analyzed and has been offered its own classification of
household savings in terms of involvement in economic processes.

Considered the key problems in the process of creation active savings in the economy of Ukraine and
determined that the most important aspect of the current reform of the financial mechanism of
transformation household savings should be focused on intensification of efforts of the state and business
in the segment of protection of minority rights, reform of general corporate management, development
model of direct insurance coverage of investments funds and portfolio investments development.

A number of ways of improving the financial system of Ukraine are offered the article, will also have the
overall effect on the economy of Ukraine, improving the investment climate in the country and making it
more attractive for foreign investment.

Ключові слова: заощадження населення, фінансовий механізм, інвестиційні ресурси, гарантування зао$

щаджень, управління заощадженнями населення.

Key words: household savings, financial mechanism, investment resources, savings guaranteeing, management

of household savings.

На сьогодні недостатньо уваги приділено можливості

залучення заощаджень населення, які через зависокий

рівень ризику прямого та портфельного інвестування

направляються здебільшого в банківську систему, або

взагалі накопичуються в формі готівкових заощаджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням ролі заощаджень населення в фор�

муванні інвестиційних ресурсів економіки займалася

такі видатні вчені�економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо,

Дж. М. Кейнс, П. Самюельсон, Дж. Р. Хікс і ін. Вітчиз�

няні вчені в останні роки активно досліджують заощад�
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ження населення, серед них варто відзначити праці та�

ких учених, як М. Алексеєнко, В. Базилевич, О. Ватаманюк,

Н. Дорофеєва, Т. Кізима, С. Панчишин, М. Савлук, та ін.

У національній науці в аспекті вивчення заощаджень

населення важливу роль відіграють дослідження Вата�

манюка О. З., який підкреслюється змістовність заощад�

жень як частини доходу, що не витрачається на поточ�

не споживання. Разом з цим, наприклад, Жупанін В.В.

доводить, що категорія "заощадження населення"

відображає систему суспільних відносин між індивіда�

ми з приводу збереження грошових коштів для їх вико�

ристання у майбутньому, однак як зазначають такі до�

слідники, як Петренко Я.В., Туріянська М.М., Франчен�

ко О.Л. трактування сутності заощаджень залежить в

тому числі від форми нагромадження заощаджень та

може бути досить різною. Більшість вчених наголошу�

ють на основній ролі заощаджень населення в економіці

— ресурс для фінансування інвестицій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
З огляду на сучасний стан економіки та брак інвес�

тиційних ресурсів в економіці, головною метою дослід�

ження є виявлення основних напрямів вдосконалення

системи активізації заощаджень населення та їх транс�

формація в інвестиційні ресурси економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Глобалізація світової економіки, фінансових та гос�

подарських відносин є значним викликом для кожної

окремо взятої країни. Враховуючи значні розриви в еко�

номічній, інфраструктурній, природній, культурній спе�

цифіці кожної країни світу виникає величезна пробле�

ма, щодо розроблення ефективної системи стимулюван�

ня соціально�економічного зростання.

На процес здійснення заощаджень суттєво впливає

і стабільність політичної ситуації в державі. За неста�

більної ситуації громадяни вкладають кошти в іноземні

валюти або інші цінності, вивозять грошові нагромад�

ження нелегально в інші країни, остерігаючись не лише

їх знецінення, а й конфіскації. Навпаки, в умовах по�

літичної стабільності населення завжди активніше вкла�

дає свої заощадження у кредитно�фінансові установи у

національній валюті.

У процесі дослідження різноманітних підходів до

класифікації заощаджень населення, автор, зважаючи

на зазначену проблематику, наголошує на необхідності

приділити особливу увагу класифікації заощаджень за

рівнем їх участі в економічних процесах:

— пасивні заощадження ( заощадження, що здійс�

нюються в грошовій або матеріальній формі та не беруть

безпосередньої участі в економічних процесах — готів�

ка, ювелірні вироби, предмети розкоші, житло тощо);

— умовно�активні заощадження (заощадження, що

здійснюються здебільшого банківські інструменти та

перетворюються на інвестиції за рахунок кредитування

— депозитні, ощадні вклади, вклади в державні цінні

папери тощо);

— активні заощадження (заощадження, що здійс�

нюються в формі інвестування коштів у різноманітні

фінансові інструменти або прямі інвестиції, які є прями�

ми стимулами економічної активності).

Таким чином, слід відзначити, що методи стимулю�

вання різних видів заощаджень за наведеною вище кла�

сифікацією є досить різними, як і фактично їх роль в

економіці.

Одним із ключових інструментів стимулювання

умовно�активний заощаджень населення, зважаючи на

високу чутливість заощаджень населення до ризиків є

створення системи гарантування вкладів населення в

банківську систему. Так, досвід країн, де діють системи

гарантування заощаджень, показує, що основними ціля�

ми таких систем є:

— зміцнення довіри населення до держави (уряду)

та до банківської системи загалом;

— створення захисту для вкладників з невеликими

сумами заощаджень;

— використання заощаджень домогосподарств, як

довгострокових ресурсів економіки;

— мобілізація заощаджень, збалансовуючи грошо�

во�кредитну політику держави;

— захист банківської системи від фінансової кри�

зи, забезпечення стабілізації і стійкості банківської си�

стеми та грошового обігу;

— підтримання здорового конкурентного середо�

вища в банківському секторі.

Існує пряма залежність між сприятливою економіч�

ною ситуацією в державі та ощадним процесом. Зрос�

тання заощаджень, які необхідні для фінансування інве�

стицій, може стимулювати зростання економіки та по�

дальше збільшення заощаджень. Ця залежність тою чи

іншою мірою виявляється у більшості розвинених еко�

номік, проте механізм перетворення заощаджень в інве�

стиції може істотно різнитися, що і є фактично ключо�

вим питанням дослідження.

Г. Гарсія, аналізуючи моделі гарантування вкладів

населення, прийшов до висновку, що країни можна

умовно розділити на шість груп, за моделями функціо�

нування захисту:

1) повна відмова від захисту (наприклад, Нова Зе�

ландія);

2) установлення пріоритету власникам депозитів

перед іншими власниками вимог до неплатоспромож�

ного банку, на відміну від державного гарантування

вкладів (Австралія);

3) неформалізована гарантія;

4) обмежене гарантування вкладникам банків, які

стали неплатоспроможними;

5) гарантування в повному обсязі;

6) невизначеність питань щодо надання гарантуван�

ня вкладів [1].

Як правило, системи страхування вкладів спрямо�

вані на рівний захист депозитів всіх категорій вклад�

ників: і населення, і юридичних осіб. Однак при цьому

кожна із систем має свої особливості, конкретизують�

ся види депозитів, на які поширюються гарантії. Наприк�

лад, у 16 країнах страхуються виключно заощадження

громадян (Швейцарія, Болгарія, Латвія, Литва, Македо�

нія, Бангладеш, Перу, Домініканська Республіка). В

інших країнах страхування поширюється і на юридич�

них осіб. У ряді країн дія системи не поширюється на

заощадження її громадян, розміщених у іноземних бан�

ках (банках�нерезидентах) чи філіях національних

банків, розміщених поза її межами (Японія).
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Бойчук Т.В. зазначає, що при

побудові української системи га�

рантування вкладів увагу слід ак�

центувати перш за все на власни�

ках дрібних та середніх депозитів,

щоб охопити масового вкладника

(досягнення соціальної мети систе�

ми гарантування вкладів). Врахову�

ючи фінансові можливості держа�

ви на етапі становлення системи,

сферу її дії необхідно обмежити коштами фізичних осіб.

Система гарантування вкладів населення України

яскраво проявила себе в 2014—2015 рр. коли збанкро�

тувала майже чверть банківських установ та Фонд Га�

рантування Вкладів фізичних осіб здійснив виплати в по�

вному обсязі у відповідності до діючого законодавства.

Однак, на нашу думку, саме цей факт є стримуючим для

формування інвестицій населення (активних заощад�

жень), які фактично витісняються більш привабливими

інструментами банківського ринку. Ключові характери�

стики умовно�активних та активних заощаджень в еко�

номіці України наведено в таблиці 1.

Таким чином, аналізуючи дані наведені у таблиці 1 моз�

на зробити висновок, що в дійсності привабливість умовно�

активних заощаджень з огляду на фактори ризику та дохо�

ду, такі характеристики як гарантованість, необмеженість

по строкам та фіксований дохід є дуже привабливим для

населення. В результаті чого, привабливість прямого та пор�

тфельного інвестування населенням є вкрай низькою (крім,

аби що, само зайнятості та дрібного підприємництва).

Крім того, варто звернути увагу на те, що характером

мобілізації заощадження домогосподарств поділяють на

організовані заощадження, такі заощадження населення,

мобілізацію і розміщення яких здійснює банківська сис�

тема або небанківські фінансово�кредитні установи. Не�

організовані грошові заощадження населення — ті зао�

щадження, що зберігаються безпосередньо у населення

готівкою у національній та іноземній валютах.

Існування значних обсягів неорганізованих заощад�

жень свідчить про те, що:

— фінансовий потенціал населення не знаходить

свого застосування в опосередкоаному інвестуванні ні

через споживання, ні через систему організованих за�

ощаджень;

— населення України не певне у своїх очікуваннях

і, незважаючи на різке зростання організованих зао�

щаджень, прагне зберігати значну частину фінансових

активів на руках;

— наявний фінансовий потенціал населення потре�

бує свого якнайшвидшого застосування; чим довше він

знаходиться у неефективній формі, тим більшими збит�

ками це обертається для суспільства;

— гіпертрофоване прагнення населення до спожи�

вання (як видно з динаміки кредитування), найвірогід�

ніше, в майбутньому призведе до витрачання фінансо�

вого потенціалу на споживчі витрати, що може мати як

позитивні, так і негативні наслідки для інноваційного

розвитку економіки;

— формування фінансового потенціалу населення,

очевидно, відбувається за значного впливу тіньових

доходів громадян, які не були включені в дослідження

через неможливість їх об'єктивної оцінки [6].

Вдосконалення системи управління залученням за�

ощаджень населення передбачає використання комп�

лексного підходу, спрямованого на поетапну реаліза�

цію ряду конкретних завдань:

— виявлення потреби регіону в додаткових фінан�

сових "вливаннях", у т.ч. з боку населення, проведення

розрахунків і обгрунтування істотності локалізованих

засобів домогосподарствами в реалізації економічно�

го розвитку регіону і виявлення необхідних умов для їх

залучення;

— аналіз і оцінка ощадного потенціалу населення.

Пріоритетним тут виступає використання не стільки

офіційних статистичних даних, а скоріше безпосередня

інформація від населення, яка отримується за допомо�

гою проведення соціологічних опитувань. Визначення

рівня готовності населення до заощадження засобів

(але і більшою мірою їх вкладення) передбачає встанов�

лення ключових моментів ощадної активності громадян,

що полягають у визначенні:

— величини заощаджень, потенційно застосовної

з метою інвестування;

— пріоритетних напрямів в розміщенні заощадже�

них засобів населенням;

— впливаючих чинників і мотивів до заощадження

засобів;

— переваг окремих груп населення і особливостей

їх ощадної поведінки;

— привабливих напрямів для залучення заощад�

жень, виходячи з переваг населення і державних пріо�

ритетів. Специфіка управління на даному етапі полягає

в ефективному використанні заощаджень на взаємо�

вигідній основі з орієнтацією на пріоритетність інтересів

самих власників резервних засобів;

— вдосконалення виявлених пріоритетних напрямів

з метою ефективнішого розміщення заощаджень насе�

лення. Нормативно�правова недопрацьованість, недо�

статній економічний розвиток і територіальне розпов�

сюдження фінансових посередників, що привело у ре�

зультаті до слабкого використання приватного ощад�

ного потенціалу як джерело фінансування регіональної

економіки, викликають необхідність в негайній реалі�

зації даного етапу [3].

Для найповнішої оцінки потенційних обсягів за�

ощаджень населення, які можуть бути використані, як

депозитні ресурси, банку слід розрізняти вже мобілі�

зовану частину депозитного потенціалу, до якої відно�

сяться банківські депозити, вкладення у цінних паперах,

іноземна валюта та інше, та іммобілізовану частину,

оцінку якої і має проводити банк для формування ефек�

тивної депозитної політики.

У реаліях сьогодення ефективній реалізації депо�

зитної політики та активній мобілізації заощаджень на�

  Умовно-активні заощадження Активні заощадження
Фінансовий посередник, 
що забезпечує 
накопичення коштів 

Банки 
інвестиційні компанії, страхові 
компанії, недержавні пенсійні 
фонди та ін. 

Тип доходу Фіксований змінний 
Строк майже без обмежень середньо та довгостроковий
Гарантія доходу гарантований (до 200 тис. грн.) не гарантується (крім НПФ) 

Таблиця 1. Ключові характеристики умовно�активних
та активних заощаджень в економіці України

Джерело: складено автором.
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селення на банківські рахунки заважають наступні чин�

ники:

— існування значного обсягу заощаджень населен�

ня, що зосереджені у неорганізованій формі зберігання;

— недовіра населення до діяльності різних фінан�

сово�кредитних інститутів;

— відсутність надійної системи економічної безпе�

ки вкладників;

— недосконалість існуючих інструментів фінансо�

вого ринку;

— переважання мотиву страхування при заощад�

женні коштів [4].

З метою підвищення ефективності реалізації депо�

зитної політики банку є доцільним проведення моніто�

рингу депозитного потенціалу грошових заощаджень

населення, адже необхідною умовою організації ефек�

тивного управління залученими ресурсами банку є на�

явність достатньої та достовірної інформації про про�

цеси, що відбуваються в сфері формування та викорис�

тання заощаджень.

Головною метою проведення спеціалізованого мо�

ніторингу ринку заощаджень на регулярній основі є за�

безпечення керівництва банку повною, своєчасною та

достовірною інформацією, необхідною для вироблен�

ня комплексу заходів щодо ефективного залучення при�

ватних заощаджень до депозитної бази.

Для мобілізації і найбільш повного використання зао�

щаджень населення як депозитного ресурсу першочерго�

вого значення набуває комплексне вивчення складу потен�

ційних інвесторів, їхніх пріоритетів у розміщенні заощад�

жень, достовірна оцінка реальних можливостей мобілізації

накопичених ними коштів. З цією метою була розроблена

система діагностики ринку заощаджень на основі даних

постійно діючого моніторингу, результати якого дають

змогу реально оцінити ситуацію та позиції вкладників, але

і, більш того, передбачити і сформувати стратегію розвит�

ку ощадного ринку на довгострокову перспективу.

Реалізація регулярного моніторингу з метою вироб�

лення пропозицій щодо залучення заощаджень населен�

ня в депозитні форми зберігання може бути реалізова�

на в три етапи. На першому етапі проводиться методо�

логічне забезпечення проведення моніторингу, визна�

чаються основні параметри його реалізації: мета, задачі,

ключові напрямки і характеристика

показників, що досліджуються.

Аналіз зібраної інформації становить

зміст другого етапу, а виявлення на її

основі напрямків по залученню зао�

щаджень з наступною їхньою реалі�

зацією — це завдання наступного

третього етапу моніторингу [5].

Організація спеціалізованого мо�

ніторингу депозитного потенціалу

грошових заощаджень населення пе�

редбачає збирання інформації за на�

ступними трьома напрямами: моніто�

ринг ключових загальноекономічних

показників, моніторинг ощадних пе�

реваг населення і моніторинг інститу�

ціонального середовища ринку.

Для реалізації моніторингу важ�

ливе значення має вибір ключових

індикаторів. До їх числа відносяться:

— дані про структуру, динаміку і мотиви заощад�

жень населення, а також їх періодичність і величину;

— показники, що дають змогу враховувати суб'єк�

тивні оцінки, настрої та очікування населення в сфері

ощадної поведінки, їх інвестиційні переваги;

— група спеціальних показників, що характеризує

сприйняття населенням соціально�економічної і політич�

ної ситуації в країні та регіоні;

— результати експертних оцінок про частку коштів

населення, потенційно можливих до залучення в орга�

нізовані форми зберігання.

Кінцевим висновком управління повинні стати аку�

муляція і доведення до реального сектора заощаджень

населення, що супроводжується поліпшенням добробу�

ту їх власників. Результативність використання залуче�

них засобів і заощаджень населення.

Серед факторів, що стримують інвестиційне спря�

мування заощаджень населення слід виділити цілу низ�

ку факторів, серед яких значущу роль відіграють не

лише економічні чи фінансові, а й правові. З огляду на

це, для Української економіки доцільним є аналіз індек�

су економічної свободи та деяких його складових, що

розраховується експертами Wall Street Journal і Heritage

Foundation. Динаміку індексу та окремих його показ�

ників наведено на рисунку 1.

Аналізуючи дані наведені на рисунку 1. Необхідно

зазначити, що загалом рівень економічної свободи в Ук�

раїні оцінюється на дуже низькому рівні (майже найгір�

шому серед країн пострадянського простору). При цьо�

му найбільш важливим з наведених на рисунку 1 показ�

ників є показники "свободи інвестицій" та "захист прав

власності", які протягом майже всього періоду аналізу

знаходилися на рівні близько 20 та 30 балів зі 100 відпо�

відно. Таким чином, найбільш загрозливим для еконо�

мічної діяльності в Україні є:

— проблеми з відкриттям та функціонуванням при�

ватного бізнесу;

— недосконалість у захисті інвестицій;

— порушення прав власності на приватне майно,

цінні папери, та корпоративну власність;

— значні прогалини в законодавстві, щодо корпо�

ративного управління бізнесом;

Рис. 1. Динаміка індексу економічної свободи
та окремих його показників

 Складено автором за даними.
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— порушення прав міноритарних інвесторів (зде�

більшого це є саме фізичні особи — приватні інвесто�

ри);

— неузгодженість законодавчих актів в аспекті ре�

гулювання прав власності.

Вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду сти�

мулювання накопичень та особливостей функціонуван�

ня механізму залучення заощаджень домогосподарств

для вирішення важливіших макроекономічних проблем,

дозволяє запропонувати такий комплекс заходів для

реалізації в Україні.

1) реформування моделі гарантування вкладів на�

селення шляхом:

— оптимізації умов та розміру виплати гарантова�

ної суми повернення коштів вкладників кредитних спілок

( з урахуванням фактору ризику даного сегменту);

— розробки моделі фонду гарантування вкладів

учасників інвестиційних фондів (до прикладу, у країнах

Балтії створені гарантійні фонди інвестування — дер�

жавні інститути, що генерують внески інвестиційних

фондів та відшкодовують можливі втрати домогоспо�

дарств), гарантуючи таким чином вклади не лише у бан�

ки та пенсійні фонди, а й в інвестиційні компаній.

2) доцільним є використання державних цінних па�

перів як фінансового інструменту активізації ресурсів

домогосподарств та залучення їх тимчасово вільних

коштів. Головними принципами при цьому мають бути:

простота, зручність та доступність державних цінних

паперів для населення — розширення каналів розмі�

щення державних цінних паперів, шляхом залучення

банків, поштово�касових відділень, та інших фінансо�

вих посередників: страхові компанії, пенсійні фонди,

інвестиційні компанії. З цією метою доцільні:

— підвищення функціональності державних цінних

паперів для фізичних осіб;

— універсалізація урядових цінних паперів за тер�

мінами обігу, гнучким схемам нарахування доходу та

умовам погашення;

— надання податкових пільг інвесторам казначейсь�

ких цінних паперів.

3)  необхідне запровадження державної Програми

пенсійних заощаджень, які забезпечують спрощену

трансформацію поточних заощаджень населення у ре�

зерви майбутнього пенсійного забезпечення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, найголовнішим аспектом реформуван�

ня поточного фінансового механізму трансформації

заощаджень населення має стати інтенсифікація зусиль

держави та бізнесу в сегменті захисту прав міноритар�

них акціонерів, реформування системи загально корпо�

ративного управління, розробка моделі страхового за�

безпечення прямих та портфельних інвестицій населен�

ня. Низка дій, зазначених вище, маючи на меті розши�

рення інвестиційного спрямування заощаджень насе�

лення також матиме і загальний ефект на економіку

України, покращуючи інвестиційний клімат в країні та

роблячи її більш привабливою для іноземних інвестицій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Собівартість — головний фактор підвищення прибут�

ковості бізнесу. Щоб отримати максимальний прибуток

необхідно раціонально та ефективно використовувати на�

явні ресурси, тобто прагнути до зниження витрат і рівня

собівартості. Це дає підприємству конкурентні переваги

порівняно з іншими виробниками аналогічної продукції

на ринку і забезпечує отримання додаткового прибутку

для фінансування розширеного відтворення. Проте умо�

ви господарювання у сільському господарстві мають свою

специфіку, досить непередбачувані і складно піддають�

ся прогнозуванню, що знижує можливості отримання при�

бутку. Для отримання максимального фінансового ре�
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OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF PRODUCTION COSTS AS A FACTOR IN REDUCING
THE PRIME COST OF CROP PRODUCTION

У статті засобами економіко�математичного моделювання здійснено пошук найбільш прий�
нятних розмірів та структури витрат виробництва для оптимізації рівня собівартості продукції
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. На базі статистичної інформації про
результати діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області сформовано не�
лінійну багатофакторну кореляційно�регресійну модель залежності урожайності від витрат за
елементами по основним видам продукції рослинництва. На основі розробленої моделі про�
ведено розрахунок оптимальної структури виробничих витрат основних видів продукції, яка доз�
воляє отримати максимальну урожайність при оптимальному рівні собівартості для підприємств
з різним рівнем інтенсивності виробництва. Розроблено пропозиції щодо оптимізації структу�
ри виробничих витрат і рівня собівартості продукції рослинництва в підприємствах з високою,
середньою та низькою інтенсивністю виробництва.

