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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Антропогенна діяльність у навколишньому середо-

вищі носить суперечливий характер і, в переважній
більшості, пов'язана із порушеннями щодо використан-
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ECOLOGIZATION OF USE OF LAND IN THE CONTEXT OF EURO INTEGRATION PROCESSES

Обгрунтовано етапи формування екологізації землекористування. Виявлено причини еколо-

гізації землекористування. Доведено, що для впровадження заходів з екологізації землекори-

стування потрібна модифікація світогляду, нові ідеї та засоби, які сприятимуть відтворенню

земель. Встановлено, що в умовах євроінтеграції, важливим є врахування європейського ба-

чення сутності земельної політики. Проведено аналіз нормативно-правових документів та особ-

ливостей фінансування екологізації в Україні та в Європейському Союзі. Проаналізовано успі-

хи України у сфері формування нових земельних відносин. Відмічено недоліки в напрямі фор-

мування продуктивних земель.

The stages of formation of ecologization of land use are substantiated. Reasons for ecologization

of land use are revealed. It is proved that for the implementation of measures on the ecologization of

land use, a modification of the worldview, new ideas and tools that will facilitate the restoration of

land will be required. It is established that in the conditions of European integration, it is important to

take into account the European vision of the essence of land policy. The analysis of normative legal

documents and peculiarities of financing of ecologization in Ukraine and in the European Union is

carried out. The successes of Ukraine in the field of formation of new land relations are analyzed.

There are shortcomings in the direction of the formation of productive lands.

Ключові слова: екологізація землекористування, євроінтеграція, деградація земель, земельна політи-
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ня природних, зокрема земельних ресурсів, що призво-
дять до негативних наслідків. Для покращення ситуації
необхідним є модифікація світогляду та відносин між
природою (землею) та людиною. Тому процеси еколо-
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гізації мають охоплювати всі галузі народного госпо-
дарства та поширюватись на земельні угіддя усіх країн
світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням екологізації землекористування в Україні
значну увагу у своїх працях приділяли Будзяк В.М., Бес-
палько Р.І., Горлачук В.В., Кузьменко О.Б., Романен-
ко Т.Б., Трегобчук В.М., Третяк А.М., Шикула М.К. та
інші проте, особливості екологізації землекористуван-
ня потребують додаткового аналізу та досліджень в
умовах євроінтеграції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка рівня екологізації землеко-

ристування та обгрунтування найбільш ефективних
шляхів екологічного використання земель.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "екологізація", на відміну від поняття

"охорона природи", є більш широким і спрямоване на
зменшення негативного впливу, тобто зниження по-
треби в охороні природи. Відповідно і екологічна
діяльність є більш ширшим поняттям, ніж природоохо-
ронна діяльність. Основною метою екологізації є ге-
нерування ідей, створення засобів, прийняття рішень,
що сприятимуть відтворенню земель, грунтів та й при-
роди в цілому. Відповідно, основна мета екологізації
у сфері землекористування — це пошук нових сис-
тем землеробства, розробка ефективної структури
посівів та сівозмін, встановлення жорстких норма-
тивів щодо забруднення грунтів, розвиток інновацій-
них методів захисту грунтів, обмін доступними тех-
нологіями і т.д.

У процесі розвитку земельних відносин людство
пройшло кілька етапів екологізації. Перший етап
припадає на 50—70-і рр. ХХ ст. та характеризується
розвитком екологічного обладнання, зокрема ви-
робництвом очисних споруд на свиноферми, птахо-
ферми, будівництвом відстійників для зберігання
відходів сільськогосподарського виробництва тощо.
Шляхом значних матеріальних витрат на очисне об-
ладнання у сфері землекористування вдалося по-
м'якшити екологічну ситуацію. Другий етап прохо-
див у 80-і роки ХХ ст. та характеризувався інтенсив-
ним застосуванням малозабруднюючих та мало-
відходних технологій. Це дозволило зменшити по-
требу в очисних спорудах. Третій етап відбувся у 90-
і роки ХХ ст. і для нього характерним є підвищення
ефективності землекористування. Четвертий етап
пов'язаний із періодом 2000—2020 рр. та передба-
чає застосування альтернативних (органічних) сис-
тем землеробства, вирощування екологічно не-
шкідливих продуктів харчування, застосування
новітніх екотехнологій та обладнання тощо [1].

Об'єктом екологізації на державному рівні є процес
розвитку аграрної галузі, на регіональному є процес
використання пріоритетних, для регіону, у вирощуванні
сільськогосподарських культур, виробництва та техно-
логії. На місцевому рівні — вирощування продуктів рос-
линництва, переробка сміття, захоронення відходів

тощо. Суб'єктами екологізації можуть виступати не
тільки безпосередні виробники екологічно безпечної
продукції, а й її споживачі [1].