In the article by means of economic and mathematical modelling searched the most suitable size
and cost structure to optimize the prime cost of crop production in agricultural enterprises. Based
on statistical information about the results of action the agricultural enterprises of the Kharkov region
was formed nonlinear multifactor correlation regression model of dependence of crop yield from the
costs by elements for the main types of crop production. Based on the developed model was done
the calculation of the optimal structure of production costs of major crop products, which allows you
to get the maximum crop yield at the optimum level of the prime cost for companies with different
levels of intensity of production. We have developed proposals to optimize the structure of production
costs and the level of the prime cost a crop production in the enterprises with high, medium and low
level the intensity of production.

Ключові слова: собівартість, виробничі витрати, оптимізація, економіко$математичне моделювання,
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зультату при оптимальному рівні собівартості особливої

актуальності у практичній діяльності сільськогосподарсь�

ких підприємств набуває удосконалення структури вит�

рат виробництва та оптимізація рівня собівартості про�

дукції рослинництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями зниження собівартості продукції рослин�

ництва та оптимізації структури витрат займалося багато

вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, ці питання

досліджували: Д.В. Шиян, І.В. Охріменко, О.О. Соснов�

ська, О.П. Бурлака, О.А. Бурлака, Н.В. Ульянченко,
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І.Ю. Мойсеєнко, Т.І. Лункіна, І.В. Баришевська, Т.І. Чаюн

та ін. Але багатогранність та важливість проблеми опти�

мізації витрат потребує пошуку нових шляхів її роз�

в'язання і подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу структури вироб�

ничих витрат на собівартість продукції рослинництва та

пошук шляхів її оптимізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для будь�якого сільськогосподарського підприєм�

ства завжди актуальним є питання оптимізації викорис�

тання наявних у нього ресурсів, а також досягнення

найбільш сприятливого поєднання витратоутворюючих

факторів та оптимізації структури витрат. Сучасна еко�

номіка формується на засадах ринкових відносин,

підприємствам надається повна економічна самостійність

і відповідальність за результати своєї діяльності, що ство�

рює умови для підвищення зацікавленості підприємств у

ефективному управлінні своїми витратами і собівартістю

[8].

Внутрішньогосподарське управління витратами

повинно забезпечити дбайливе використання вироб�

ничих ресурсів і формування собівартості одиниці

продукції на рівні, який забезпечив би рентабельне

господарювання. Одержання найбільшого ефекту з

найменшими витратами, економія трудових, матері�

альних і фінансових ресурсів залежать від того, як

вирішує підприємство питання зниження собівартості

продукції [4; 5].

Галузь рослинництва є переважаючим виробничим

напрямом діяльності аграрних підприємств, тому обчис�

лення собівартості є вкрай важливим для аналізу ефек�

тивності виробництва та прийняття рішень щодо опти�

мізації витрат [1; 6; 7].

Одним із вагомих чинників впливу на формування со�

бівартості продукції рослинництва та фінансові резуль�

тати є структура виробничих витрат. Від того, наскільки

оптимальним є співвідношення окремих елементів витрат

у собівартості в значній мірі залежить ефективність ви�

робництва того чи іншого виду продукції. Для кожного

рівня інтенсивності виробництва притаманною є своя оп�

тимальна структура витрат. Причому зміна рівня собівар�

тості під впливом сукупності різнорідних факторів відбу�

вається нелінійно, тому для здійснення її оптимізації не�

обхідно використовувати методи економіко�математич�

ного моделювання.

Вагомим аргументом для використання нелінійно�

го рівняння регресії є і той факт, що використання

прямолінійної залежності та розробка прямолінійної

дискримінантної моделі впливу статей витрат на

рівень собівартості хоча й дозволяє досить легко

знайти відповідь на питання, який фактор є найбільш

важливим для кінцевого результату, проте має свої

недоліки. Зокрема, у рівнянні багатофакторної пря�

молінійної регресійної моделі, можна легко визначи�

ти чинник що є найбільш вагомим — він має найбіль�

ший коефіцієнт. Отже, ми приходимо до хибного вис�

новку, що максимальне збільшення однієї із статей

виробничих витрат у рослинництві і виключення інших

здатне знизити собівартість і збільшити прибуток. Але

на практиці ми не можемо використати лише насіння

для вирощування пшениці, не використовуючи при

цьому паливно�мастильні матеріали, не виплачуючи

заробітну плату і не здійснюючи інші необхідні вит�

рати. Тому використання лінійної багатофакторної

регресії є економічно невиправданим. Дослідження

впливу розміру і структури витрат на рівень собівар�

тості в рослинництві за допомогою лінійного зв'язку

недоцільне ще й з тих причин, що не дозволяє вклю�

чити в модель взаємозв'язки між факторами. Отже, з

урахуванням вищевказаного, використання саме не�

лінійного багатофакторного кореляційного аналізу є

найбільш прийнятним.

Багатофакторна нелінійна кореляційно�регресійна

модель залежності урожайності окремих сільськогоспо�

дарських культур від витрат на їх вирощування (взятих

на 1 га посівної площі) за елементами дає змогу врахува�

ти і абсолютний розмір витрат на 1 га, і вплив структури

витрат на рівень урожайності.

Ефективним засобом здійснення багатофакторного

регресійного аналізу і уникнення громіздких розрахунків

є пакет "Аналіз даних" в програмному комплексі MS

Excel, який дозоляє швидко проводити економіко�мате�

матичні розрахунки, будувати багатофакторні лінійні та

нелінійні моделі тощо. Проте його використання обме�

жене кількістю факторів, які може містити модель —

лише 16. Тому нами для дослідження впливу розміру та

структури витрат на урожайність і собівартість основних

видів продукції рослинництва було використано програ�

му Statistica 10.0.

Для дослідження перш за все необхідно показати

взаємозв'язок між результативною ознакою — урожай�

ністю (y) та факторними ознаками — окремими елемен�

тами у структурі витрат (х
1
, х

2
….х

n
) при здійсненні не�

лінійного багатофакторного кореляційного аналізу. За�

дача полягає в тому, щоб розкрити характер і ступінь

впливу аргументів на функцію.

Рішення даної задачі дозволяє розкрити механізм уп�

равління величиною показника урожайності для виявлен�

ня можливостей оптимізації структури витрат і зростан�

ня ефективності. У якості досліджуваної вибірки висту�

пала сукупність сільськогосподарських підприємств Хар�

ківської області, дані статистичної та фінансової звітності

яких розглядалися за 2013 р. Результативною ознакою

(у) виступала урожайність як основний чинник впливу на

собівартість, оскільки собівартість знаходиться у тісно�

му взаємозв'язку з урожайністю продукції і всі фактори,

які впливають на зростання урожайності одночасно є

факторами зниження собівартості. До середовища мо�

делювання було включено максимальну кількість фак�

торів, що теоретично впливають на обрану величину у, і

в процесі безпосереднього кореляційно�регресійного

аналізу визначалися найбільш суттєві чинники впливу на

урожайність відповідної культури. У нашому дослідженні

в якості інформаційної бази факторів впливу на уро�

жайність було використано дані про витрати за елемен�

тами у статистичній звітності підприємств (ф. 50�сг). Не�

залежними змінними (факторами) слугували витрати за

елементами на 1 га площі посіву відповідної культури в

тис. грн:

х
1
 — витрати на насіння і посадковий матеріал;

х
2
 — витрати на мінеральні добрива;

х
3
 — витрати на нафтопродукти;

х
4
 — витрати на оплату послуг сторонніх організацій;

х
5
 — решта матеріальних витрат;

х
6
 — витрати на оплату праці з відрахуваннями;

х
7
 — витрати на амортизацію;

х
8
 — решта інших прямих та загальновиробничих вит�

рат.
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Ці фактори нами розглядалися як кандидати для по�

будови нелінійної багатофакторної кореляційно�регре�

сійної моделі. В модель було включено також поєднан�

ня факторів та квадрати вказаних факторів. У резуль�

таті було отримано 44 незалежних змінних, які так чи

інакше впливають на урожайність певної культури.

Включення в модель поєднання окремих факторів та їх

квадратів дозволяє врахувати комплексний вплив

кількох елементів витрат на загальний результат і сфор�

мувати оптимальну структуру витрат. Крім того, як нами

вже було з'ясовано, нелінійний кореляційний зв'язок

більш повно відображає економічні процеси і явища. На

цій основі було здійснено покроковий кореляційно�рег�

ресійний аналіз з поетапним виключенням найменш зна�

чимого фактора з моделі.

З точки зору економічної доцільності при аналізі було

виключено вільний член рівняння, оскільки у випадку,

коли всі витрати дорівнюють нулю — урожайність теж є

нульовою. Значимість (суттєвість) факторів оцінювалася

за t�критерієм Стьюдента. Кінцевим етапом вважалося

досягнення всіма вагомими факторами значення t�кри�

терію ≥ 2,0.

У результаті покрокового кореляційно�регресійного

аналізу було відібрано фактори, які найбільш суттєво

впливають на урожайність таких сільськогосподарських

культур: озима пшениця, кукурудза на зерно, соняшник.

Розрахунок статистичних параметрів моделі залежності

урожайності соняшнику (у) від вказаних факторів за до�

помогою програмного комплексу Statistica 10.0, модуль

"Множинна регресія" [2; 3] дозволив відібрати такі

найбільш значимі фактори (табл. 1).

Наведені дані дозволяють сформувати наступне

рівняння залежності урожайності соняшнику від розмі�

ру та структури витрат за елементами:

у = 10,72220х
1
 + 5,37705х

2
 + 7,62116х

3
 + 3,93397х

4
 +

+ 9,17005х
5
 + 6,73132х

6
 + 7,19684х

8
 — 5,16549х

1
х

3
 — 2,31963х

1
х

5 
—

— 1,58428х
2
х

8
 — 2,48134х

5
х

7
 — 3,46114х

6
х

8
 — 0,87031х

5

2 (1).

Аналізуючи статистичні параметри отриманого

рівняння, можна сказати, що воно досить точне: ко�

ефіцієнт детермінації R2 = 0,9701, стандартна помилка

регресії SY = 5,4047. Наведені показники точності мо�

делі вказують на те, що 97 % варіації урожайності до�

сліджуваних підприємств обумовлено впливом чинників,

включених в рівняння (2). Стандартна помилка регресії

SY свідчить про те, що розрахункові значення урожай�

ності соняшнику, знайдені за рівнянням (2), відхиляють�

ся від фактичних величин Y у середньому на 5,4047 ц/

га. Побудована модель є статистично надійною, значу�

щою як у цілому, так і за окремими коефіцієнтами рег�

ресії.

Вказане рівняння характеризує не лише співвідно�

шення окремих елементів витрат (їх структуру), а й

розмір витрат на 1 га посівної площі, що дає змогу ро�

бити висновки про той чи інший рівень урожайності за

умови відповідних розмірів та співвідношення витрат і

про необхідність їх оптимізації у процесі інтенсифі�

кації.

Покроковий кореляційно�регресійний аналіз впли�

ву окремих видів витрат на урожайність пшениці в

сільськогосподарських підприємствах Харківської об�

ласті дозволив з усього розмаїття факторів обрати

найбільш суттєві. Серед них опинилися наступні чин�

ники: х
2
 — витрати на мінеральні добрива; х

3
 — витра�

ти на нафтопродукти; х
4
 — витрати на оплату послуг

сторонніх організацій; х
5
 — решта матеріальних вит�

рат; х
8
 — решта інших прямих та загальновиробничих

витрат; х
1
 х

8
 — витрати на насіння та інші прямі витра�

ти; х
2
 х

4
 — витрати на мінеральні добрива та послуги

сторонніх організацій; х
2
 х

6
 — витрати на мінеральні

добрива та оплата праці; х
2
 х

7
 — витрати на мінеральні

добрива та амортизацію; х
5
 х

6
 — решта матеріальних

витрат та витрати на оплату праці; х
22

 — квадрат вит�

рат на мінеральні добрива; х
42

 — квадрат витрат на

оплату послуг сторонніх організацій; х
62

 — квадрат вит�

рат на оплату праці з відрахуваннями; х
82

 — квадрат

інших прямих та загальновиробничих витрат.

За результатами аналогічних розрахунків отримано

рівняння залежності урожайності пшениці від виробни�

чих витрат за елементами на 1 га площі посіву в сільсько�

господарських підприємствах Харківської області:

Таблиця 1. Статистичні параметри нелінійної багатофакторної кореляційної моделі залежності
урожайності (у) соняшнику від витрат за елементами

Джерело: розрахунки автора.

 
N=327 

Regression Summary for Dependent Variable: Урож. (Соняшник) 
R= 0, 98494252 R2= 0,97011177 Adjusted R2= 0,9687749 
F(14,313)=725,67 p<0,0000 Std.Error of estimate: 5,4047 

b* Std.Err.
of b* b Std.Err.

of b t(313) p-value 

Витрати на насіння 0,308187 0,039522 10,72220 1,375009 7,79791 0,000000 
Витрати на добрива 0,159068 0,024139 5,37705 0,815976 6,58971 0,000000 
Витрати на нафтопродукти 0,210563 0,037757 7,62116 1,366598 5,57674 0,000000 
Витрати на оплату послуг 
сторонніх організацій 0,137635 0,011348 3,93397 0,324354 12,12866 0,000000 
Решта матеріальних витрат 0,311296 0,040844 9,17005 1,203181 7,62150 0,000000 
Витрати на оплату праці з 
відрахуваннями 0,123357 0,028343 6,73132 1,546639 4,35222 0,000018 
Решта інших прямих та 
загальновиробничих витрат 0,126158 0,022473 7,19684 1,282011 5,61372 0,000000 
Насіння + Нафтопродукти -0,143975 0,038935 -5,16549 1,396887 -3,69786 0,000257 
Насіння + Решта матеріальних 
витрат -0,087340 0,039223 -2,31963 1,041710 -2,22675 0,026675 
Добрива + Інші прямі і 
загальновиробничі витрати -0,067363 0,020648 -1,58428 0,485611 -3,26244 0,001227 
Решта матеріальних  
витрат + Амортизація -0,049090 0,022498 -2,48134 1,137180 -2,18201 0,029852 
Оплата праці + Інші прямі і 
загальновиробничі витрати -0,090592 0,029117 -3,46114 1,112455 -3,11126 0,002035 
Решта матеріальних витрат -0,078858 0,027644 -0,87031 0,305091 -2,85261 0,004625 
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у = 17,49936 + 9,18826х
2
 + 6,39338х

3
 + 8,86957х

4
 +

+ 8,61279х
5
 + 6,33666х

8
 + 8,34557х

1
х

8
 — 4,41306х

2
х

4
 +

+ 5,0843х
2
х

6
 + 4,17187х

2
х

7
 — 4,56753х

5
х

6
 —  1,48077х

2

2 —

— 0,95990х
4

2 + 4,35301х
6

2 — 1,81027х
8

2 (2).

Ті ж самі прийоми було використано для аналізу впли�

ву витрат на урожайність кукурудзи на зерно (дод.).

Рівняння регресії має наступний вигляд:

у = 12,7609х
1
 + 8,3486х

2
 + 11,8128х

3
 + 9,8017х

4
 + 12,4996х

5

+ 19,0837х
7
 + 21,8781х

8
 — 6,7123х

1
х

5
 — 3,4518х

2
х

4
 + 4,8541х

2
х

6

— 5,6019х
2
х

8
 — 12,0345х

7
х

8
 + 1,0257х

2

2 — 2,9171х
8

2 (3).

Отримані в результаті проведених розрахунків

рівняння криволінійного кореляційного зв'язку залеж�

ності урожайності від виробничих витрат за елемента�

ми на 1 га площі посіву основних сільськогосподарсь�

ких культур в підприємствах Харківської області доз�

воляють визначити для кожного окремого господар�

ства нормативний рівень урожайності, який може бути

отриманий при фактичних витратах і їх фактичній

структурі на підприємстві з урахуванням комплексно�

го впливу поєднання та квадратів найбільш вагомих

факторів. Проте це не дає відповіді на питання, якою

ж є оптимальна структура і розмір витрат при задано�

му рівні інтенсивності. Тому на їх основі засобами еко�

номіко�математичного моделювання було здійснено

процес оптимізації структури і розмірів витрат за еле�

ментами.

Розв'язання задачі для побудови математичної мо�

делі оптимізації розміру та структури витрат пов'язано з

підбором розміру та співвідношення окремих факторів,

які задовольняють певним обмеженням та забезпечують

зростання урожайності відповідної культури. Для поста�

новки задачі оптимізації витрат необхідно сформувати

відповідний інформаційний масив. Зокрема треба мати

таку інформацію:

— перелік усіх елементів витрат на виробництво про�

дукції певного виду (для можливості апробації та зістав�

лення з фактичними даними в якості таких елементів було

взято поділ витрат, зафіксований у ф. 50�сг "Основні еко�

номічні показники виробництва продукції сільського гос�

подарства";

— кількісні характеристики кожного виду витрат, що

формують виробничу собівартість продукції (для цього

було взято розмір витрат за кожною статтею у розрахун�

ку на 1 га посівної площі);

— допустимі межі або співвідношення кожного

виду витрат (відхилення від середньогрупового значен�

ня).

Завдання економіко�математичного моделювання

полягає в максимальному збільшенні урожайності, вра�

ховуючи оптимальні розміри та структуру витрат за еле�

ментами, що формують виробничу собівартість продукції.

Цільова функція оптимізації має вигляд багатофактор�

ного рівняння криволінійної регресії, яке було розрахо�

ване вище для таких видів продукції: пшениця, кукуруд�

за на зерно, соняшник. Змінними рівняння слугували вит�

рати за елементами на виробництво продукції певного

виду на 1 га площі посіву.

Обмеження моделі формувалися залежно від рівня

інтенсивності виробництва. Для цього всю сукупність

досліджуваних господарств було поділено на п'ять груп

за розміром виробничих витрат на 1 га посівної площі

відповідної культури. По кожній групі було здійснено

розрахунок середнього розміру витрат кожного виду і

в якості обмеження взято відхилення (перевищення або

зниження) на 20 % від середнього розміру. Крім того,

ще одним обмеженням була загальна сума витрат на 1

га у середньому по групі підприємств за рівнем інтен�

сивності.

Розглянемо результати оптимізації витрат виробниц�

тва пшениці (табл. 2).

Визначена на основі пошуку рішення структура ви�

трат дозволяє отримати вищу урожайність пшениці в усіх

групах за рівнем інтенсивності виробництва. Крім того,

оптимізація структури витрат дозволяє знизити со�

бівартість продукції, особливо у високоінтенсивних

підприємств з обсягом витрат на 1 га понад 5501 грн./га,

де є можливість знизити собівартість на 11,07 грн. по�

рівняно з її фактичним рівнем у 2013 р. Для цих

підприємств таке зниження урожайності означає підви�

щення конкурентоспроможності продукції, збільшення

прибутку, а також створює додаткові можливості для

розширеного відтворення. Структура витрат найбільший

вплив справляє на результати діяльності високоінтенсив�

них підприємств, оскільки по групах з високою ефектив�

ністю відхилення фактичних даних від оптимальних є

найбільшими.

Аналогічні розрахунки було здійснено для таких

видів продукції рослинництва, як кукурудза на зерно

та соняшник і отримані висновки були подібними.

Отже, оптимізація структури витрат сама по собі здат�

на суттєво вплинути на урожайність, собівартість і при�

буток продукції рослинництва, що дуже важливо для

практичної діяльності сільськогосподарських під�

приємств.

Аналіз фактичної та оптимальної структури витрат за

елементами дозволив сформулювати певні пропозиції

для сільськогосподарських підприємств Харківської об�

ласті. При формуванні оптимальної структури витрат на

виробництво пшениці в низькоінтенсивних підприємствах

необхідно в 1,4 рази порівняно з фактичною збільшити

Група 
підприємств 
за рівнем 
витрат на 
1 га, грн. 

Кількість 
підпри-
ємств 

Витрати на 1 
га, грн. 