В Україні питання екологізації землекористування
посідає надзвичайно важливе місце. У схваленій Кон-
цепції боротьби з деградацією земель та опустелюван-
ням відмічено, що внаслідок деградації земель вміст
гумусу у грунтах України зменшився на 0,22% і стано-
вить 3,14% [2]. Щорічні втрати гумусу в орному шарі
становлять 0,65 тонн на гектар [3, с. 24].

Поширення деградаційних процесів по всій тери-
торії держави зумовлено як необгрунтовано високим
рівнем її освоєння (71% території держави — землі
сільськогосподарського призначення), так і порушен-
ням науково обгрунтованих принципів землекористу-
вання (недотримання сівозмін, зменшення обсягу вне-
сення органічних добрив тощо), недостатність норма-
тивно-правового забезпечення, незавершеність проце-
су інвентаризації земель тощо. Внаслідок такого зем-
лекористування близько 57,5% території охоплені
ерозійними процесами, близько 20% території забруд-
нені, біля 12% території зазнає підтоплення тощо [3,
с. 24], що створює загрозу стосовно збереження еко-
логічних функцій грунту, збереження грунтового біо-
різноманіття та якісного стану земель, а також ство-
рює загрозу продовольчій безпеці держави та підви-
щує ризик, через забруднення грунтів та рослинної
продукції, для здоров'я людей.

Центральним органом, який нині реалізує держав-
ну політику України у сфері земельних відносин, зем-
леустрою, земельного кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі в частині
дотримання земельного законодавства, використання
та охорони земель усіх категорій і форм власності, ро-
дючості грунтів є Держгеокадастр. Серед основних на-
прямів діяльності Держгеокадастру виділяють: кадастр
і реєстрацію; геодезію та картографію; адміністративні
послуги; землеустрій та охорону земель; експертизу;
грошову оцінку земель; сертифікацію; ринок земель.
Безпосередньо до повноважень органу щодо охорони
земель належать:

— обгрунтування і забезпечення досягнення раціо-
нального землекористування;

— захист сільськогосподарських угідь, лісових зе-
мель та чагарників від необгрунтованого їх вилучення
для інших потреб;

— захист земель від ерозії, селів, підтоплення, забо-
лочування, вторинного засолення, переосушення, ущіль-
нення, забруднення відходами виробництва, хімічними
та радіоактивними речовинами та від інших несприят-
ливих природних і техногенних процесів;

— збереження природних водно-болотних угідь;
— попередження погіршення естетичного стану та

екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
— консервація деградованих і малопродуктивних

сільськогосподарських угідь [4].
Однак заходи, які сьогодні застосовує центральний

орган у межах своїх повноважень для вирішення поточ-
них вищеперерахованих проблем у сфері землекорис-
тування є недостатніми та неефективними, оскільки стан
земельних ресурсів за останні 20 років має динаміку до
погіршення.
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Нині для впровадження заходів з екологізації зем-
лекористування, потрібні модифікація світогляду, нові
ідеї, засоби, які сприятимуть відтворенню земель,
грунтів, та й природи в цілому. Досить актуальним, своє-
часним та дієвим в цьому плані для України буде досвід
європейських країн.

 В умовах євроінтеграції, як провідної тенденції
сучасного розвитку України, принципи екологізації
землекористування доцільно вибудовувати із враху-
ванням вимог законодавства Євросоюзу. Однак в
Україні основним нормативним актом у сфері земель-
ного законодавства є Земельний кодекс, а у праві
Європейського Союзу, окремого розділу "земельне
законодавство" не існує, оскільки відносини у зе-
мельній сфері ЄС здебільшого регулюються в кон-
тексті охорони та захисту грунтів від забруднення та
ерозії (Thematic Strategy for Soil Protection) [5]. У
зв'язку з цим, першим кроком у євроінтеграційних
намірах з екологізації землекористування має стати
розробка та впровадження стратегії адаптації зако-
нодавства щодо використання та охорони земельних
ресурсів, оскільки права відносин власності тісно пе-
реплітаються як з економічною, так і екологічною
політикою суспільних відносин.

По-друге, важливим є врахування європейського
бачення сутності земельної політики. Доступність землі
у європейських нормативних документах розглядаєть-
ся як першооснова економічного і соціального розвит-
ку суспільства, яка тісно пов'язана з проблемами багат-
ства, влади і суспільної значущості.

По-третє, землі сільськогосподарського призначен-
ня є найважливішим ресурсом, який забезпечує зай-
нятість населення, виробництво сільськогосподарської
продукції та доходи. Однак нині в Україні, найбільша
бідність відзначається саме в сільських населених пун-
ктах, де управління землею лягає на плечі сільських гро-
мад.