Урожайність, ц/га Собівартість, грн./ц 

Фак-
тична 

Роз-
рахун-
кова* 

Прибавка (+), 
зниження (-) 
урожайності за 

рахунок 
оптимізації 

Фактична Розрахункова* 

Ріст (+), 
зниження (-) 
собівартості за 

рахунок 
оптимізації 

до 2500 44 2170,21 30,89 31,08 0,18 70,25 69,83 -0,42 
2501 - 3500 137 3041,49 36,15 36,70 0,55 84,14 82,88 -1,26 
3501 - 4500 172 3977,14 42,60 43,32 0,72 93,36 91,80 -1,56 
4501 - 5500 75 4897,69 46,88 48,87 1,99 104,48 100,21 -4,27 
понад 5501 48 6544,93 53,63 58,98 5,35 122,04 110,97 -11,07 

Таблиця 2. Результати оптимізації рівня витрат за елементами
при виробництві пшениці за критерієм максимізації урожайності

в залежності від рівня інтенсивності виробництва

*Розраховано на підставі оптимізаційної моделі.
Джерело: розрахунки автора.
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витрати на добрива, на 25 % знизити витрати на насіння,

на 17 % — на нафтопродукти. В підприємствах з середнім

рівнем інтенсивності необхідно зосереджувати увагу на

збільшенні частки витрат на добрива, оплату праці та зни�

женні решти витрат. В високоінтенсивних підприємствах

варто більше коштів вкладати в насіння, добрива, пев�

ною мірою знижувати амортизацію.

Досягнення оптимальної собівартості насіння соняш�

нику в групах з низькою інтенсивністю можливе шляхом

підвищення у 1,5 разів питомої ваги витрат на оплату праці

і зниженні інших прямих витрат. У групі з середньою

інтенсивністю пропонується збільшити витрати на оплату

праці і зменшити інші загальновиробничі витрати. По гру�

пах з високою інтенсивністю виробництва розрахована

оптимальна структура передбачає збільшення частки

витрат на мінеральні добрива та амортизацію. За рішен�

ням задачі оптимізації витрат при вирощуванні кукуруд�

зи було запропоновано збільшити витрати на насіння та

нафтопродукти і зменшити затрати на добрива. В групах

з низькою та середньою інтенсивністю варто знизити

витрати на оплату послуг сторонніх організацій. По групі

з високою інтенсивністю виробництва кукурудзи (понад

7000 грн./га) рекомендується підвищити витрати на оп�

лату праці.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати оптимізації показали, що зміна розмірів і

структури витрат за елементами при фіксованому рівні

загальних витрат на 1 га дозволяє підвищити урожайність

пшениці, кукурудзи та соняшнику та знизити їх со�

бівартість. Встановлено, що чим вища інтенсивність ви�

робництва, тим більш сильний вплив справляє структура

виробничих витрат на собівартість продукції рослинниц�

тва.

У процесі розв'язання математичної моделі оптимі�

зації собівартості було отримано оптимальні розміри вит�

рат на 1 га, а також сформовано оптимальну структуру

виробничих витрат по основних видах сільськогоспо�

дарської продукції в підприємствах з різним рівнем інтен�

сивності. Апробація розробленого методичного підходу

показала, що оптимізація собівартості дозволяє отрима�

ти вищий за фактичний рівень урожайності, та більш низь�

ку собівартість в усіх групах підприємств за інтенсивні�

стю, що дає підстави вважати цей метод визначення оп�

тимальної структури витрат достовірним та прийнятним

для використання в практичній діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання управління акціонерним капіталом є особливо

актуальним для вітчизняних підприємств. У зв'язку зі склад�

ною політичною та економічною ситуацією в Україні підприє�

мства не можуть повною мірою реалізовувати переваги ак�

ціонерної форми власності. Від ефективності управління ак�

ціонерним капіталом залежить безпосередньо фінансовий

стан підприємства, конкурентоспроможність та довгостро�

кові перспективи. За даними Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку, кількість акціонерних товариств

зменшується (28 618 в 2010 р. — 24 493 в 2013 р.). За ре�

зультатами аналізу звітності акціонерних товариств (без

урахування банків), за 2012 рік чистий прибуток таких това�

риств становив 64,94 млрд грн., при цьому чистий збиток

склав 49,94 млрд грн. [5, с. 55]. Дуже часто причинами такої

ситуації є недоліки в управлінні акціонерним капіталом та

корпоративні конфлікти на підприємстві. Багато підприємств

в Україні зіштовхуються з труднощами при виході на ринок

IPO, оскільки структура та система управління акціонерним

капіталом не відповідає вимогами фондових бірж. Зокрема

Варшавська Фондова біржа зазначає такі умови допуску

акцій до біржових торгів: прозорість інформації; розмір

власного капіталу не менше 10 млн євро; не менше 15%

акцій повинні знаходитись у власності міноритарних акціо�

нерів [16]. Учасники Міжнародної конференції з питань кор�

поративного управління наголошують на проблемах дотри�

мання принципів ОЕСР, захисту міноритарних акціонерів, не�

залежності аудиторських перевірок на підприємствах

Східної Європи [12]. Ці проблеми є досить актуальними й

для наших підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управління акціонерним капіталом досліджу�

вали такі вчені, як Фишер С., Армстронг Ф., Мочерний С.В.,

Баюра Д.О., Проволоцька О.М., Ясиненко Д.В., Хамініч С.

Ю., Чиж Н.М, Дзямулич М.І., Копилова О. В., Лазебник Л.Л.

та інші. Незважаючи на численні дослідження в даній сфері,

окремі питання залишаються не вирішеними. Зокрема існу�

ють суперечності щодо трактування сутності, складу акціо�

нерного капіталу, підходів до його управління, недостатня

увага приділяється аналізу використання акціонерного кап�

італу вітчизняними підприємствами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є систематизація інформації сто�

совно сутності поняття "акціонерний капітал", побудова

цілісної системи управління акціонерним капіталом, оцінка

ефективності управління акціонерним капіталом на ПАТ

"Мотор Січ".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законодавство України не містить чіткого визначення

поняття "акціонерний капітал". У зв'язку з цим існують про�

тиріччя стосовно трактування суті даного поняття. На основі

опрацьованих наукових досліджень, економічно — фінан�

сових словників, найбільш обгрунтованим, на нашу думку,

є визначення доктора економічних наук, професора С.В.

Мочерного, який зазначає, що акціонерний капітал� ресур�

си акціонерного товариства (компанії), утворені шляхом

об'єднання кількох або багатьох індивідуальних капіталів,
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Власники 
акцій 

Чисельність 
акціонерів 

Кількість 
акцій, 
шт. 

Частка в 
статутному 
капіталі % 

Номінальна 
вартість акцій, 

грн. 
Юридичні 
особи 201 1 647 947 79,3 222 472 845,00 
Фізичні 
особи 6196 430 043 20,7 58 055 805,00 

Разом 6397 2 077 990 100 280 528 650,00 

Таблиця 1. Кількість і склад акціонерів станом
на 31.12.2014 р.

Джерело: [7].

розширення масштабів акціонерної компанії завдяки капі�

талізації частини прибутку, а також залучення певних коштів

вкладників через механізм продажу акцій та облігацій, що

базується на привласненні чужої праці [2, с.196]. Подібне

визначення дає й доктор філософії Массачусетського уні�

верситету С.Фішер. На його думку, акціонерний капітал

включає в себе статутний капітал, отриманий від емісії акцій

та нерозподілений прибуток [8].

Сутність акціонерного капіталу розкривається через

функції, які він виконує, зокрема стартову, превентивну, сти�

мулюючу, інвестиційну, гарантійну, контрольну, захисну

тощо.

Метою управління акціонерним капіталом є зростання

ринкової вартості підприємства, оптимальне поєднання влас�

ного та позичкового капіталу, зростання рівня рентабель�

ності, раціональне використання капіталу, враховуючи по�

гляди заінтересованих осіб.

Процес управління акціонерним капіталом передбачає

створення на підприємстві цілісної взаємоузгодженої сис�

теми, яка включає суб'єктний склад, об'єкт, на який спря�

моване управління, відповідне забезпечення та визначений

перелік завдань (рис. 1).

Від взаємоузгодженості окремих підсистем залежить

ефективність функціонування всієї системи, а відповідно й

кінцевий результат управління акціонерним капіталом.

Склад суб'єктів управління акціонерним капіталом за�

лежить від обраної моделі корпоративного управління.

Якщо розглядати німецьку модель, то головними суб'єкта�

ми управління акціонерним капіталом є Загальні збори акц�

іонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія, які

безпосередньо визначають політику управління капіта�

лом.

Комплексний аналіз фінансової стійкості та оцінка

ефективності використання капіталу дозволяють іден�

тифікувати існуючі проблеми, ризики, а також розро�

бити комплекс дій щодо їх усунення. Більшість науковців

пропонує загальні показники оцінки капіталу, які мож�

на використовувати для оцінки ефективності викорис�

тання капіталу підприємства будь�якої форми власності,

в тому числі й акціонерної. Зокрема це коефіцієнт обо�

ротності капіталу, рентабельність власного капіталу,

коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт фінан�

сової стійкості, коефіцієнт автономії, а також середня

Джерело: розроблено автором на основі [4; 6; 9; 10].

Рис. 1. Система управління акціонерним капіталом
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ціна акції, дивідендна віддача акцій, прибуток

на одну акцію тощо [4, с. 65].

Серед підходів до управління акціонерним

капіталом особливо актуальним є вартісно�орі�

єнтований підхід, що передбачає спрямування

на підвищення вартості підприємства.

Невід'ємною складовою політики управлі�

ння акціонерним капіталом є оптимізація об�

'єму та структури капіталу. Дотримання опти�

мальної структури капіталу має позитивний

вплив на фінансову стійкість підприємства,

ефективність його виробничої та інвестиційної

діяльності. Кожне підприємство самостійно визначає для

себе оптимальну структуру та об'єм капіталу, виходячи зі

специфіки діяльності. Для аналізу структури капіталу часто

використовується показник середньозваженої ціни капіта�

лу (Weighted Average Cost of Capital — WACC).

Загалом управляти обсягом та структурою акціонерно�

го капіталу можна за рахунок змін в його складових. Зокре�

ма змінювати величину нерозподіленого прибутку чи еміс�

ійний дохід. Важливим є питанням емісії акцій, вихід на IPO.

Джерелами збільшення статутного капіталу є додаткові вне�

ски учасників, реінвестування прибутку, прийняття нових

учасників.

При здійсненні вибору джерел формування прово�

диться розрахунок найбільш доцільного використання

власного чи позикового капіталу. До власного акціонер�

ного капіталу відносять дохід від емісії акцій, нерозподі�

лений прибуток. Позиковий капітал включає банківські

кредити і кошти, отримані від випуску облігацій. Вагомий

внесок у дослідження даного питання зробили Ф. Моді�

льяні і М. Міллер. Вони дійшли висновку, що збільшення

позикового капіталу вартість підприємства не збільшує.

Це пов'язано зі збільшенням ціни акціонерного капіталу

внаслідок зростання рівня ризиків. А ринкову вартість

підприємства можна обчислити за формулою:

 
(1),

де  — ринкова вартість фірми;  — ринкова вартість

її акцій;  — ринкова вартість її облігацій;  — очікува�

ний дохід фірми;  — ціна (курс) купівлі цінного паперу,

емітованого фірмою [14, с. 268].

Сучасні підходи до вибору джерел формування акціо�

нерного капіталу передбачають таке поєднання власного та

позикового капіталу, при якому забезпечуються сприятливі

показники рентабельності та фінансової стійкості.

Основною метою управління напрямами використання

капіталу на підприємстві є оптимізація пропорцій між капіталі�

зованою і споживчою його частинами з урахуванням корпора�

тивної стратегії розвитку, забезпечення стійкого і стабільного

зростання ринкової вартості підприємства та збільшення дос�

татку власників корпоративних прав. Дуже часто між акціоне�

рами і менеджерами виникають суперечки з цього приводу. У

цьому й полягає суть агентської проблеми.

Розглянемо особливості управління акціонерним капі�

талом на прикладі ПАТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ" — одне з найбільших підприємств з випус�

ку авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також про�

мислових газотурбінних установок. Підприємство має ряд

представництв за кордоном: у Росії, Білорусі, Індії, Бангла�

деш, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Китаї та Ал�

жирі. Продукція "Мотор Січ" експлуатується на літаках і вер�

тольотах різного призначення більш ніж в 120 країнах світу

[3].

Чистий прибуток ПАТ "Мотор Січ" за підсумками 2014

року склав за міжнародними стандартами фінансової

звітності (МСФЗ) 1 млрд 547, 4 млн грн., що на 12,97%

більше, ніж у 2013 році [7]. За рейтингом журналу Forbes,

ПАТ "Мотор Січ" займає 31 позицію серед 200 компаній, які

відіграють найважливішу роль в економіці України [11].

Суб'єктами управління акціонерним капіталом на

підприємстві виступають Загальні збори акціонерів, Нагля�

дова рада (9 членів), Рада директорів (12 членів), Ревізійна

комісія (7 членів). Більше 79% акцій належить юридичним

особам (табл. 1).

Розраховані показники свідчать про ефективність ви�

користання акціонерного капіталу на ПАТ "Мотор Січ" (табл.

2).

За останні роки на ПАТ "Мотор Січ" зростає коефіцієнт

автономії, зменшується частка кредитних ресурсів, що

свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та

зменшення залежності від позикових джерел капіталу (рис.

2).

Крім цього, на ПАТ "Мотор Січ" значно зросла частка

нерозподіленого прибутку в структурі власного капіталу

(2011 р. — 72%; 2012 р. — 76%; 2014 р. — 90,5%).

Акції ПАТ "Мотор Січ" активно торгуються на українсь�

ких біржах ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ "Українсь�

ка біржа". До лістингу включені прості іменні акції, номіналь�

ною вартістю 135 грн. кожна (статутний капітал —

280529650 грн.). Найвища ціна на акції протягом 2014 р.

склала 2849 грн. Ринкова капіталізація підприємства дорів�

нює 5,15 млрд грн. [3]. За 2014 р. ПАТ "Мотор Січ" є ліде�

ром за показниками обороту на "Українській біржі", серед�

ньоденний обсяг торгів склав більше 8,7 млн грн.

За прогнозами аналітиків, акції ПАТ "Мотор Січ" мають

суттєвий потенціал і на найближчі роки залишаються

Показник Значення Пояснення
1. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,8 рекомендовані межі: 0,5-0,9
2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,5 рекомендовані межі: 0,25-0,5
3.Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу 

0,14 зростає, зокрема за 2013р. 
показник становив 0,09 

4.Коефіцієнт автономії 0,72 рекомендоване значення > 0,5
5.Чистий прибуток на 1 просту акцію 
(грн.) 

742,3 Зростає (2013р-397,2 грн.)

Таблиця 2. Показники ефективності використання
капіталу на ПАТ "Мотор Січ" (30.06.14)

Джерело: розраховано автором на основі [3; 7].
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Рис. 2. Динаміка частки позикового капіталу в структурі капіталу ПАТ "Мотор Січ"

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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найбільш ліквідними і привабливими цінними паперами для

інвестування в Україну.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день для багатьох вітчизняних

підприємств невирішеними залишаються проблеми недо�

статньої прозорості інформації, значна концентрація акціо�

нерного капіталу, корпоративні конфлікти тощо. Всі ці про�

блеми в поєднанні зі складною зовнішньоекономічною си�

туацією гальмують розвиток акціонерних товариств, змен�

шують шанси виходу на міжнародні ринки, спричиняють

кризові явища. Раціональна політика управління акціонер�

ним капіталом дозволить підвищити ефективність функціо�

нування підприємств. Зокрема такі елементи управління, як

системний моніторинг напрямів використання капіталу,

аналіз джерел формування, прийняття рішення щодо опти�

мізації  об'єму та структури акціонерного капіталу,

відкритість інформації, орієнтація на рекомендації про�

відних консалтингових груп та фондових бірж.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання, пов'язані з розвитком ринку нафтопродуктів

в Україні, є предметом пильної уваги на всіх рівнях держав�

ного управління — від місцевих адміністрацій до Глави дер�

жави. Бензин і дизельне паливо, зокрема ціни на них, лише

в засобах масової інформації згадують понад 75 тисяч разів

на рік. Важливість нормального функціонування паливної

галузі для національної економіки обумовлює необхідність

формування та реалізації дієвої державної політики в цій

сфері. Можна було б припустити, що проблеми й цілі дер�

жавної політики розвитку ринку нафтопродуктів чітко виз�

начено, ресурси для її вироблення — проаналізовано, а

механізми політики та алгоритми їхнього добору — відпра�

цьовано. Однак практика й виконані автором дослідження

не підтверджують висловлені припущення.

Між тим, паливна галузь економіки є однією з найваж�

ливіших, оскільки нафтопродукти — бензин і дизельне па�
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ливо — є інфраструктурними й соціально значимими това�

рами. Вона потребує особливої уваги у зв'язку з такими її

особливостями, як залежність від наявних природних запасів

паливно�енергетичних ресурсів та їхнього імпорту, значна

капіталомісткість, суттєвий вплив на собівартість продукції

в усіх секторах економіки. Ринок нафтопродуктів, за його

ненормального функціонування, — це середовище, до яко�

го активно притягуються кримінальні структури, а також

джерело соціальної напруги. Виходячи з цього, державна

політика розвитку ринку нафтопродуктів повинна мати свої

особливості, а її формування й реалізація — потребувати

спеціальних підходів, дієвих механізмів і виняткової зваже�

ності.
Виходячи з цього, аналіз змін, що відбулися в укра�

їнському суспільстві в 2013—2014 рр., на стан паливного

ринку країни, є виключно важливим для формування та ре�

алізації дієвої державної політики в цій сфері.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Формування та реалізація результативної та ефектив�

ної державної політики є визначальним чинником сталого

розвитку будь�якої країни. Тому в Україні її активно дослід�

жують В. Бакуменко, В. Бодров, В. Малиновський, В. Реб�

кало, В. Романов, О. Рудік, В. Тертичка, зокрема у працях

[1; 2]. Серед джерельної бази в цій галузі належне місце

займають роботи П. Брауна, П. Кньопфеля, Л. Пала, Я. По�

тера, Г. Райта, в яких визначено методологічні основи й

запропоновано цілісну картину вироблення державної політи�

ки (зокрема [3—5]). Однак, попри значний теоретико�методо�

логічний матеріал, напрацьований вітчизняними й зарубіжними

вченими, досліджень на стику економічної науки та науки дер�

жавного управління ще недостатньо. Це не дозволяє формува�

ти державну політику розвитку ринку нафтопродуктів, викорис�

товуючи наукові методи й теоретичні розробки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення впливу змін, що відбулися

в українському суспільстві в 2012—2015 рр., на стан палив�

ного ринку країни та державну політику його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ситуацію в Україні в 2012—2013 рр. можна описати так:

1. Завдяки романтизму вітчизняних політичних еліт,

швидкому розвитку електронних засобів масової інфор�

мації, соціальних мереж і суттєвому спрощенню доступу до

інформації, в Україні було сформовано соціальний запит на

перебудову країни за "світовими стандартами", причому

запити споживання були суттєво завищені.

2. Глобальна економічна криза і спричинене нею ско�

рочення доходів унеможливили швидкий перехід на нову

якість життя. Розчарування посилювалося, перетворюючись

на громадянський протест і формуючи рух незгодних.

3. Щоб утриматися при владі й перемогти в конкурентній

боротьбі за нею, політики були змушені опертися на вузь�

кий корпоративний сегмент.

4. Унаслідок цього декілька фінансово�промислових

груп перетворилися на основних замовників державної пол�

ітики та організуючий елемент економічної системи.

5. Успішність корпоративного сегмента стала гарантією

стійкості й конкурентоспроможності держави в цілому.

6. Підтримання успішності фінансово�промислових груп

за умов економічної кризи вимагало все більше ресурсів,

для одержання яких влада почала втручатися в усі еко�

номічні процеси, пов'язані з отриманням прибутку, і дезер�

тирувати з секторів соціальної відповідальності.

7. Не вірячи в здатність влади розподіляти ресурси в інте�

ресах усього суспільства, малий і середній бізнес пішов у

"тінь", розпоряджаючись прибутком в обхід держави.

Внаслідок перетворення кількох фінансово�промисло�

вих груп в основних замовників державної політики,

підібрані ними кадри з часом:

— перетворили бюрократичний апарат у закриту сис�

тему з непереборними бар'єрами корупції й рейдерства, що

одержує надприбутки за рахунок штучно створених моно�

полій та олігополій;

— розглядали довірені області діяльності як вотчини,

нехтуючи інтересами суспільства, активно захищаючи їх від

конкурентів та інших регуляторів;

— завищили бар'єри для виходу на паливні ринки, тим

самим обмежуючи конкуренцію;

— організували ціновий картель у вигляді "експертно�

аналітичної групи" з її "рекомендованими цінами", які зро�

били розвиток цивілізованих ринкових відносин неможли�

вим, а виробництво й реалізацію в Україні нафтопродуктів

європейської якості — економічно недоцільним.

Негативні зміни швидко охопили не лише паливний ри�

нок, а всю країну в цілому.

Наприкінці 2013 р. очевидним стало таке:

1. На підтримку фінансово�промислових груп, що гаран�

тували стійкість влади й капітал яких мав переважно російсь�

ке походження, стало вилучатися занадто багато ресурсів.

2. Щоб їх отримати, влада почала втручатися в діяль�

ність не лише великого, але малого й середнього бізнесу,

не дозволяючи тому розпоряджатися прибутком і формую�

чи його протестні настрої.

3. Невдоволення діями влади набуло найбільшого роз�

маху в західних регіонах України, представники національ�

ної та релігійної еліт яких відчували себе дискриміновани�

ми і не вважали центральну владу легітимною.

4. Дефіцит ресурсів, що вилучалися на користь фінан�

сово�промислових груп, у тому числі з секторів соціальної

відповідальності держави, призвів до розчарування населен�

ня в здатності влади поліпшити її життя.

5. Більшість жителів України стали асоціювати євроін�

теграційний процес не стільки з вектором розвитку, скільки

з надією на зміну чинних правил гри.

Унаслідок цих процесів:

1. Євроінтеграція почала сприйматися як символ пере�

ходу до кращого життя (а зовсім не як бажання до когось

приєднатися).

2. Навіть формальне призупинення "вестернізації краї�

ни" автоматично означало крах усіх надій, що призвело до

розростання громадянського опору, підтриманого контр�

елітами і постраждалим середнім класом.

3. "Реєстрова опозиція" виявилася неготовою очолити

акції протесту, що висунули нових лідерів громадської дум�

ки, але завдяки своєму бюрократичному досвіду зуміла за�

хопити ключові посади в країні.

4. Переможені в боротьбі за владу фінансово�промис�

лові групи були змушені відступити на схід країни з його

патерналістським мисленням, де імперський вплив ще ве�

ликий, а політична нація не сформувалася.

5. Оскільки гарантією стійкості й конкурентоспромож�

ності держави в цілому була успішність корпоративного сег�

мента, руйнування останнього призвело до економічних

потрясінь і часткової втрати державного суверенітету.

6. Розуміючи свою неспроможність перебудувати краї�

ну за "європейськими стандартами" з використанням гібри�

да старих (радянських) і новітніх (олігархічних) інструментів

політики, що довів свою неефективність, "реєстрова опози�

ція" була змушена опертися на олігархічний сегмент, що

конкурував із попередньою владою.

7. У підсумку фінансово�промислові групи почали зно�

ву перетворюватися на замовників державної політики.

8. Щоб приховати цей факт і перемогти в конкурентній

боротьбі з новими лідерами громадської думки, влада має

намір законсервувати конфлікт на Сході і підмінити реформи

революційною риторикою, віддаючи перевагу не результатив�

ності та ефективності дій, а їхній політичній доцільності. Ос�

танньому сприятиме вже згадане патерналістське мислення

значної частини населення України, за якого люди хочуть не

самореалізації, а безпеки; не можливостей, а справедливості;

не кар'єри, а роботи; не розвитку, а стабільності й спокою.

За таких умов сучасний паливний ринок в Україні буде

характеризуватися:

— пануванням неоліберальної (американської) моделі

державного регулювання, що передбачає встановлення "пра�

вил гри" та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

без втручання в його діяльність. У сучасних реаліях це означає

ігнорування органами державної влади більшості процесів, які

відбуватимуться на паливному ринку, що підтверджується не�

достатньою увагою, приділеною видобутку нафти, виробниц�

тву та реалізації моторного палива в програмі дій Кабінету

Міністрів України. Виходячи з цього, в Україні збережеться

недосконале й нестабільне законодавство, непродумана по�

даткова й тарифна політика (зокрема, неприйняття принципу
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"вища якість — нижчий податок"), а державний нагляд і конт�

роль якості й безпеки моторного палива буде зведений до

мінімуму. Епізодичні бажання лідерів громадської думки роз�

ібратися в тому, що відбувається, будуть успішно блокуватися,

запорукою чого стане їхній недостатній професіоналізм;

— значною мінливістю за високих ризиків ведення

бізнесу (кон'юнктурних, курсових, інфляційних, військових)

і низької прибутковості суб'єктів господарювання, що не

використовуватимуть "тіньові" схеми;

— привілейованим становищем декількох фінансово�про�

мислових груп, що підтримуватимуть стійкість влади. Це дозво�

лятиме, зокрема, групі "Приват", практикувати в контрольова�

них нею роздрібних мережах грабіжницьке ціноутворення, не

бути "поміченою" Антимонопольним комітетом, а також прихо�

вувати від Уряду та громадськості реальні виробничі показники

Кременчуцького НПЗ та інших контрольованих групою активів;

— зростанням тінізації ринку, обумовленої, насампе�

ред, кризою довіри національного бізнесу до будь�якого

уряду. Вона буде виражатися, зокрема, у приховуванні ре�

альних обсягів продажів, отриманих прибутків, перенесенні

бази оподаткування, дробленні бізнесу;

— зниженням споживчих затрат населення і, як на�

слідок, визначенням ціни основним чинником під час вибо�

ру товару. Завдяки цьому посилиться недобросовісна кон�

куренція, насамперед внаслідок руйнування державної си�

стеми контролю і зумовленого ним безкарного просування

на ринку низькоякісних нафтопродуктів і паливних сурогатів;

— переорієнтуванням бізнесу на покупця, насамперед

через зменшення його платоспроможності. Негативним на�

слідком цього стане посилення інформаційних маніпуляцій

і дискредитації конкурентів у засобах масової інформації;

— переважанням оперативної діяльності над стратегічним

плануванням, зосередженням зусиль учасників ринку не на

майбутньому, новому, а нинішньому, актуальному; як наслідок

— трансформація готовності у здатність суб'єктів господарю�

вання приймати швидкі й важко прогнозовані рішення;

— активізацією інститутів громадянського суспільства, що

прагнутимуть компенсувати відсутність держави в секторах

соціальної відповідальності, блокувати спокуси посередників

і продавців наростити свою прибутковість нецивілізованим

шляхом, зменшити ступінь асиметричності ринкової інформації

й припинити масове введення споживачів в оману щодо харак�

теристик виробленого й пропонованого моторного палива.

З огляду на те, що нафтопродукти є інфраструктурни�

ми товарами, їхній ринок, за його ненормального функціо�

нування, може перетворитися на джерело значної соціаль�

ної напруги. У зв'язку з цим, органам державної влади сьо�

годні вкрай необхідно:

1. Відновити довіру до власних дій. Це стане можливим,

тільки якщо будуть вжиті заходи, які свідчитимуть про ре�

альний розрив із минулим, і продемонстровано, що повер�

нення назад не буде. Серед таких заходів — призначення,

що викликатимуть довіру; забезпечення прозорості бюджет�

них витрат; децентралізація системи прийняття рішень;

відмова від дискримінаційної політики; забезпечення неза�

лежності виконавців. При цьому слід розуміти, що групи

спеціальних інтересів, чия політична, фінансова або техніч�

на підтримка натепер є дуже важливою, співпрацюватимуть

з урядом, лише після того як повірять у можливість успіху.

2. Реформувати інститути, що гарантують громадянам

безпеку, справедливість і зайнятість, що дозволить справед�

ливо карати порушників, а також забезпечити належне місце

в суспільстві групам інтересів, які інакше здатні одержати

більше визнання, вдавшись до збройного насильства. Це

стане можливим, тільки якщо:

— запобігти розкраданню бюджетних коштів та отри�

манню надприбутків від торгівлі природними ресурсами;

— ліквідувати всі відомі громадянському суспільству

тіньові схеми;

— поставити під контроль отримання рент і задіяти ме�

ханізми соціальної відповідальності бізнесу;

— систематично та об'єктивно оцінювати якість роботи

системи правосуддя;

— спростити систему регулювання для створення ро�

бочих місць у приватному секторі.

Наведені дії закладуть основу для формування та реал�

ізації дієвої державної політики розвитку ринку нафтопро�

дуктів.

ВИСНОВКИ
1. Протягом 2013—2015 рр., поряд із позитивними пе�

ретвореннями, в українському суспільстві відбувалися не�

гативні зміни, здатні перетворити інфраструктурні товарні

ринки, зокрема паливний, на джерела соціальної напруги.

2. Дії органів державної влади на ринку нафтопродуктів

свідчать, що політичні сили, які перебувають у владі, не вба�

чають у змінах, що відбуваються на ньому, загрози нормаль�

ному функціонуванню національної економіки.

3. Між тим, подальше зволікання з розробленням інстру�

ментів політики, які дозволять зменшити негативний вплив

змін, що відбуваються, може сприяти остаточній втраті дов�

іри до влади з боку суб'єктів господарювання та інститутів

громадянського суспільства.

4. Це може призвести до виходу на політичну арену груп

інтересів, які здатні одержати визнання, лише вдаючись до

збройного насильства.

5. Щоб уникнути цього, органам державної влади варто

відновити довіру до власних дій і реформувати інститути, які

гарантують громадянам безпеку, справедливість і зайнятість.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У подальшому роботу буде зосереджено на розроб�

ленні конкретних інструментів, що дозволять зменшити

вплив негативних змін, які відбуваються в українському

суспільстві, на функціонування ринку нафтопродуктів і ви�

роблення державної політики його розвитку.
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ВСТУП
Обгрунтування і формування дефініції того чи іншо�

го поняття, явища або процесу — одна з найскладні�

ших процедур наукового дослідження. Поширена навіть

думка про те, що правильне тлумачення наукових по�

нять вирішує майже половину наукового завдання [7].
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Відомо, що першим серед тих, хто займався спе�

ціальним дослідженням прийомів, підходів і законів пра�

вильного мислення, доказів, утворення понять та виве�

дення з них нових суджень, отримуючи при цьому нові

знання, історики називають учня Платона — видатного

давньогрецького філософа і вченого�енциклопедиста
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Аристотеля (384—322 рр. до н.е.). Його думка про те,

що шлях до сутності явища лежить через його визна�

чення, відома і поділяється вченими всього світу [11].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкрити категорійно�понятійний апа�

рат державного регулювання трансформаційних про�

цесів у галузі охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перед тим, як перейти до розкриття змісту основ�

них термінів, які складають категорійно�понятійний апа�

рат державного регулювання трансформаційних про�

цесів в галузі охорони здоров'я, використовуючи осно�

ви металогіки, уточнимо дефініцію поняття "державне

регулювання медичної діяльності".

Виходячи із системного аналізу літературних дже�

рел та зважуючи на той факт, що, по�перше, державне

управління — це організуюча діяльність органів вико�

навчої влади, яка полягає в організації виконання за�

конів та інших нормативно�правових актів чинного за�

конодавства, здійснення розпорядження ресурсами за�

гальнодержавної власності з метою комплексного соці�

ально�економічного розвитку, а також забезпечення ре�

алізації державної політики у відповідних сферах жит�

тя; по�друге, регулювання — це функція управління, що

спрямована на підтримку внутрішньої стабільності, усу�

нення відхилень в тих процесах, які визначають саме

існування системи, її цілісність і будову [10, с. 47], а, по�

третє, скориставшись підходом М.А. Ажажи до розум�

іння дефініції "державне регулювання інвестицій у

людський капітал" [2, с. 4], викладемо тлумачення тер�

міна "державне регулювання медичної діяльності".

Під державним регулюванням медичної діяльності1,

на нашу думку, слід розуміти систематичний організу�

ючий вплив з боку держави, що спрямований на забез�

печення і захист права на охорону здоров'я населення

України як найважливішої складової її національного

багатства, який полягає у створенні необхідної норма�

тивно�правової бази, формуванні та ефективному вико�

ристанні кадрових, фінансово�економічних і матеріаль�

них ресурсів в єдиному медичному просторі держави.

Системний аналіз понятійного апарату проблеми

державного регулювання трансформаційних процесів

в галузі охорони здоров'я, бесіди, анкетування держав�

них службовців — медиків, слухачів Національної ака�

демії державного управління при Президентові Украї�

ни (НАДУ), переконливо свідчить, що потребують уточ�

нення і розкриття сутності такі категорії: реформа, дер�

жавне регулювання медичної діяльності, міжнародне

право, принципи міжнародного права, міжнародне гу�

манітарне право, суспільні відносини в галузі охорони

здоров'я, державне регулювання суспільних відносин в

галузі охорони здоров'я, єдиний медичний простір Ук�

раїни, фінансові ресурси, фінансове забезпечення зак�

ладів охорони здоров'я, державна політика України в

галузі охорони здоров'я.

Зважаючи на те, що підходи до реформи, а також

кількість і набір заходів, що включені в пакет "рефор�

ма", значно відрізняються в різних країнах, аналітики,

які намагаються дати їм оцінку, мають чітко окреслити

прийняте ними визначення та розрізняти складові цьо�

го поняття.

Реформу системи охорони здоров'я автори моно�

графії "Реформы системы здравоохранения в Европе.

Анализ современных стратегий" [8], визначають як про�

цес, який включає послідовні і глибокі інституційні та

структурні зміни, що здійснюються урядами, і завдан�

ням яких є досягнення низки визначених політичних

цілей, тобто:

— структурні зміни замість поетапних або еволю�

ційних;

— зміна цілей політики в галузі охорони здоров'я з

наступними інституційними змінами, а не лише постанов�

ки нових завдань;

— цілеспрямовані, а не випадкові зміни;

— послідовні і довготривалі, а не одномоментні

зміни;

— політичний процес зверху донизу під керівницт�

вом національних, регіональних і місцевих органів дер�

жавної влади. За змістом це поняття включає:

— різноманітність заходів, що вживаються;

— визначення специфічних характеристик систем

охорони здоров'я в різних країнах.

На думку укладачів зазначеної вище монографії,

заслуговують на увагу три різні стратегії реформи сис�

теми охорони здоров'я як завдання для управлінців, що

працюють в даній галузі, та приймають політичні рішен�

ня з питань інвестування на підтримку й збереження здо�

ров'я громадян [8]:

— зосередження уваги на системі забезпечення

індивідуальної медичної допомоги;

— покращення здоров'я населення на основі удос�

коналення балансу між інвестиціями в сектор забезпе�

чення індивідуальних медичних послуг та в сектор, спря�

мований на підтримку здоров'я та формування здоро�

вого способу життя;

— раціональне інвестування галузі для покращен�

ня здоров'я населення вимагає співпраці різних рівнів

державної влади та партнерства приватного й держав�

ного секторів для проведення державної політики, спря�

мованої на підтримку здоров'я та формування здоро�

вого способу життя.

За сучасних умов інтеграції України в європейське

та світове співтовариство, одним з основних засобів ви�

рішення багатьох проблем є міжнародне право. Сучас�

не міжнародне право являє собою систему міжнарод�

но�правових принципів та норм, які регулюють відноси�

ни між державами в різних галузях (економічній, по�

літичній, культурній, військовій та інших), дотримання

яких забезпечується добровільно, а за необхідності —

індивідуальним чи колективним примусом. Основним

джерелами міжнародного права є: міжнародний до�

говір, міжнародний звичай, акти міжнародних конфе�

ренцій, резолюції міжнародних організацій, рішення

міжнародних судових органів, принципи міжнародного

публічного права.

Принципи міжнародного права — основа співробі�

тництва суб'єктів міжнародного права. Основні принци�

пи сучасного міжнародного права — це основоположні

імперативні універсальні норми міжнародного права, які

відображають закономірності розвитку міжнародних

відносин і забезпечують головні інтереси людства, всіх

суб'єктів міжнародного права, є обов'язковими для всіх

суб'єктів і захищаються засобами міжнародного при�

мусу.

____________________________
1 Медична діяльність — це сукупність різної складності суспільних відносин, які, за умови урегульованості нормами права,

носять характер правових відносин [9, с. 11].
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Особливостями основних принципів міжнародного

права є: загальнообов'язковий характер, пріоритетне

положення, зворотна дія, формальна визначеність, ва�

гома значимість та комплексність дії.

Міжнародне гуманітарне право — цілісна система

внутрішньо взаємопов'язаних міжнародно�правових

норм і принципів (договірних і звичаєво�правових), які

спрямовані на захист жертв збройних конфліктів і вста�

новлюють заборону або обмеження методів і засобів

ведення цих конфліктів, а також відповідальність за по�

рушення зазначених норм і принципів.

У контексті даного дослідження, на особливу увагу

та аналіз заслуговують словосполучення "суспільні

відносини" та "суспільні відносини в галузі охорони здо�

ров'я".

На нашу думку, суспільні відносини — це стосунки,

які виникають між людьми, що регулюються нормами

права та іншими суспільними нормами. А суспільні нор�

ми — це норми, які визначають поведінку людини у

суспільстві і, відповідно, її ставлення до інших людей.

Такими нормами є: моральні норми, звичаї, релігійні

норми, корпоративні норми тощо.

Суспільні відносини в охороні здоров'я — стосун�

ки, які виникають між суб'єктами медичних правовідно�

син і регулюються нормами права та іншими суспільни�

ми нормами.

Ґрунтуючись на викладеному вище, робимо вис�

новок, що суспільні відносини в галузі охорони здо�

ров'я — це врегульована нормами права та суспіль�

ної моралі взаємодія між лікувально�профілактични�

ми закладами різних форм власності, медичними пра�

цівниками та населенням з приводу особистих немай�

нових благ людини — життя і здоров'я. При цьому,

ми повністю поділяємо думку С.Г. Стеценка про те,

що взаємовідносини медичного працівника і хворого

(пацієнта) є різновидом правових відносин, за яких

обидва є носіями суб'єктивних прав і юридичних обо�

в'язків.

Державне регулювання суспільних відносин в галузі

охорони здоров'я — це систематичний організуючий

вплив з боку держави, що спрямований на забезпечен�

ня медичної діяльності з метою реалізації державної

політики України в здоровоохоронній сфері.

Єдиний медичний простір України — це система за�

гальнонаціональної мережі лікувально�профілактичних

закладів України різних форм власності, місією якої є

реалізація державної політики в галузі охорони здоро�

в'я [7].

Фінансові ресурси — це централізовані й децент�

ралізовані грошові фонди цільового призначення, які

формуються в процесі розподілу й перерозподілу на�

ціонального багатства, сукупного суспільного продук�

ту і національного доходу й призначаються для викори�

стання відповідно із завданнями соціально�економічно�

го розвитку суспільства та окремих підприємств.

Фінансове забезпечення закладів охорони здоро�

в'я — це метод фінансового механізму, що поєднує

принципи, джерела й форми фінансування суб'єктів гос�

подарювання, діяльність яких спрямована на охорону,

збереження, зміцнення та відновлення здоров'я грома�

дян.

На сьогоднішній день не існує усталеної дефініції

наукової категорії "державна політика України в галузі

охорони здоров'я", а дослідження проблеми держав�

ного регулювання трансформаційних процесів у здо�

ровоохоронній в галузі в єдиному медичному просторі

держави визначає необхідність розкриття її змісту. У

зв'язку з цим, нами було здійснено семантичний аналіз

відомих визначень поняття "державна політика", вра�

ховано методологічні підходи до трактування словос�

получення "державна політика в галузі охорони здо�

ров'я", що запропоновані науковцями Н.Р. Нижник [5]

і З.С. Гладуном [3], використано досвід доктора наук

з державного управління О.Г. Осауленка [6] щодо з'я�

сування змісту окремих соціальних явищ та взято до

уваги наробки науковців кафедри управління охоро�

ною суспільного здоров'я НАДУ щодо самого визна�

чення цього поняття та критеріїв оцінки ефективності

державної політики [4], і пропонується наступне виз�

начення цього терміну: державна політика України в

галузі охорони здоров'я — це комплекс прийнятих за�

гальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань щодо

збереження та зміцнення фізичного і психічного здо�

ров'я населення України як найважливішої складової

її національного багатства шляхом реалізації сукуп�

ності політичних, організаційних, економічних, право�

вих, соціальних, культурних, наукових, профілактич�

них та медичних заходів з метою збереження генофон�

ду української нації, її гуманітарного потенціалу та вра�

хуванням вимог нинішнього і майбутніх поколінь, в

інтересах як конкретної людини (особистості), так і су�

спільства в цілому.

Показниками ефективності державної політики в га�

лузі охорони здоров'я є стан здоров'я людей у су�

спільстві, ступінь захисту громадян від фінансового ри�

зику на випадок захворювання і рівень задоволення по�

треб окремої людини та суспільства загалом в охороні

здоров'я і медичній допомозі.

Таким чином, системний аналіз нормативно�право�

вих документів та літературних джерел дає підстави

стверджувати, що національна політика в галузі охоро�

ни здоров'я народу України базується на визнанні дер�

жавою права кожного громадянина на охорону здоро�

в'я, забезпеченні його захисту та гарантуванні всім гро�

мадянам держави реалізацію їх прав у галузі охорони

здоров'я [1; 9].

ВИСНОВКИ
1. Визначено, що обгрунтування і формування

дефініції того чи іншого поняття, явища або процесу —

одна з найскладніших процедур наукового досліджен�

ня. Поширена навіть думка про те, що правильне тлума�

чення наукових понять вирішує майже половину науко�

вого завдання.

2. Системний аналіз понятійного апарату проблеми

державного регулювання трансформаційних процесів

в галузі охорони здоров'я переконливо свідчить, що по�

требують уточнення і розкриття сутності такі категорії:

реформа, державне регулювання медичної діяльності,

міжнародне право, принципи міжнародного права,

міжнародне гуманітарне право, суспільні відносини в

галузі охорони здоров'я, державне регулювання су�

спільних відносин в галузі охорони здоров'я, єдиний ме�

дичний простір України, державна політика України в

галузі охорони здоров'я.

3. Доведено, що під державним регулюванням ме�

дичної діяльності слід розуміти систематичний органі�

зуючий вплив з боку держави, що спрямований на за�

безпечення і захист права на охорону здоров'я населен�

ня України як найважливішої складової її національно�

го багатства, який полягає у створенні необхідної нор�

мативно�правової бази, формуванні та ефективному ви�
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користанні кадрових, фінансово�економічних і матері�

альних ресурсів в єдиному медичному просторі держа�

ви.

4. Визначено, що єдиний медичний простір України

— це система загальнонаціональної мережі лікуваль�

но�профілактичних закладів України різних форм влас�

ності, місією якої є реалізація державної політики в га�

лузі охорони здоров'я.

5. Викладено, що державне регулювання суспіль�

них відносин в галузі охорони здоров'я — це система�

тичний організуючий вплив з боку держави, що спря�

мований на забезпечення медичної діяльності з метою

реалізації державної політики України в здоровоохо�

ронній сфері.

6. Установлено, що фінансові ресурси — це цент�

ралізовані й децентралізовані грошові фонди цільово�

го призначення, які формуються в процесі розподілу й

перерозподілу національного багатства, сукупного сус�

пільного продукту і національного доходу й признача�

ються для використання відповідно із завданнями со�

ціально�економічного розвитку суспільства та окремих

підприємств.

7. Виявлено, що фінансове забезпечення закладів

охорони здоров'я — це метод фінансового механізму,

що поєднує принципи, джерела й форми фінансування

суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямована

на охорону, збереження, зміцнення та відновлення здо�

ров'я громадян.

8. Обгрунтовано, що державна політика України в

галузі охорони здоров'я — це комплекс прийнятих за�

гальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань щодо

збереження та зміцнення фізичного і психічного здо�

ров'я населення України як найважливішої складової її

національного багатства шляхом реалізації сукупності

політичних, організаційних, економічних, правових, со�

ціальних, культурних, наукових, профілактичних та ме�

дичних заходів з метою збереження генофонду украї�

нської нації, її гуманітарного потенціалу та врахуванням

вимог нинішнього і майбутніх поколінь, в інтересах як

конкретної людини (особистості), так і суспільства в

цілому.

На наш погляд, показниками ефективності держав�

ної політики України в галузі охорони здоров'я є стан

здоров'я людей у суспільстві, ступінь захисту грома�

дян від фінансового ризику на випадок захворювання

і рівень задоволення потреб окремої людини та су�

спільства загалом в охороні здоров'я і медичній допо�

мозі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Концепція розвитку освіти України на період 2015—

2025 роки, проект тексту якої було винесено МОН Ук�

раїни на громадське обговорення, серед основних про�

блем, викликів та ризиків сучасності щодо розбудова

національної системи освіти, визначає у тому числі і ті,

зміст яких пов'язано з старінням педагогічних кадрів та

зниження якості їх підготовки [1]. Саме ця проблемати�

ка, у тому чи іншому прояві свого складного та багатог�

ранного змісту, неодноразово знаходила своє відобра�

ження у якості предмету безпосередньої уваги з боку

посадових осіб центральних та місцевих органів держав�

ної влади. Міністр освіти і науки України С.М. Квіт, під

УДК 354:37.088.2
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POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

У статті подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок
підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад'юнктурі) та
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час прес�конференції на тему "Нові кроки в освітній

політиці України", звернув увагу не лише на необхідність

збереження та всебічного розвитку наукових та науко�

во�педагогічних кадрів, а і на потребу подальшого вдос�

коналення системи атестації наукових кадрів. На пере�

конання С.М. Квіта, реформування системи атестації

наукових кадрів повинно відбуватись з прийняттям до

уваги змісту не стільки суто формальних (кількісних)

критеріїв в оцінюванні отриманих результатів, скільки

їх якості — "якість навчання, якість викладання та якість

наукових досліджень" [4]. Цілком очевидно, що об'єк�

том уваги з боку МОН України стає якість розвитку сис�

теми освіти у всіх її можливих напрямах прояву. На пе�

реконання Т.В. Лукіної, основою для поліпшення якості

вищої освіти та успішної реалізації основних завдань

державної освітньої політики щодо інтеграції до євро�
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пейського освітнього простору має стати якість підго�

товки, як безпосередніх учасників освітнього процесу,

так і управлінських кадрів, від професійного і творчого

виконання функціональних обов'язків якими, в кінцево�

му випадку, власне і залежить якість елементів системи

вищої освіти, а також ефективність їх функціонування і

розвитку [2].

Питання кадрового забезпечення вітчизняної науки

були предметом обговорення учасників загальних

зборів Національної академії наук України. Під час пре�

зентації основних підсумків діяльності НАН України та

заходів з реалізації Концепції розвитку НАН України на

2014—2023 роки, голова Комітету Верховної Ради Ук�

раїни з питань науки і освіти Л.М. Гриневич звернула

увагу на необхідність омолодження наукових та науко�

во�педагогічних кадрів. Учасники зборів, обговорюю�

чи доповідь президента НАН України академіка НАН Ук�

раїни Б.Є. Патона, неодноразово зосереджували увагу

на необхідності удосконалення системи підготовки на�

укових кадрів [10].

Порушена проблематика є складною та багатогран�

ною як за напрямом прояву свого змісту, так і з огляду

на існування чисельних напрямів в організації, науко�

вих досліджень його позиціонування та розвитку. Прий�

маючи до уваги обмеженість обсягів цієї публікації ми

зосередимо увагу лише на тих питаннях, зміст яких по�

в'язано з функціонуванням окремих елементів право�

вого механізму державного управління якістю підготов�

ки науково�педагогічних кадрів.

З метою забезпечення реалізації вимог та положень

Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року

№ 1556�VII та відповідно до частини першої статті 19 За�

кону України "Про наукову і науково�технічну діяльність"

Міністерство освіти і науки України (далі МОН) ініціюва�

ло громадське обговорення проекту Положення про по�

рядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та

доктора наук в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі

вищих навчальних закладів (наукових установ) [3]. Така

ініціатива МОН до змісту відповідного нормативно�пра�

вового документа обумовлена не стільки обов'язковістю

проходження процедури громадського обговорення

(консультацій з громадськістю), тобто дотримання норм

Порядку проведення консультацій з громадськістю з пи�

тань формування та реалізації державної політики [8],

скільки необхідністю опрацювання якісного нормативно�

правового акту. Цілком очевидно, що надання представ�

никам наукової спільноти можливості взяти участь в оп�

рацюванні норм порядку підготовки фахівців освітньо�

наукового ступеня доктора філософії та наукового сту�

пеня доктора наук не лише забезпечує принцип відкри�

тості та прозорості діяльності МОН в опрацюванні дер�

жавно�управлінського рішення, а і створює передумови

для удосконалення змісту (якості) запропонованого до

обговорення нормативно�правового акту.

Запропонований до обговорення МОН проект По�

ложення про порядок підготовки фахівців ступеня док�

тора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад'юнк�

турі) та докторантурі вищих навчальних закладів (нау�

кових установ) [9] (далі Проект положення) повинно

змінити діюче на цей час Положення про підготовку на�

уково�педагогічних і наукових кадрів [6], а отже, і дис�

кусія навколо предмету обговорення може бути розгор�

нута в контексті порівняння змісту відповідних доку�

ментів. Крім того, слід прийняти до уваги, що в основу

відповідних нормативно�правових документів покладе�

но принципово різну за своїм змістом законодавчу базу

(попередня та поточна редакції Закону України "Про

вищу освіту"), що у свою чергу суттєво впливає як на

масштаби розгляду порушеної проблематики, так і на її

змістовну спрямованість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Проблематика розвитку кадрового потенціалу в

контексті забезпечення підготовки спеціалістів та удос�

коналення механізмів державного управління освітою,

як елементу теоретико�методологічної основи кадрової

політики, знайшла своє відображення у дослідженнях

А.В. Власюка, В.Г. Гамаюнова, М.Ф. Головатого, Г.А. Дмит�

ренка, М.І. Дробнохода, О.В. Дубровки, С.А. Калашни�

кової, Ю.В. Ковбасюка, С.А. Коваленко, Н.М. Колісни�

ченко, I.П. Лопушинського, В.І. Лугового, С.В. Май�

бороди, В.В. Остапчука, М.І. Панчука, О.В. Поступної,

Л.П. Полякової, А.П. Рачинського, І.М. Сікорської, В.В. Тол�

кованова та інших вчених. Разом з тим, не дивлячись на

достатній рівень наукового опрацювання відповідної

проблематики, питання вдосконалення механізмів дер�

жавного управління сферою освіти, залишаються

відкритими для подальших наукових розробок.

Дискусійними залишаються підходи до змісту ме�

ханізмів державного управління розвитком сфери ос�

віти та напрямів державного втручання у функціонуван�

ня системи освіти як на державному рівні, так і на рівні

окремих її елементів. У контексті порушеної проблема�

тики, слід звернути увагу на питання державного регу�

лювання процесу кадрового забезпечення системи

вищої освіти та впливу на умовами її ефективного фун�

кціонування. Одним з можливих об'єктів державно�

управлінського впливу на розвиток якісної складової

професорсько�викладацького складу є система підго�

товки кадрів вищої кваліфікації, у межах якої, питання

вдосконалення норм порядку та умов вступу до докто�

рантури набувають неабиякої значущості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

З'ясувати можливості вдосконалення правового ме�

ханізму державного управління якістю підготовки нау�

ково�педагогічних кадрів в частині конкретизації вимог

окремих норм порядку та умов вступу до аспірантури,

які були визначені у змісті проекту Положення про по�

рядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії

та доктора наук в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторан�

турі вищих навчальних закладів (наукових установ).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У межах цієї публікації ми звернемо увагу лише на

деякі з аспектів порушеної проблематики, а саме: на ті,
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зміст яких пов'язано з можливістю удосконалення ок�

ремих правових норм запропонованого до обговорен�

ня Положення.

По�перше, у першому пункті загальних положень

Проекту положення про порядок підготовки фахівців

ступенів доктора філософії та доктора наук в аспіран�

турі (ад'юнктурі) та докторантурі вищих навчальних зак�

ладів (наукових установ) законодавець констатує той

факт, що "нормативний строк навчання в аспірантурі

(ад'юнктурі) становить чотири роки, протягом яких асп�

ірант (ад'юнкт) зобов'язаний виконати всі вимоги освіт�

ньо�наукової програми …, а також підготувати дисер�

тацію на основі самостійно проведених досліджень та

захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого на�

вчального закладу (наукової установи)" [9]. Виконання

цієї вимоги аспірантом не завжди може бути забезпе�

чено, адже час захисту дисертації визначає конкретна

спеціалізована вчена рада, а отже, час між поданням

дисертації до спеціалізованої вченої ради та захистом

не є передбачуваним. Слід звернути увагу, що діючі на

цей час норми Положення про спеціалізовану вчену

раду, не встановлюють часові межі перебування дисер�

тації у спеціалізованій вченій раді. Законодавець рег�

ламентує лише час попереднього розгляду дисертації,

а саме: "попередній розгляд дисертацій у раді не пови�

нен тривати понад два місяці для кандидатської … ди�

сертації з дня подання документів" [7], залишаючи не�

визначеним термін між прийняттям дисертації до захи�

сту та безпосередньо самим захистом. Отже, запропо�

нований до обговорення Проект положення, в частині

прив'язування часу захисту дисертації до строку навчан�

ня в аспірантурі (ад'юнктурі) не є бездоганним.

По�друге, викладена у пункті сьомому загальних

положень Проекту положення норма щодо обов'язко�

вості підготовки та публікації аспірантом (ад'юнктом) не

менше однієї статті в науковому виданні, яке включене

до міжнародної наукометричної бази Scopus)", є дис�

кусійною. Предметом дискусії виступає позиція законо�

давця про можливість зрівняння статусу публікації, яка

була розміщена у науковому виданні включеному, до

наукометричної бази Scopus до статусу до публікації яка

розміщена у виданні включеному до "іншої міжнарод�

ної бази, визначеної для окремої спеціальності Науко�

во�методичною радою центрального органу виконавчої

влади у сфері освіти і науки на підставі подання відпо�

відної науково�методичної комісії" [9]. Крім того, питан�

ня полягає у тому числі і у необхідності встановленні

законодавцем вичерпаної та однозначної за своїм

змістом норми, дія якої не змінюватиметься в залеж�

ності від суб'єктивних поглядів окремих осіб.

По�третє, у запропонованій законодавцем редакції

переліку прав аспірантів і ад'юнктів, якій міститься у

Проекті положення, не передбачено право на отриман�

ня високопрофесійного керівництва науковими дослід�

женнями. З одного боку, таке право може розглядатись

в контексті прописаного у п. 1 відповідного підрозділу

права на "отримання всіх видів відкритої наукової інфор�

мації і наукового консультування" [9], але, з іншого

боку, слід прийняти до уваги різницю змісту роботи між

"консультуванням" та "керівництвом". Отже, за нормою

Проекту положення аспірант (ад'юнкт) має право лише

на консультативні послуги, що певним чином суперечить,

як нормам самого Проекту положення, так і нормам дію�

чого на цей час Положення про підготовку науково�пе�

дагогічних і наукових кадрів. Нагадаємо, що відповід�

но до п. 40 згаданого вище Положення "кожному аспі�

ранту одночасно з його зарахуванням відповідним на�

казом керівника вищого навчального закладу, науко�

вої установи призначається науковий керівник … Нау�

ковий керівник аспіранта здійснює наукове керівницт�

во роботою над дисертацією, контролює виконання

затвердженого ним індивідуального плану та несе осо�

бисту відповідальність за якісне написання аспірантом

дисертації" [6]. Крім того, слід звернути увагу на той

факт, що задеклароване Проектом положення право на

"участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабора�

торії, фахової групи вчених вищого навчального закла�

ду" [9] може бути розглянуто і в контексті змісту обо�

в'язків аспіранта (ад'юнкта).

По�четверте, пункт четвертий обов'язків аспіранта

(ад'юнкта) зобов'язує останнього "у встановлений

термін захистити дисертацію", що з огляду на відсутність

регламентації часу перебування дисертації у спеціалі�

зованій вченій раді, на що ми звернули увагу вище, обу�

мовлює певну неузгодженість. Отже, аспірант (ад'юнкт),

навіть своєчасно подавши дисертаційну роботу до спе�

ціалізованої вченої ради, ризикує порушити встановлені

терміни захисту, що обумовить не виконання відповід�

ного обов'язку.

По�п'яте, не зовсім зрозумілою є норма Проекту

положення щодо можливості призначення рішенням

вченої ради одному аспіранту (ад'юнкту) двох або

більше наукових керівників з відповідним розподілом

годин навчального навантаження між ними. Нагадаємо,

що пункт 25 Проекту положення встановлює особисту

відповідальність наукового керівника аспіранта (ад'юн�

кта) за якісне і вчасне виконання аспірантом (ад'юнк�

том) дисертаційного дослідження [9]. Отже, залишаєть�

ся незрозумілим яким, саме чином буде розподілена

згадана вище відповідальність між декількома науко�

вими керівниками. Крім того, аспірант (ад'юнкт) може

стати об'єктом уваги з боку представників різних нау�

кових шкіл, наукові погляди у межах яких можуть не

лише не збігатися, а і суперечити одні одним. Виникає

ситуація за якої аспірант (ад'юнкт) може бути дезорієн�

тований серед запропонованого різноманіття наукових

традицій та практик їх розвитку.

По�шосте, досить неузгодженою відповідно до ло�

гіки свого змісту виглядає норма щодо визнання дип�

лома магістра виданого іноземним вищим навчальним

закладом. З одного боку, законодавець встановлює

можливість участі таких осіб у конкурсному відборі (до�

пуск до іспитів), а, з іншого — вчена рада відповідного

вищого навчального (наукової установи) закладу може

відмовити у визнанні такого диплому навіть за умови

успішного складання вступних випробувань конкурсан�

том. Виникає ситуація за якої, не дивлячись на успішно

складені іспити, конкурсанту може бути відмовлено у

зарахуванні до аспірантури. Крім того, залишається не

зрозумілими умови вступу до аспірантури іноземних

громадян, наприклад, в контексті визначення рівня во�

лодіння ними державною мовою.

По�сьоме, пункт шістнадцятий Проекту положення

встановлює норму, відповідно до якої вищі навчальні
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заклади (наукові установи), які здійснюють освітню

діяльність на третьому рівні вищої освіти, зобов'язані

отримати ліцензію. Серед мінімальних вимог до закла�

ду освіти (наукової установи) законодавець визначає

такі: кількість науково�педагогічних працівників з нау�

ковим ступенем здатних забезпечувати належну освіт�

ню підготовку майбутніх докторів філософії та керува�

ти їх роботою над дисертацією; наявність матеріально�

технічної та інформаційної бази, а також навчально�

методичного забезпечення відповідної освітньо�науко�

вої програми аспірантури (ад'юнктури) за спеціальністю;

можливість забезпечення права аспіранта (ад'юнкта) на

академічну мобільність. На нашу думку, кожна з цих

вимог потребує на конкретизацію. Наприклад, законо�

давець вважає, що право на академічну мобільність

може бути забезпечено наявністю "підписаних дого�

ворів між вищим навчальним закладом (науковою уста�

новою), де навчається аспірант (ад'юнкт) та іншими ви�

щими навчальними закладами (науковими установами)

про ведення спільної наукової діяльності …". Разом з

тим, цілком очевидно, що наявність підписаного дого�

вору не може розглядатися на рівні фактору "забезпе�

чення права". Скоріше за все, відповідний договір є

лише однією з обов'язковових умов, що регламентують

можливість аспіранта (ад'юнкта) виконувати частину

програми навчання (дослідження) в іншому вищому на�

вчальному закладі (науковій установі). Крім того, кри�

терії кадрового забезпечення освітньої діяльності на

третьому рівні вищої освіти також потребують на уточ�

нення, тим більше, що серед умов відкриття докторан�

тури (пункт 29 Проекту положення) відповідна норма є

цілком конкретною: "докторантура відкривається … за

умови наявності штатного доктора наук з відповідної

спеціальності, який має вчене звання професора" [9].

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Приймаючи до уваги вищенаведене можемо сфор�

мулювати такі висновки:

1. Проект Положення про порядок підготовки

фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в

аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі вищих навчаль�

них закладів (наукових установ) з огляду на порівняно

вузьке спрямування не може вважатися тим норматив�

но�правовим документом, який за своїм змістом може у

повному обсязі замінити діюче на цей час Положення про

підготовку науково�педагогічних і наукових кадрів. Це

пов'язано насамперед з тим, що останній нормативно�

правовий документ охоплює значно ширше коло питань.

Таким чином, компетенція Проекту положення повинна

бути розширена за такими основними напрямами:

— визначення мети функціонування аспірантури

(ад'юнктури);

— конкретизація (регламентування) порядку від�

криття аспірантури (ад'юнктури) з визначенням вимог

до кадрового забезпечення освітньої діяльності вищи�

ми навчальними закладами на третьому рівні вищої ос�

віти та кадрового забезпечення наукової підготовки ас�

пірантів (ад'юнктів);

— конкретизація вимог до рівня матеріально�тех�

нічної та інформаційної бази вищих навчальних закладів

на базі яких планується підготовка докторів філософії,

а також питань їх фінансового забезпечення.

2. Норми, які були запропоновані у межах Проекту

Положення про порядок підготовки фахівців сту�

пенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі

(ад'юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів

(наукових установ) не є бездоганними та такими, які

сприяють підвищенню якості підготовки відповідної ка�

тегорії фахівців, а отже не лише можуть, а і повинні бути

удосконалені. Окремі з напрямів удосконалення поряд�

ку та умов вступу до докторантури як елементу право�

вого механізму державного управління якістю підготов�

ки фахівців на науковому рівні вищої освіти були нами

розглянуті у межах основної частини цієї публікації.

Разом з тим, вважаємо за необхідне уточнити зміст ок�

ремих з них, а саме:

— норма Проекту положення щодо обов'язковості

підготовки та публікації аспірантом (ад'юнктом) не мен�

ше однієї статті в науковому виданні, яке включене до

міжнародної наукометричної бази Scopus потребує на

удосконалення в частині доповнення переліку наукомет�

ричних та реферативних баз, наприклад за рахунок тих,

які визнані Науково�видавничою радою НАН України

[5];

— норма щодо обов'язку аспіранта (ад'юнкта) підго�

товки та захисту самостійно проведених досліджень

потребує на уточнення основного результату навчання

в аспірантурі (ад'юнктурі), тобто результатом повинно

стати лише підготовка дисертаційної роботи та її подан�

ня на розгляд спеціалізованої вченої ради;

— норма щодо можливості призначення аспіранту

(ад'юнкту) відразу декількох наукових керівників потре�

бує на зміну свого змісту в частині забезпечення прин�

ципу єдиноначальності, тобто зосередження повнова�

жень щодо керівництва роботою аспіранта (ад'юнкта)

у межах компетенції однієї особи.

Вищенаведені висновки, не вичерпують проблема�

тики вдосконалення змісту норм Проекту Положення

про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філо�

софії та доктора наук в аспірантурі (ад'юнктурі) та док�

торантурі вищих навчальних закладів (наукових уста�

нов), а лише створюють підгрунтя для подальшого роз�

гортання наукової дискусії.

Серед перспективних напрямів в організації науко�

вих досліджень слід виділити перш за все ті, зміст яких

пов'язано з підвищенням ефективності використанням

та розвитку трудового потенціалу осіб, які успішно за�

кінчили аспірантуру та захистили дисертаційну роботу.

Крім того, досить цікавим напрямом в організації нау�

кових пошуків щодо порушеної проблематики може ста�

ти обгрунтування необхідності включення до умов всту�

пу до аспірантури (ад'юнктури) норми, зміст якої пов'я�

заний з наявністю у кандидата стажу практичної діяль�

ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вдосконалення засад функціонування демократич�

ної соціальної правової держави та подальший процес

модернізації державного управління в Україні вимагає

ретельного теоретичного супроводу. Теорія державно�

го управління може і повинна враховувати кращі за�

рубіжні досягнення і стимулювати взаємодію органів
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державного управління та громадянського суспільства

з метою забезпечення законних інтересів громадян.

Одним із найважливіших напрямів цієї взаємодії має

стати сервісна політика держави як динамічна сфера

надання послуг населенню. В сучасних складних умо�

вах конфронтація держави та суспільства може призве�

сти до краху державного ладу, глибокої соціально�еко�
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номічної кризи, тому держава має робити конкретні

кроки в напрямі координації всіх аспектів своєї діяль�

ності з інтересами суспільства.

Положення про публічні інститути та послуги міс�

тяться у більшості конституцій Європейського союзу.

Конституційні норми про права громадян та надання їм

допомоги передбачають інституційне забезпечення

формування та реалізації соціально�орієнтованої серв�

існої політики держави. Наприклад, Конституція Швей�

царії поняття "державна послуга" вживає в контексті

забезпечення реалізації соціальних цілей, а у Франції

поняття публічної служби стосується всіх видів держав�

ної діяльності із забезпечення інтересів суспільства та

особи [1, с. 22].

Ефективна і якісна діяльність органів державної

влади та місцевого самоврядування із забезпечення

прав та законних інтересів громадян неможлива без

вдосконалення сфери надання публічних послуг в

цілому і державних зокрема. В сучасній вітчизняній

теорії державного управління такий аспект діяль�

ності органів держави та місцевого самоуправління

недостатньо враховується, а проблема сервісної

діяльності держави розглядається здебільшого у

розрізі аналізу адміністративних та управлінських

послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування та здійснення сервісної

політики держави в зарубіжній теорії державного

управління актуалізувалась в 80—90�ті роки ХХ сто�

ліття і продовжує активно розроблятись. Нові підхо�

ди в діяльності органів державної влади з надання

публічних послуг розкрито в працях зарубіжних

фахівців Е. Ферлі, Л. Ашбарнера, Л. Фітцджераль�

да, А. Петігрю. Варто зазначити, що проблема якості

послуг, що надається державою у Великій Британії

розкривається навіть у публікаціях науково�популяр�

ного, прикладного характеру з метою всебічного

інформування громадян як споживачів (клієнтів).

Активна рецепція ідеї сервісної держави притаман�

на також сучасній російській правовій теорії та теорії

державного управління. Російські дослідники О.В.

Морозова, В.А. Лукіна опублікували монографічні

дослідження, в яких систематизовано становлення

публічних і державних послуг в РФ.

У вітчизняній науці В.П. Тимощук, І.Б.Коліушко

розкрили юридичне значення теорії послуг та сис�

тематизували перелік адміністративних послуг в Ук�

раїні ще до прийняття відповідного закону. В теорії

державного управління проблематика надання адм�

іністративних послуг органів державної влади розк�

рита в працях А.О. Чемериса, М.Д. Лесечко, А.В. Лі�

пенцева, А.О. Каляєва, С.М. Серьогіна, В.В.Тертич�

ки. Монографічне дослідження Ю.П. Шарова і Д.В. Су�

хініна присвячено вирішенню проблем якості муні�

ципальних послуг в Україні. Надання публічних по�

слуг органами державної влади розглянуто в моно�

графії В.М. Сороко. Ю.О. Куц, С.В. Краснопьорова,

О.К.Чаплигій, О.В. Решевець, Л.В. Перцев розкрили

тему управлінських послуг через призму п ід�

вищення довіри населення до органів влади в Ук�

раїні. О.В. Карпенко в індивідуальній монографії

деталізував механізми надання управлінських послуг

органами влади в Україні.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У працях названих вище дослідників теоретич�

ний аналіз має предметом здебільшого тільки окремі

аспекти сервісної діяльності органів державної вла�

ди, місцевого самоврядування. В них не розкрито

ідею державної служби як інституту суспільного слу�

жіння, окремі види послуг не завжди співвіднесені з

іншими. Теорія адміністративного права, в особі де�

яких вітчизняних представників, взагалі абстрактно

уявляє зміст самої ідеї сервісної держави та адміні�

стративних послуг, виводить її з безпосередньо з

принципу верховенства права. При цьому трактує ці

проблеми доволі психологічно, як вияв поваги до

людської гідності, що ніби то "включає приязне став�

лення органу публічної адміністрації до громадяни�

на" [2, с. 82].

Разом з тим методологічні аспекти сервісної по�

літики держави у вітчизняній теорії державного уп�

равління на нинішньому етапі представлені здебіль�

шого в окремих тематичних статях Енциклопедії дер�

жавного управління [3], майже не представлені у пуб�

лікаціях в фахових виданнях і відсутні у вигляді інди�

відуальних монографій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета запропонованого дослідження полягає у

методологічному аналізі природи сервісної діяль�

ності держави та суспільства, специфіки її забезпе�

ченнями органами державної влади в контексті трак�

товки державної служби як інституту суспільного

служіння. Розкриття поняття та видів сервісної діяль�

ності держави має допомогти у розробці дефініції

сервісної політики як комплексного поняття теорії

державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
(ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ)

У західній теорії публічного врядування поняття

сервісу все більше диференціюється та охоплює ши�

рокий спектр діяльності органів влади не тільки в ад�

міністративному сенсі, але й поширюється на розу�

міння функцій та цілей державної політики. Можна

навіть стверджувати, як доводить П.М.Петровський,

в цивілізованих країнах переважає сервісна концеп�

ція державного управління, що репрезентує "сучас�

не розуміння соціального призначення держави, яке

пріоритетним завданням демократичного врядуван�

ня розглядає служіння громадянському суспільству,

а основною формою діяльності владних інституцій

визнає надання публічних послуг" [3, т. 8, c. 523].

Справді, якщо тоталітарні держави переслідували

ідеократичні цілі та ставили вище за усе інтерес дер�

жави, то демократичні — основною метою діяль�

ності інституалізують інтереси громадян, яким і слу�

гують органи державної влади. В політичному та на�

уковому дискурсі сучасності становлення сервісної

концепції державного управління й політики витісняє
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"традиційну модель", що спиралась на ідею держав�

ної політики як реалізацію політичної волі правля�

чого суб'єкта, а державний апарат служив можнов�

ладцям, а не громадянам.

Зміні теоретичного образу держави та специфі�

ки державного управління сприяли також інші фак�

тори. Соціально�економічною основою сервісної

концепції держави слід визнати становлення пост�

індустріального типу суспільства, в якому починає

домінувати т.зв. "третинний сектор", тобто сфера

послуг. Теоретики концепції постіндустріального

суспільства, зокрема Д.Белл, наголошували, що сфе�

ра послуг у такому соціумі підкоряє собі і первин�

ний (аграрне виробництво), і вторинний (індустріаль�

не виробництво) сектори завдяки тому, що саме вона

контактує із споживачем, знає його потреби і спо�

соби їх задоволення [4].

Фахівці зазначають, що сервісна діяльність над�

звичайно активізувалась в другій половині ХХ сто�

ліття і має тенденцію до всебічного розширення сфе�

ри застосування. Власне, теорія постіндустріально�

го суспільства акцентує увагу на зростанні індустрії

послуг. Економічна наука відмічає стійку тенденцію

до збільшення питомої частини сфери послуг в су�

часному суспільстві — вже з кінця ХХ століття вста�

новилась пропорція виробництва товарів (приблиз�

но 20% ВВП) до виробництва послуг (приблизно

80% ВВП), включно із послугами, які надає держа�

ва та місцеві (муніципальні) органи влади (до 20% в

загальній долі послуг) [5, c. 22].

Іншим джерелом формування сервісної концепції

державного управління стала теорія держави (за�

гального) добробуту — Welfare state. Держава за�

гального добробуту є "узагальненою характеристи�

кою політики держави, що має на меті забезпечення

надання низки таких основних послуг, як охорона

здоров'я, належний рівень освіти завдяки держав�

ному фінансуванню" [6]. П.Спікер підкреслює, що

поняття Welfare має основне значення забезпечен�

ня соціальними послугами через систему державних

соціальних служб в розвинутих країнах; окремі види

матеріальної допомоги бідним чи деяким категорі�

ям населення [7, с. 69].

Зрозуміло, що в таких умовах демократичні дер�

жави не можуть стояти осторонь фундаментальних

тенденцій і орієнтація на сервісну діяльність прони�

кає як в практику державного управління, так і в його

теорію. Це сприяло поширенню нових моделей дер�

жавного управління, серед яких найбільш відомі "но�

вий публічний менеджмент" (new public management)

[8] та "електронний уряд" (e�government). Перша мо�

дель запропонована професором Оксфордського

університету Крістофером Худом, який висунув ідею

модернізації державного управляння завдяки оріє�

нтації на ринкові методи управління (менеджменту),

збільшення ефективності використання бюджетних

коштів, зменшення бюрократичних перепон у на�

данні публічних послуг [9, с. 10—11]. Менеджерські

підходи вплинули і на формування ідеї "електронно�

го уряду/урядування", що пропонує максимальну

інтенсифікацію в застосуванні мережі інтернет� та

комп'ютерних технологій у здійсненні сервісної по�

літики, розширення доступу громадян до урядової

інформації [10].

Як відомо, в Конституції України (ст. 3), людина,

її права і свободи визнані вищою цінністю, тому вся

діяльність держави та суспільства повинна грунту�

ватись на цьому положенні. Завдання теорії держав�

ного управління полягає у проясненні методологіч�

них засад функціонування держави задля забезпе�

чення інтересів суспільства та людини. Важливим

аспектом розуміння поняття сервісної діяльності

держави є положення про задоволення законних

інтересів та потреб громадян. Термін "законний" має

не тільки формально�юридичний, але і соціальний

зміст, що означає орієнтацію тільки на загально�зна�

чущі явища соціального життя, в яких збігається

індивідуальне та загальне. Відомо, що в сучасному

диференційованому суспільстві постійно виникають

та видозмінюються все нові і нові потреби та інтере�

си. Їх задоволення не під силу жодній існуючій в су�

часному світі державі, навіть самій багатій та ефек�

тивній, тому кожне конкретне суспільство вибудовує

певну стратегію діяльності держави в цьому напрям�

ку, а теорія державного управління повинна обгрун�

тувати розділення публічних потреб на відповідні

категорії чи типи.

Сучасна держава має систему органів з наявним

кваліфікованим персоналом (державними службов�

цями), які надають різноманітні послуги (блага)

різним категоріям населення. Державні організації

також мають певну спеціалізацію, формально�пра�

вові межі та завдання своєї діяльності, а в сучасних

умовах навіть мають перелік послуг, за які отриму�

вачі платять кошти. Проте платність послуг, що на�

дають органи державної влади чи її організації інко�

ли трактується як "комерційна діяльність" і ця про�

блема набуває великого соціального значення. Чи

повинна держава "торгувати послугами", якщо гро�

мадяни платять податки на її утримання? Які послу�

ги повинні бути платними, а які гарантовано безоп�

латними? Ці та інші питання, сформульовані відпов�

ідним чином повинні знайти кваліфіковану теоретич�

ну оцінку, а потім втілитися у відповідні нормативні

документи, стандарти та механізми державного уп�

равління у сервісній сфері.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що термін

"сервісна діяльність" може стосуватись лише інститу�

ційної, організованої сфери діяльності, яку забезпе�

чують організації по наданню послуг. Ці послуги ви�

робляються спеціалізованими структурами, які покли�

кані задовольняти певні індивідуальні чи групові по�

треби населення. Останнє підпадає під ознаку спожи�

вача послуг і не завжди орієнтується лише на комерц�

ійну сервісну діяльність, але й на певні соціально�куль�

турні характеристики уявлень про особисті та суспільні

блага, які мають також моральні, естетичні, емоційні

та інші аспекти. Державна сервісна діяльність не може

бути зрозуміла виключно в категоріях комерційно�еко�

номічного характеру, адже вона є багатоплановою,

соціально і культурно детермінованою ( і, звичайно,

не позбавленою регулювання).

Важливою відмінністю сервісної діяльності дер�

жави від комерційної сервісної діяльності, на наше
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переконання, є принципові розбіжності в їх меті, по�

рядку надання та спектру потреб, які вони задо�

вольняють. Насамперед, мета державної сервісної

діяльності полягає у виконанні призначення держа�

ви, навіть якщо надання деяких послуг супровод�

жується оплатою. Для комерційної сервісної діяль�

ності метою слугує отримання прибутку. Порядок

надання в комерційній сфері, як зазнають фахівці,

"здебільшого не може бути стандартизованим" [5,

c. 31], як з огляду на множинність суб'єктів, так і з

огляду існуючої конкуренції. Натомість теорія і

практика державного управління невпинно націле�

на на пошук стандартизованих, формалізованих

оптимальних адміністративних процедур в сервісній

діяльності держави та органів місцевого самовря�

дування, що передбачає стандартизацію докумен�

тації, обсягу та характеру послуг, максимально зни�

жує вплив індивідуальних характеристик служ�

бовців на результат.

Порядок надання послуг державою слугує також

критерієм сервісної діяльності органів державної

влади — тільки звернення особи (фізичної чи юри�

дичної) до органів державної влади з метою задо�

волення певної законної потреби може бути підста�

вою для класифікації як сервіс. Наприклад, звернен�

ня громадянина до органу МВС із заявою про надан�

ня довідки про відсутність судимості та отримання її

є ознакою сервісної діяльності держави. В той час

як затримання громадянина за адміністративне (чи

карне) правопорушення співробітником МВС не

може бути визнана наданням державної послуги.

По типу відносин між суб'єктами послуги досить

суттєво різняться Суб'єктами сервісної політики, як

вважає А.М.Михненко, слід вважати органи держав�

ної влади та місцевого самоуправління, державні та

комунальні підприємства, заклади соціального об�

слуговування, юридичні та фізичні особи, вповнова�

жені відповідним законодавством [3, т.1, с.587c.].

Адресати (об'єкти) послуг також можуть бути різно�

го плану: 1) суспільство (населення) в цілому; 2) певні

категорії громадян (наприклад, пенсіонери, учні

тощо); 3) окремі громадяни в процесі звернення; 4)

юридичні особи.

У цьому зв'язку важливо охарактеризувати спів�

відношення видів послуг, серед яких найбільше ме�

тодологічне навантаження несуть такі види як дер�

жавні, адміністративні та соціальні послуги.

Під визначення державні послуги потрапляють

послуги із реєстрації, ліцензування, експертиз тощо,

тобто такі види сервісної діяльності, які потребують

певного засвідчення інституцією вищого соціально�

го рангу, позбавленої комерційного інтересу, нейт�

ральні до ринкової конкуренції, тобто позбавлені

конфлікту інтересів. Державні послуги вже за самою

назвою можуть надавати тільки державні органи та

установи, а також органи місцевого самоврядуван�

ня (згідно з чинним законодавством), які вповнова�

жені на їх надання. "Державна послуга є діяльність

органу влади, що проявляється у здійсненні дій чи

прийнятті рішень у формі документованої інформації

(документу), розпорядження в зв'язку із зверненням

громадянина (або юридичної особи) в цілях реалі�

зації відповідних прав та законних інтересів" [11, с.

18].

Законне право громадянина на послуги має бути

забезпечено наявністю відповідних органів держа�

ви та місцевого самоврядування і керуючим принци�

пом їх функціонування (яке часто визначається як ка�

тегорія "ефективність") має стати не фіскальний, бю�

рократичний інтерес, а загально�державний (соц�

іальний) інтерес в задоволенні цього права. Всі інші

принципи, на наше переконання, мають випливати і

доповнювати основний. Обов'язки посадових осіб,

порядок функціонування органів, які надають послу�

ги громадянам мають бути побудованими відповід�

но з інтересами громадян.

Адміністративні послуги, як їх визначає Ю.П. Ша�

ров, є результатом здійснення владних повноважень

суб'єктом сервісної політики держави, що забезпе�

чує юридичне оформлення прав, свобод і законних

інтересів фізичних та юридичних особами за їх зая�

вою відповідно до закону (видача ліцензій, по�

свідчень, довідок тощо). Адміністративна послуга є

важливою складовою державних і муніципальних

послуг [3, т. 6, с. 335], але не вичерпує їх змісту, ос�

кільки держава надає принаймні ще один вид над�

звичайно важливих послуг.

Як вже зазначалось нами вище, сучасна держа�

ва, навіть якщо вона і не відповідає всім критеріям

Welfare state, приділяє значну увагу підтримці внут�

рішньої соціальної стабільності. Значна соціальна

стратифікація, зумовлена законами ринкової еконо�

міки, може призводити до сильної соціальної напру�

ги, тому держава змушена регулювати соціально�

економічні відносини з метою компенсації негатив�

них наслідків економічної конкуренції. Одним із ме�

тодів впливу, що поєднує елементи соціальної та

сервісної політики держави, можна вважати соц�

іальні послуги. Під ними слід розуміти "комплекс

правових, економiчних, освiтнiх, медичних, реабi�

лiтацiйних та інших заходiв, спрямованих на окремi

соціальні групи чи iндивiдiв, якi перебувають у склад�

них життєвих обставинах" [3, т. 1, c. 587]. Допомога

з метою полiпшення якості життя певних категорій

громадян, соціальної адаптацiї та повернення до

повноцiнного життя надається як державними орга�

нами, так і недержавними організаціями.

Отже, сервісна політика держави грунтується на

теоретичній основі моделі відносин "держава —

суспільство", в якій первинність суспільства стосов�

но держави проявляється у зобов'язаннях останньої

задовольняти законні потреби громадян і робить цю

сферу своєї діяльності пріоритетною. Сервісна пол�

ітика держави можлива завдяки створенню норма�

тивної, ресурсної та організаційної бази для її за�

безпечення: законів та інших нормативних доку�

ментів, спеціалізованих сервісних центрів з надання

адміністративних послуг, штату кваліфікованих

службовців, електронних баз даних тощо. Принци�

повим моментом у сервісній діяльності державних

службовців стає орієнтація на ефективне задоволен�

ня потреб клієнта, яку можна визначити як поєднан�

ня суспільного та державного інтересу. Ефективність

у задоволенні потреб населення напряму впливає на
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повагу та популярність влади, що додатково стиму�

лює її та сформовані інститути і виборні органи, а

також місцеве самоврядування до вдосконалення

основ власної діяльності, особливо — у сервісній

політиці.

ВИСНОВКИ
Методологічний аналіз поняття сервісна політика

держави показав, що сервісна політика — відносно но�

вий напрямок діяльності демократичних держав, зумов�

лений новітніми світовими тенденціями їх розвитку. В

статті розкрито, що сервісна політика має доволі роз�

галужену множину суб'єктів, не всі з них перебувають у

складі органів влади, тому потребують координації та

контролю своєї сервісної діяльності з боку державно�

го управління. Об'єкти сервісної політики детермінують�

ся соціально�економічною ситуацією в конкретній

країні, рівнем забезпечення в ній прав, свобод та закон�

них інтересів громадян.

На основі вище наведеного, нами пропонується

визначення сервісної політики як пріоритетного на�

прямку діяльності держави сучасного типу у соціаль�

но�економічній сфері, сукупність цілеспрямованих

заходів держави, її органів влади, місцевого само�

врядування та інших суб'єктів сервісної діяльності,

вповноважених законом, які спрямовані на сферу за�

безпечення громадян адміністративними, управлі�

нськими, соціальними та іншими видами публічних

послуг.

Перспективи подальших досліджень полягають,

на нашу думку, у напрямі теоретичного аналізу фор�

мування, впровадження та здійснення сервісної пол�

ітики держави як особливого способу регуляції сус�

пільного життя, що проявляється у діях державної

влади і громадянського суспільства; в аналізі серві�

сної діяльності як структурно�функціональної скла�

дової публічної політики держави, як діяльності й

взаємодії органів влади та місцевого самоврядуван�

ня з надання різноманітних послуг населенню; виз�

наченню перспективних шляхів становлення та роз�

витку державної сервісної соціально�орієнтованої

політики України в умовах сучасних реформаційних

процесів.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Підвищений рівень вимог до державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування, викликаний не�

обхідністю реформування всієї системи державного управ�

ління України, вимагає впровадження в діяльність цих

органів нових методів управління заснованих на лідерстві.

Саме лідерство як феномен управління групою, при правиль�

ному його застосуванні, може забезпечити результативність

та спрямованість на досягнення спільних цілей.

У науковому та фаховому середовищах тривають досл�

ідження щодо механізмів впровадження лідерства в держав�

не управління України. Зокрема дана стаття безпосередньо

пов'язана із науковими дослідженнями кафедри регіональ�

ного управління, місцевого самоврядування та управління

містом Національної академії державного управління при

УДК 351
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LEADERSHIP AS A PHENOMENON OF GROUP MANAGEMENT

У статті, присвяченій дослідженню лідерства як феномену управління групою, розкрито
сутність лідерства як форми діяльності направленої на взаємовідносини між лідером та гру�
пою послідовників і використання особистих рис характеру та реакції на них інших людей й взає�
мовпливу, який чинить група на лідера і навпаки. Досліджено вплив лідера направлений на до�
сягнення спільних цілей, шляхом використання форм міжособистісного спілкування та взає�
модії в групі. З'ясовано, що оцінювати лідера необхідно за ступенем і якістю впливу на членів
групи і внутрішньогрупові процеси, на зміну характеристик складу групи, природу та ефек�
тивність її діяльності. Доведено, що для збереження своєї лідерської позиції лідер повинен
бути чутливим до потреб і запитів групи.

The article dedication to research leadership as a group phenomenon administration essence of
leadership as a form of activity focused on the relationship between the leader and group of followers
and use of personal traits and reactions to them and others of interference exerted on the group
leader and vice versa. The influence of the leader aimed at achieving common goals through the use
of forms of interpersonal communication and interaction in a group. Found, that the leader must
assess the degree and quality of impact on intra�group members and processes to change the
characteristics of the group, the nature and effectiveness. It is proved that to maintain its leading
position leadership should be sensitive to the needs and demands of the group.

Ключові слова: лідерство, управління групою, взаємовплив, досягнення цілей.

Key words: leadership, group management, interplay, achieving goals.

Президентові України, які здійснюються у межах комплек�

сного наукового проекту "Механізми державного управлін�

ня функціональною спроможністю кадрового потенціалу

органів державної влади й місцевого самоврядування в

сфері організації надання якісних публічних послуг: теоре�

тичне та методологічне їх забезпечення".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

серед зарубіжних дослідників, проблемою лідерства зай�

малися: Р. Ділтс [2], Є. Дирінг [2], А. Менегетті [4], Г. Мінс�

берг [5], Дж. Рассел [2], Р. Стогділл [10]. Теорії лідерства

досліджували: "ситуаційна теорія лідерства" (Т. Хейлін,

Ц. Джиб та ін.), "інтеракціоніська теорія" (К. Гіб, К. Кліфорд

та ін.), вірогідністна модель лідерської ефективності Ф. Фід�

лера, мотиваційна теорія М. Еванса, гуманістичний підхід

(Р.  Блейка, Р. Лайкерт та ін.), атрибутивні теорії лідерства
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(Р. Лорд, Дж. Фотіс та ін.), теорія нормативних рішень

(В. Врум та Ф. Йєттон), трансформаційне лідерство (Б. Аво�

ліо, Б. Бас) та ін.

Працювали над дослідженням лідерства Е.А. Аркин,

П.П. Блонський, А.С. Залужний, А.С. Макаренко, Б.Д. Па�

ригін [6] та ін.

Серед вітчизняних науковці лідерство досліджували: В.

Є. Михайличенко [8], О.Г. Романовський [8], А.С. Рудська

[9], Л.А. Пашко та ін.

Проте, не зважаючи на те, що теоретичні засади лі�

дерства неодноразово були предметом дослідження у нау�

кових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, систем�

них наукових досліджень лідерства як феномену управлін�

ня групою ще не проводилось.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є з'ясування особливостей забезпечення

лідерства в групі з метою досягнення спільних цілей.

Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні завдан�

ня:

— з'ясувати основні відмінності між лідерством та кер�

івництвом;

— узагальнити сутність теорій лідерства направлених

на дослідження процесів організації соціальної групи та уп�

равління нею, що сприяє досягненню групової мети в опти�

мальний термін і з оптимальним ефектом;

— окреслити сукупність елементів, які забезпечують

лідерство в групі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Керівництво та лідерство розглядають як персоніфіко�

вані форми соціального контролю та інтеграції всіх ме�

ханізмів та способів соціально�психологічного впливу з ме�

тою досягнення максимального ефекту управління групою

[6, с. 94].

У порівнянні з лідерством, мистецтво керівництва (ме�

неджменту) з'явилося пізніше і стало пануючим порівняно

нещодавно. Менеджерів у сучасному розумінні цього слова

в античній чи більш давній історії не існувало. У сучасних

соціальних інститутах має місце перехід від лідерства до

менеджменту (керівництва). Заміна лідерства менеджмен�

том принесла суперечливі результати. З одного боку, сучас�

ний менеджмент сприяв всеохоплюючій кооперації безлічі

потреб зростаючого населення; з його допомогою постінду�

стріальні суспільства домоглися величезних результатів у

процесі створення матеріальних благ. Але, з іншого боку,

ціна цього неоднозначна. Багато авторів сьогодні (слідом

за екзистенціалістами та представниками франкфуртської

школи) ремствують на те, що в результаті з'явилося поколі�

ння, що характеризується відчуженням і розпачем; продук�

тивність праці в організаціях і в суспільстві в цілому пост�

ійно знижується; мораль падає, а творчість відсутня.

Г. Мінцберг дав визначення керівництву як комплексу

всіх управлінських дій по залученню до роботи підлеглих.

Керівництво можна також охарактеризувати як соціальний

вплив керівника, тобто як безпосередній або опосередко�

ваний вплив на поведінку та положення підлеглих [5, с. 46].

У свою чергу, лідерство можна визначити як здатність

впливати на інших заради досягнення певної мети. Таким

чином, лідер веде колектив чи групу людей до визначеної

мети. Лідерство тісно пов'язане з використанням мотивації

та впливом на інших людей. Лідер — це людина, яка є при�

хильником ідеї "створити світ, до якого хочуть належати

люди". Дана прихильність вимагає наявності певного набо�

ру моделей і здібностей для вираження бачення, що поро�

дило цю прихильність. До неї варто віднести комунікацію,

взаємодію та керівництво відносинами всередині органі�

зації, чи просто групи людей [2, с. 181]. Лідери в ефектив�

них організаціях впроваджують нову організаційну культу�

ру і цінності, підтримуючи різного роду нововведення, ви�

сокоякісне обслуговування та турботу про всіх послідов�

ників. Діяльність таких лідерів орієнтована як на техноло�

гію, так і на ідеологію.

Отже, під лідерством звичайно розуміють один із про�

цесів організації малої соціальної групи та управління нею,

який сприяє досягненню групової мети в оптимальний термін

і з оптимальним ефектом, детермінований панівними в

суспільстві соціальними відносинами. Лідер — член групи,

який спонтанно висувається на роль неофіційного керівни�

ка в умовах певної, специфічної та досить значущої ситу�

ації, щоб забезпечити організацію спільної діяльності лю�

дей для найшвидшого та успішного досягнення спільної мети

[3, с. 205].

Керівництво, на відміну від лідерства, є офіційно регла�

ментованим соціально організованим процесом. Спільним

для лідерства і керівництва є можливість та здатність роз�

вивати та застосовувати владу, тобто впливати на поведінку

інших людей чи на ситуацію. Цей вплив здійснюється за до�

помогою різних засобів: авторитету, права примусу, тра�

дицій, економічних або ідеологічних механізмів.

Зокрема дослідники, вивчаючи феномен лідерства, в

період 1940—1960�х років, всі домінуючі теорії лідерства

та пов'язані з ними дослідження характеризували за трьо�

ма основними позиціями:

а) по�перше, ці теорії грунтувалися на переконанні, що

найкращим методом лідерства є сконцентрований на прац�

івнику або орієнтований на відносини підхід;

б) по�друге, акцент дослідницьких зусиль був направ�

лений на такі міжособистісні змінні, як лідерські якості, по�

ведінку та мотивацію;

в) по�третє, другорядна роль відводилася таким

змінним, як лідерський інтелект, продуктивність у рішенні

виробничих завдань та професійні знання.

У цей же період дослідники приступили до системного

вивчення форм поведінки, які асоціювалися з ефективним

лідерством. Таке вивчення привело до виявлення двох важ�

ливих "поведінкових факторів". Один фактор одержав на�

зву "увага" і містив у собі соціоемоціональні, експресивні

форми поведінки, пов'язані із проявом інтересу та турбо�

тливого ставлення до думок, почуттів і добробуту підлеглих.

Інший фактор, мав за головне "структурування" членів гру�

пи, установку стандартів, оцінку виконання, фокусування на

виробничих завданнях [7, с. 54].

Чітку направленість на виконання цілей групи (орга�

нізації) має і теорія "шлях�мета", що фокусується на взає�

модії між поведінкою і ситуацією. У ній стверджується, що

лідер повинен мотивувати підлеглого двома способами:

а) підкреслюючи взаємозв'язок між власними потреба�

ми підлеглого та цілями організації;

б) роз'ясняючи і полегшуючи шлях, який підлеглому слід

обрати, щоб досягти задоволення не тільки власних потреб,

але й організаційних цілей.

Ця теорія стверджує, що структурування поведінки буде

викликати позитивні ефекти, якщо характер майбутньої ро�

боти не зовсім зрозумілий, і, навпаки, негативні результати,

якщо обов'язки чітко визначені. Поведінка, що характери�

зується увагою до підлеглого, буде приносити сприятливі

результати, якщо майбутня робота нудна або викликає

відразу [7, с. 56].

Розроблена В. Врумом та Ф. Йєттоном теорія норма�

тивних рішень описує умови, за яких лідери повинні прий�

мати рішення автократично, після консультацій з членами

групи або ж надавати групі повну самостійність у виборі

рішення. Ця теорія доводить, що:
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а) індивідуально прийняті рішення більш ефективні коли

є обмеження у часі;

б) підлеглі виявляють більшу прихильність виконанню

рішення, якщо вони беруть участь у його формулюванні;

в) складні і недостатньо визначені завдання вимагають

додаткової інформації та консультацій для досягнення які�

сних рішень [7, с. 57].

Транзактні теорії фокусуються на тому, як стиль і пове�

дінка лідера взаємодіють із поведінкою та виконанням зав�

дань підлеглого. Лідери повинні показати свою цінність,

демонструючи компетентність і прихильність груповим

цінностям, що дозволяє їм згодом одержати від групи "кре�

дити оригінальності". Ці кредити дозволяють лідерові відхи�

лятися від прийнятих групових норм та стандартів, спрямо�

вуватися у пошуку нових шляхів або одержувати прощення

групи за незначні провини.

Наступний підхід до проблеми лідерства, грунтувався на

увазі до поведінки лідера. Відповідно до цього підходу ефек�

тивність лідера визначалася не його особистісними якостя�

ми, а відношенням до підлеглих. Поведінковий підхід спри�

яв вивченню проблеми лідерства. Але він мав і суттєвий не�

долік, що полягав у абсолютизації якогось одного оптималь�

ного стилю керівництва, який залежав від конкретної ситу�

ації. Зрештою, дослідники змушені були відмовитись від

поведінкового підходу і повернутися до ситуаційного.

На основі розроблених теорій виникла синтетична тео�

рія лідерства. Відповідно до неї, лідерство розглядається

як процес організації міжособистісних відносин у групі, а

лідер — як суб'єкт управління цим процесом [7, с. 57]. За

такого розуміння лідерство інтерпретується як функція гру�

пи, і тому, вивчати його слід з точки зору цілей та завдань

групи, враховуючи структуру особистості лідера та три�

валість існування групи.

Вітчизняні дослідники, що вивчають динамічні процеси

в групі, грунтуються на синтетичній теорії. Сутність лідер�

ства, відповідно до цих досліджень, полягає в тому, що вив�

чається контекст спільної групової діяльності малих груп. У

центрі уваги ставиться не просто ситуація, а конкретні зав�

дання групової діяльності, в яких певні члени групи можуть

продемонструвати свою спроможність організувати групу

для їх розв'язання. Такий лідер відрізняється від інших

членів групи не наявністю особливих рис, а вищим рівнем

впливу [3, с. 154].

Найбільш ефективним є керівництво людьми, яке

здійснюється у формі лідерства. Лідера можна визначити

як особистість, здатну об'єднати людей заради досягнення

певної мети. Лідер — це людина, за якою інші члени групи

визнають право брати на себе найбільш відповідальні рішен�

ня, що зачіпають їхні інтереси та визначають характер гру�

пи [8, с. 554].

Лідерство, як уже було сказано раніше — це здатність

впливати на людей, у тому числі, і за межами офіційних по�

садових повноважень та статусу. Лідерство — це природ�

ний соціально�психологічний процес у групі, побудований

на впливі особистого авторитету на поведінку членів групи.

3. Фрейд розумів лідерство як двоєдиний процес: з одного

боку — груповий, з іншого боку — індивідуальний. В ос�

нові цих процесів лежить здатність лідерів притягувати до

себе людей, несвідомо викликати почуття милування, обо�

жнювання, любові. Поклоніння людей одній і тій же особи�

стості, може зробити її лідером.

На думку А. Менегетті, лідер — це людина, яка, за�

довольняючи власний егоїзм, реалізує суспільний інтерес.

Розвиваючи власну діяльність, він розподіляє матеріальні

блага та забезпечує роботою сотні людей. При цьому,

лідер стимулює прогрес у суспільстві та вносить пожвав�

лення в економіку, що дає поштовх еволюції суспільства

[4, с. 96].

Позиція лідера — це його роль у певній системі. Люди�

на, що формально грає роль лідера, може мати, а може і не

мати лідерських навичок та здатність керувати. Лідерство

має пряме відношення до особистих умінь, здатностей та

впливу. Часто лідерство може належати людині, що не є

формальним лідером. У процесі формування групи деякі її

учасники починають грати більш активну роль, ніж інші, тоб�

то вони здобувають домінувальне положення. Таким шля�

хом відбувається поділ членів групи на провідних і ведених,

на лідерів і їхніх послідовників або виконавців їхньої волі,

планів та рішень. По мірі росту групи та, що особливо важ�

ливо, по мірі її стабілізації, серед членів групи складається

своєрідна рангова ієрархія.

Роль лідера здобуває вирішальне значення в організації

спільної діяльності групи та забезпеченні ефективності її

роботи. Особистість лідера і стиль його поведінки, як домі�

нувальної особистості, багато в чому визначає долю кож�

ного учасника та всієї групи в цілому. Інакше кажучи, лідери

впливають на соціалізацію індивідів. Як різноманітні люди

та групи, настільки ж різноманітні лідери та їхня поведінка.

Але у всіх випадках простежується одна закономірність:

лідер і стиль його поведінки відображають ситуацію, сутність

групи, а також особистісні риси не тільки самого лідера, але

і його послідовників [9, с. 14].

Таким чином, лідером групи може бути людина, яка має

певну сукупність особистісних соціально�психологічних яко�

стей (високий рівень ініціативності, активність, това�

риськість, особисту привабливість, авторитет), мати досвід

і навички організаторської діяльності, бути зацікавленою у

досягненні групової мети. Лідерство за своєю природою є

результатом як об'єктивних (інтереси, мета, потреби і зав�

дання групи в конкретній ситуації), так і суб'єктивних (інди�

відуально�особистісні особливості індивіда) чинників [6, с.

75].

Існує також багато особистісних потреб, які впливають

на діяльність лідера, але головними потребами, які мотиву�

ють поведінку, являються: потреба у владі; потреба в конт�

ролі над подіями та людьми (яка тісно пов'язана з потре�

бою у владі); потреба у досягненні; потреба в афіляції, тоб�

то приналежності до якоїсь групи та отримання схвалення .

При істотних відмінностях, у характеристиках лідерства

існує певна подібність. У "Посібнику з лідерства" Р. Стогділл

об'єднав у західній літературі сучасні визначення в різні гру�

пи. Визначаються основні якості, що є найбільш характер�

ними для лідерства: інтелект, активність, домінування, са�

мовпевненість, прагнення до успіху, комунікабельність [10,

с. 397].

Потреба в цих якостях зумовлена специфікою ситуації

та особливостями поставлених завдань. При цьому необхі�

дне поєднання особистісних рис із професійною компетен�

тністю (найчастіше тут мають на увазі наявність аналітичних

здібностей, професійних знань, вміння керувати).

Проектуючи вищенаведені якості лідерства до сьо�

годнішніх українських реалій, які вимагають здатностей до

реалізації реформ, у тому числі в місцевому самоврядуван�

ня України, необхідними є наступні якості: харизма (спро�

можність вселяти віру в себе й свої можливості); інтелекту�

альне піднесення (здатність переконувати послідовників у

новому рішенні старих проблем); емоційність (уміння задо�

вольняти емоційні потреби свого оточення) [1, с. 138].

Дослідження розкрили важливість для лідера ще однієї

якості — емоційної інтелігентності, що передбачає: само�

поінформованість, саморегуляцію, мотивацію до досягнень,

емпатію, соціальні навички. Лідерство — форма діяльності,

що виявляється у відносинах між лідером і тими, хто підтри�

мує його і йде за ним, в особливих рисах характеру лідера

та реакції інших людей, у впливі лідера на більшість. Цей

"вплив лідера передбачає його позитивне сприяння в досяг�
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ненні спільних цілей", що й визначає властиву йому функ�

цію як одну з форм міжособистісного спілкування та взає�

модії в команді для вирішення спільних завдань. Лідер

здійснює вчинки ("акти лідерства"), структура яких харак�

теризується елементами, що взаємодіють між собою і зміню�

ються, певними особистісними рисами лідера, його здібно�

стями, можливостями для реалізації цілей інших людей у

процесі ситуаційної взаємодії. Таке домінування існує все�

редині групи, де лідер займає певну позицію та виконує роль

задля досягнення цілей групи, колективу.

Оцінювати лідера необхідно за ступенем і якістю впли�

ву на членів групи і внутрішньогрупові процеси, на зміну

характеристик складу групи, природу та ефективність її

діяльності. Лідер, для збереження своєї позиції, повинен

бути чутливим до потреб і запитів групи.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У статті розширено загальновідомі відмінності між

лідерством та керівництвом, які грунтуються на тому, що

керівництво характеризується як соціальний вплив керівни�

ка, тобто як безпосередній або опосередкований вплив на

поведінку та положення підлеглих, а лідерство визначають

як здатність впливати на інших заради досягнення певної

мети. Тобто під лідерством розуміють один із процесів

організації малої соціальної групи та управління нею, який

сприяє досягненню групової мети в оптимальний термін і з

оптимальним ефектом. Лідер — член групи, який спонтан�

но висувається на роль неофіційного керівника в умовах

певної, специфічної та досить значущої ситуації, щоб забез�

печити організацію спільної діяльності людей для найшвид�

шого та успішного досягнення спільної мети. Лідерство має

пряме відношення до особистих умінь, здатностей та впли�

ву, адже доведено, що лідер — це людина, яка, задоволь�

няючи власний егоїзм, реалізує суспільний інтерес. При цьо�

му, лідер стимулює прогрес у суспільстві та вносить пожвав�

лення в економіку, що дає поштовх еволюції суспільства.

Керівництво ж, на відміну від лідерства, є офіційно регла�

ментованим соціально організованим процесом. Спільним

для лідерства і керівництва є можливість та здатність роз�

вивати та застосовувати владу, тобто впливати на поведінку

інших людей чи на ситуацію. Цей вплив здійснюється за до�

помогою різних засобів: авторитету, права примусу, тра�

дицій, економічних або ідеологічних механізмів.

У статті узагальнено сутність теорій лідерства направ�

лених на дослідження процесів організації соціальної гру�

пи та управління нею, що сприяє досягненню групової мети

в оптимальний термін і з оптимальним ефектом. Зокрема,

доведено, що лідерство в цих теоріях розглядається як про�

цес організації міжособистісних відносин у групі, а лідер —

як суб'єкт управління цим процесом. За такого розуміння

лідерство інтерпретується як функція групи, і тому, дослід�

жувати його слід з точки зору цілей та завдань групи, вра�

ховуючи структуру особистості лідера та тривалість існуван�

ня групи. В центрі уваги ставиться не просто ситуація, а кон�

кретні завдання групової діяльності, в яких певні члени гру�

пи можуть продемонструвати свою спроможність організу�

вати групу для їх розв'язання.

У статті виокремлено сукупність елементів, які забез�

печують лідерство в групі. До них відносять: 1) лідером гру�

пи може бути людина, яка має певну сукупність особистіс�

них соціально�психологічних якостей (високий рівень ініціа�

тивності, активність, товариськість, особисту привабливість,

авторитет); 2) лідер повинен мати досвід і навички організа�

торської діяльності, бути зацікавленим у досягненні групо�

вої мети; 3) лідер повинен прагнути до задоволення потреб,

які мотивують його поведінку (потреба у владі; потреба в

контролі над подіями та людьми (яка тісно пов'язана з по�

требою у владі); потреба у досягненні; потреба в афіляції,

тобто приналежності до якоїсь групи та отримання схвален�

ня).

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі

можуть бути проблеми впровадження лідерства в діяльність

органів влади України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розуміння проблем власності та механізмів її за�

хисту потребує вироблення конкретних механізмів.

Так, організаційно�мотиваційний механізм державно�

го управління дозволяє розробити конкретні рекомен�

дації щодо захисту прав громадян на приватну

власність. Організаційний механізм державного управ�

ління є важливим елементом керованості та ефектив�

ності суб'єктів державного управління. Мотиваційний

механізм в сфері захисту прав громадян на приватну

власність, в першу чергу стосується, мотивації держав�

них органів влади працювати належним чином. Орган�

ізаційний механізм державного управлінні, в першу

чергу, передбачає створення системи органів управлі�

ння галуззю, а мотиваційний механізм державного уп�

равління спирається на створення системи стимулів та

мотивацій державних службовців, що приймають

рішення щодо захисту і реалізації прав громадян на

приватну власність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Питання формування організаційно�мотиваційного

механізму державного управління захистом прав гро�
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мадян на приватну власність є предметом аналізу сучас�

них науковців.

Започатковано розв'язання проблеми застосування

організаційного механізму державного управлінні захис�

том прав громадян на приватну власність, наступними на�

уковцями: С.М. Баранов�Мохорт [1], В.В. Ликова, О.Л. Ле�

онов, В.Л. Савченко [2], А.В. Ліпенцев [3]. Започатковано

розв'язання проблеми застосування мотиваційного меха�

нізму державного управлінні захистом прав громадян на

приватну власність, наступними науковцями: І.В. Розпу�

тенко [4], Н.Р. Нижник [5], С.С. Занюк [6], В.Г. Асеев [7] ,

О.А. Машков, С.П. Мосов [8], Л.В. Артеменко [9; 10],

І.І. Артим [11], В.М. Щегорцова [13], А.В. Ліпенцев [3].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Разом з тим на сьогодні не виокремлено організац�

ійно�мотиваційного механізму державного управління

в сфері захисту прав громадян на приватну власність,

що потребує вироблення нових принципів і орієнтирів з

урахуванням нових тенденцій в державному управлінні

та регулювання даної галузі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є вироблення нових принципів і орієн�

тирів в системі організаційно�мотиваційного механізму
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державного управління в сфері захисту прав громадян

на приватну власність з урахуванням нових тенденцій в

державному управлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досліджуючи цілісність системи державного управ�

ління у сфері захисту прав громадян на приватну

власність, слід зазначити, що головною її метою, зок�

рема є досягнення безпеки держави, що полягає у

здійсненні відповідних контрольних заходів та інсти�

туційній побудові системи державного контролю, що

здатна забезпечити досягнення визначеної мети. Внут�

рішня інтеграція організаційного механізму повинна

спрямовуватися на досягнення головної мети системи

державного управління у сфері захисту прав громадян

на приватну власність — це захист громадян від неза�

конних посягань на власність.

Поняття організаційної структури нерозривно пов'я�

зано з функціями системи. Організаційний механізм по�

єднує у собі сутність організаційної структури з функ�

ціями, що вона мусить виконувати.[ 1]

У загальному вигляді організаційний механізм дер�

жавного управлінні у сфері захисту прав громадян на

приватну власність підпорядковується певним емпірич�

ним правилам, зокрема це: єдність мети, розумна ієрар�

хія, стійкість, безперервне удосконалення, пряме підпо�

рядкування, обсяг контролю, порівнянність, відповід�

ність даним повноваженням, виключення, пріоритет зав�

дань, комбінування.

Варто зазначити, що організаційний механізм дер�

жавного управлінні поєднує в собі вертикальні та гори�

зонтальні зв'язки між органами влади, а саме своє�

часність та компетентність під час взаємодії цих органів

має вирішальне значення у побудові ефективної систе�

ми захисту приватної власності.

Вертикальні управлінські зв'язки в системі органів

виконавчої влади передбачають підпорядкованість об�

ласним держадміністраціям районних державних адмі�

ністрацій. Горизонтальні управлінські зв'язки на цент�

ральному рівні передбачають координацію роботи цен�

тральних органів виконавчої влади у формуванні реа�

лізації державної політики в рамках урядових комітетів.

На місцевому рівні горизонтальні управлінські зв'язки

базуються на взаємовідносинах місцевих держадміні�

страцій з територіальними органами центральних

органів виконавчої влади. Формування управлінських

зв'язків на місцевому рівні великою мірою визначаєть�

ся взаємовідносинами органів виконавчої та представ�

ницької влади. Місцеві держадміністрації здійснюють

повноваження, делеговані їм обласними і районними

радами й у цій частині підзвітні та підконтрольні ос�

таннім. Можна виокремити три види зв'язків в органі�

заційній структурі державного управління, це зокрема:

субординаційні зв'язки (упорядкування зверху вниз, від

керуючого до керованого), реординаційні зв'язки (зни�

зу вверх, від керованого до керуючого), координаційні

зв'язки (упорядкування на одному рівні між декількома

суб'єктами, хоча можуть знаходитись на різних рівнях

ієрархічно організованої системи управління).

Вищим органом у системі органів виконавчої влади

є Кабінет Міністрів України. Це колегіальний орган, який

спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів

виконавчої влади. Він є органом загальної компетенції,

який є по суті центром з організації виконавчо�розпо�

рядчої діяльності всіх органів виконавчої влади. Кабі�

нет Міністрів України може створювати та ліквідовува�

ти державні комітети [2].

Державні служби, не формуючи безпосередньо уря�

дову політику, покликані сприяти міністерствам та уря�

ду в цілому в реалізації цієї політики шляхом виконання

функцій державного управління, як правило, міжгалу�

зевого чи міжсекторального характеру. Вони вносять

пропозиції щодо формування державної політики відпо�

відним членам Кабінету Міністрів України, реалізують

цю політику у визначеній сфері діяльності, здійснюють

управління в ній, міжгалузеву координацію та функціо�

нальне регулювання з питань віднесених до їх відання

[2].

У системі управління державною власністю існують

державні агентства, що наділені управлінськими функ�

ціями щодо державного майна й надають послуги юри�

дичним особам, які пов'язані з об'єктами державної

власності.

Забезпечення захисту прав громадян на приватну

власність починається з надання адміністративних по�

слуг, а їхня ефективність, своєчасність і надійність є

важливим показником для ефективного врядування.

"Методологічною основою доктрини адміністративних

послуг є концепція служіння держави (влади) людині

(суспільству) — сервісна концепція державного управ�

ління. Сервісна концепція державного управління —

сучасне розуміння соціального призначення держави,

за яких пріоритетним завданням демократичного вря�

дування є служіння громадянському суспільству, а ос�

новною формою діяльності владних інституцій — на�

дання публічних послуг" [3, с. 15]. Покращення надан�

ня адміністративних послуг лише перший етап трансфор�

мації системи надання послуг. Міжнародні практики

свідчать, що ефективним є запровадження системи

"єдиного вікна", тобто ".. надання послуг у рамках інтег�

рованої системи за принципом "єдиного вікна" являє

собою процес об'єднання адміністративних послуг у

такий спосіб, щоб громадяни мали можливість безпе�

ребійного доступу до них у відповідності до своїх поба�

жань і потреб" [3, с. 47]. Принцип "єдиного вікна" в сфері

захисту прав громадян на приватну власність, дає вели�

чезні можливості для громадян та економіки, це сприяє

оптимізації ресурсів з усіх сторін та зменшенню трансак�

ційних витрат. Принцип "єдиного вікна" — технологіч�

ний процес, що потребує зміни парадигми надання пуб�

лічних послуг. Стратегічна мета розвитку парадигми

публічної служби є формування культури довіри. "До�

віра є тим, що дозволяє всім нам (як особистостям, так

і командам) бути максимально ефективними для робо�

ти в інтересах громадськості" [3, с. 100].

Оскільки організаційний механізм державного

управлінні передбачає створення системи органів управ�

ління галуззю, важливо створити орган, державний ко�

мітет при центральній виконавчій владі, який під час пе�

рехідного періоду міг контролювати і координувати

діяльність органів влади на всіх етапах взаємодії в сфері
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захисту прав громадян на приватну власність, за прин�

ципом "єдиного вікна". Тобто, створити підгрунтя для

координаційних зв'язків органів влади, що базується на

взаємній зацікавленості органів державної влади та

органів місцевого самоврядування в узгодженні своїх

управлінських впливів в сфері захисту прав громадян

на приватної власності.

Органами центральної виконавчої влади має бути

створений алгоритм дії в сфері захисту прав власності

та строки виконання рішень органами місцевої влади.

Організаційний механізм державного управління у

сфері захисту прав громадян на приватну власність та�

кож має зосередитися на постійних порушеннях чи без�

діянні з боку правоохоронних органів влади. Коорди�

нація і контроль цих органів важливий елемент в керо�

ваності та ефективності системи державних органів вла�

ди в сфері захисту прав власності.

Проблема не виконання судових рішень у сфері захи�

сту прав власності також лежить і в межах організаційно�

го механізму. Відсутність ефективної системи відповідаль�

ності в сфері власності за діяння і бездіяння виконавчої

служби та інших органів, має невтішні наслідки для безпе�

ки держави. Головною проблемою органів державної вла�

ди в сфері захисту прав власності є невиконання норма�

тивно�правових актів, що створює систему правового

нігілізму. Про ці проблеми свідчать дані міжнародних

організацій та дані Української гельсінської спілки [14].

Мотиваційний механізм у сфері захисту прав грома�

дян на приватну власність, в першу чергу стосується,

мотивації державних органів влади працювати належ�

ним чином. Очевидно, що державні органи влади як і

держава в цілому є абстрактними утвореннями, тому

апелювати варто не до держави, а до конкретних поса�

дови осіб. В цьому контексті важливо, з'ясувати рівень

мотивації працівників державної сфери в цілому. Успіх

в державному управлінні "залежатиме від того, на�

скільки посадові особи, на яких покладено відпові�

дальність за формування державної політики, розумі�

ють свою роль і наскільки ця роль умотивована" [4].

Рівень мотивації працівників державної сфери в краї�

нах, що розвиваються, дуже низький, і це має свої на�

слідки, такі, як: корупція, халатність, безвідповідаль�

ність та ін. І допоки "людина буде відчувати себе тільки

об'єктом впливу, а не учасником формування життя, не

буде ефективних державно�управлінських відносин" [5,

c. 98]. Подібна система відносин у суспільстві формує

таку систему цінностей, де єдина чеснота для громадя�

нина — це гроші. Тому мотиваційний механізм держав�

ного управління поширюється далеко за межі певних

державних установ і діє на суспільство в цілому. Сьо�

годні мотивацію службовців, варто розглядати як

"людський капітал". Поняття мотивація трактується по�

різному, зокрема як: сукупність факторів, які визнача�

ють активність особистості [6], поняття, що включає в

себе всі види спонукань: мотиви, потреби, інтереси,

намагання, цілі, мотиваційні установки чи диспозиції,

ідеали [7], процес спонукання членів організації до

діяльності для досягнення цілей організації [8].

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність є

"особливим явищем та утворенням, оскільки не має

чітко визначеного структури�носія, тому відкидається

або спотворюється всіма ланками апарату державного

управління" [9, с.101]. Однак подібні визначення не

знімають відповідальності з державних службовців за

неналежну роботу.

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність —

це сукупність способів досягнення позитивної соціаль�

но значущої мети державного управління в сфері захи�

сту прав громадян на приватну власність, шляхом залу�

чення потенціалу правового, матеріального, інформа�

ційного, психологічного впливу на всю систему держав�

ного управління в цілому, на елементи цієї системи, у

тому числі окремих осіб, що виконують певні функції в

апараті державного управління або взаємодіють з ним

(громадяни, юридичні особи) [10].

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність —

це матеріальні та нематеріальні стимули за належне ви�

конання відповідних функцій та обов'язків [11]. Це та�

кож, динамічний процес формування мотиву (як осно�

ви вчинку) [8].

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність —

це функція державного управління, що здатна спонука�

ти державного службовця працювати ефективно, само�

віддано і творчо, розкривати та використовувати його

трудовий потенціал, ініціювати державного службовця

на довготривале та сумлінне проходження служби [13].

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність, перш

за все — мотивація службовців відповідальних за надан�

ня послуг в сфері власності, на всі етапах взаємодії. Особ�

ливу важливу роль у сфері захисту прав громадян на при�

ватну власність мають судові і виконавчі органи держав�

ної влади, які працівники яких часто нехтують не тільки

службовими приписами, але і законом. Також вмотиво�

вувати слід правоохоронні органи влади, належне вико�

нання своїх обов'язків цими органами влади дозволило

б зняти багато проблем в України та країн, що розвива�

ються. Українська гельсінська спілка відзначає слабкість

і неефективність судового захисту права власності в Ук�

раїні було відзначено і міжнародними експертами при

підготовці Світового індексу верховенства права, в яко�

му Україна зайняла десяте місце з кінця [14; 15]. "Уря�

дові установи неефективні у сфері дотримання виконан�

ня законів (91�е місце серед усіх досліджуваних країн і

друге з кінця серед країн з доходами нижче середньо�

го). Суди, попри те, що доступні, є неефективними і ко�

румпованими. А захист права власності слабкий" [15].

Також варто звернути увагу на органи влади, що

займаються реєстрацією форм власності та паспорти�

зацію угод. Реєстрація різних форм власності в Україні

має ряд недоопрацювань, особливо, важливо, це ство�

рення відкритої системи доступу до реєстру, що є для

працівників ще одним зовнішній стимул.

Особливо велике значення в процесі мотивації пра�

цівників органів державної влади, що покликані захи�

щати права громадян на приватну власність має процес

призначення на посади та оцінка результатів діяльності.

Відкритість фінансової звітності державних органів для

громадян ще один зовнішній стимул для працівників

державних органів влади.
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Система органів державної влади, що покликана за�

хищати права громадян на приватну власність має бути

вмотивована фінансово, це і достойна заробітна плата

працівників та система компенсацій та соціальних га�

рантій. Одним з важливих стимулів для працівників дер�

жавних органів влади залишається створення сприятли�

вого психологічного клімату в колективі, проте цим сти�

мулом постійно нехтують, вважаючи його другорядним.

Нові тенденції в розвитку гарного врядування

свідчать про те, що мотиваційний чинник є важливою

складовою дієвості державних органів влади. Так роз�

глядається такий чинник як "включеність", тобто "емо�

ційна залученість персоналу (engagement)". Модель

"включеності" (engagement) — "це прагнення співробі�

тників вносити максимальний внесок у розвиток та успіх

своєї організації". "Передбачає, що про модель "вклю�

ченості" (engagement) "Hewitt Associates" персоналу

може свідчити така їх поведінка:

— співробітники постійно позитивно відгукуються

про організацію серед колег, потенційних співробітників

і клієнтів;

— співробітники постійно відчувають потребу бути

частиною організації;

— співробітники прикладають додаткові зусилля на

користь організації за власною ініціативою" [3, с. 99].

Світові практики мотивування співробітників апара�

ту, що надають публічні послуги в концепції нового вря�

дування, також розглядають "формування ... концепції

"двигуна лідерства" Тіччі, згідно якої:

— лідери вищого рівня виховують лідерів нижчого

рівня;

— щоб виховувати нових лідерів, діючі лідери по�

винні мати так звану "точку зору, що передається"

(Teachable Point of View).

Це система із трьох елементів:

— ділових — ідей (з розвитку професійної діяль�

ності);

— цінностей;

— емоційної енергії та рішучості" [3, с. 89].

Стратегічна мета даної концепції створити культуру

довіри у відносинах між державними чиновниками і гро�

мадянами в сфері захисту прав громадян на приватну

власність.

Мотиваційний механізм державного управління в

сфері захисту прав громадян на приватну власність має

працювати на всіх рівнях державного апарату. Варто вмо�

тивовувати і законодавчу гілку влади які в своїх рішення

щодо великих власників має спиратися на баланс інте�

ресів, для народних обранців процес представлення ве�

ликих власників в парламенті слід зробити легальним

через закон про лоббіські групи. Цей закон буде найкра�

щою мотивацією дотримуватися балансу інтересів.

Мотивація як певний емоційний чинник є часто при�

чиною діяльності чи бездіяльністі тих чи інших органів

влади. Тому нехтувати цим механізмом державного

управління неварто.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Організаційний механізм державного управління є

важливим елементом керованості та ефективності

суб'єктів державного управління. В загальному вигляді

організаційний механізм державного управлінні у сфері

захисту прав громадян на приватну власність підпоряд�

ковується певним емпіричним правилам, зокрема це:

єдність мети, розумна ієрархія, стійкість, безперервне

удосконалення, пряме підпорядкування, обсяг контро�

лю, порівнянність, відповідність даним повноваженням,

виключення, пріоритет завдань, комбінування. Органі�

заційний механізм державного управління створює умо�

ви для функціонування публічної служби та системи

надання публічних послуг. Теорії нового врядування

пропонують користуватися методологічною основою,

доктрини якої є концепція служіння держави (влади)

людині (суспільству) — сервісна концепція державного

управління. Сервісна концепція державного управлін�

ня — сучасне розуміння соціального призначення дер�

жави, за яких пріоритетним завданням демократично�

го врядування є служіння громадянському суспільству,

а основною формою діяльності владних інституцій —

надання публічних послуг. Кращі світові практики орга�

нізації публічних служб свідчать, що ефективним є за�

провадження системи "єдиного вікна". Принцип "єди�

ного вікна" в сфері захисту прав громадян на приватну

власність, дає величезні можливості для громадян та

економіки, це сприяє оптимізації ресурсів з усіх сторін

та зменшенню трансакційних витрат. Організаційний

механізм державного управлінні передбачає створен�

ня системи органів управління галуззю, важливо ство�

рити орган, державний комітет при центральній вико�

навчій владі який під час перехідного періоду міг конт�

ролювати і координувати діяльність органів влади на

всіх етапах взаємодії в сфері захисту прав громадян на

приватну власність, за принципом "єдиного вікна".

Мотиваційний механізм державного управління спи�

рається на створення системи стимулів та мотивацій

державних службовців, що приймають рішення щодо

захисту і реалізації прав громадян на приватну власність.

Рівень мотивації працівників державної сфери в краї�

нах що розвиваються дуже низький, і це має свої на�

слідки такі, як: корупція, халатність, безвідповідальність

та ін. І допоки людина буде відчувати себе тільки

об'єктом впливу, а не учасником формування життя, не

буде ефективних державно�управлінських відносин.

Сьогодні мотивацію службовців, варто розглядати як

"людський капітал". Нові тенденції в розвитку гарного

врядування свідчать про те, що мотиваційний чинник є

важливою складовою дієвості державних органів вла�

ди. Так розглядається такий чинник, як "включеність",

тобто емоційна залученість персоналу (engagement).

Модель "включеності" (engagement) — це прагнення

співробітників вносити максимальний внесок у розви�

ток та успіх своєї організації. Світові практики мотиву�

вання співробітників державного апарату в концепції

нового врядування, також розглядають формування

концепції "двигуна лідерства". Стратегічна мета даної

концепції створити культуру довіри у відносинах між

державними чиновниками і громадянами в сфері захи�

сту прав громадян на приватну власність.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Подальші дослідження організаційно�мотиваційно�

го механізму державного управління захистом прав гро�

мадян на приватну власність в Україні пов'язані з вироб�
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ленням на основі європейських стандартів систем прин�

ципів, норм управління галуззю.
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