Країни Європейського Союзу вважають, що роз-
поділ прав на землю справляє величезний вплив на ро-
зуміння як соціальної справедливості, так і на продук-
тивність використання земель. Адже неналежний роз-
поділ землі, обезземелення селян та слабке адмініст-
рування призводять до довготривалих конфліктів, і на-
впаки, успішна земельна політика щодо дотримання
балансу у справедливому розподілі землі, позитивно
впливатиме на прагнення до збільшення її продуктив-
ності [6].

Для діагностики стану справ щодо розподілу прав
на землю Держгеокадастром за підтримки експертів ЄС
було запроваджено у 2015 р. моніторинг земельних
відносин за такими показниками:

— стан земельної реформи;
— повнота реєстрації в ДЗК;
— реєстр прав на нерухоме майно;
— кількість і вартість транзакцій;
— надходження від земельного податку;
— випадки приватизації та експропріації;
— кількість судових справ, пов'язаних із земельни-

ми відносинами;
— частка земель приватної власності, зареєстрова-

них у ДЗК на осіб жіночої та чоловічої статі, у спільній
власності та у власності юридичних осіб;

— базові характеристики адміністративно-терито-
ріальних одиниць [7].

Для аналізу формування земельних відносин у ди-
наміці був застосований Індекс стану земельних відно-
син, який включає на сьогодні такі показники:

1. Відсоток площі земельних ділянок, зареєстрова-
них у Державному Кадастрі (окремо приватної та дер-
жавної власності).

2. Загальна кількість транзакцій зі зміною власни-
ка/користувача (окремо оренда та інші транзакції).

3. Сума земельного податку в розрахунку на 1 гек-
тар землі приватної власності.

4. Відсоток громадян, що скористалися правом бе-
зоплатної приватизації землі.

5. Кількість справ у судах пов'язаних із землею (ок-
ремо адміністративних та цивільних) на 1000 землевлас-
ників [8].

Встановлено, що найкращі показники стану земель-
них відносин спостерігаються в Запорізькій та Пол-
тавській областях, а найбільше відстають — Закарпатсь-
ка та Харківська області [8].

Також Держгеокадастром за сприяння експертів ЄС
у 2016 р. був проведений Твіннінг "Сприяння розвитку
відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських
земель в Україні" [9]. В рамках проекту фахівці Держ-
геокадастру та європейські експерти вивчали кращі
практики та моделі функціонування ринку землі у Нідер-
ландах, Німеччині та Литві, з метою імплементації їх
елементів в Україні. Також експерти консультували з
питань інституційного забезпечення земельних відносин
і приведення національного законодавства у відповід-
ність до EUAcquis.

Справедливий розподіл прав власності на землю
є однією з важливих умов ведення бізнесу. У про-
цесі євроінтеграції мають бути зняті законодавчі об-
меження щодо можливості набуття права власності
на землю, зокрема сільськогосподарського призна-
чення.

На сьогодні відповідно до пункту 15 розділу X "Пе-
рехідні положення "Земельного кодексу України" до 1 січ-
ня 2019 року діє мораторій на купівлю-продаж сільсько-
господарських земель, умовою зняття якого є набран-
ня чинності Закону України "Про обіг земель сільсько-
господарського призначення" [10]. Однак досить успі-
шно почав розвиватися ринок продажу прав оренди на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності (табл. 1). Станом
на 1.01.2016 р. в Україні продано прав оренди на 2043
земельні ділянки сільськогосподарського призначення,
площею 2966,81 га, на суму 55512,14 тис. грн. За кіль-
кістю проданих прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення лідирує Сумська
(364), Волинська (181), Черкаська (165) та Львівська
(152) області. Проте, за розміром надходжень до місце-
вих бюджетів від орендної плати за земельні ділянки
сільськогосподарського призначення лідирує Одесь-
ка — 9 642,79 тис. грн та Львівська — 7 415,34 тис. грн
області, а найменше надходжень в Луганській —
247,42 тис. грн, Закарпатській — 259,98 та Запорізькій —
261,70 тис. грн областях [10].

Ринок продажу земельних ділянок несільськогос-
подарського призначення державної та комунальної
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власності є дещо активнішим. Станом на 1.01.2016 р.
було продано 3056 земельних ділянок, площею 877,5
га, на суму 685 980,59 тис. грн. На цьому ринку за
кількістю проданих земельних ділянок несільськогос-
подарського призначення лідирує Львівська (298), За-
карпатська (268), Рівненська (273) та Вінницька (234)
області [10]. Проте, за розміром надходжень до
місцевих бюджетів першість посідає Львівська —
104 302,59 тис. грн, Вінницька — 74 762,90 тис. грн та
Харківська — 54 298,84 тис. грн області, а найменше
надходжень спостерігається в Луганській області —
397,95 тис. грн (табл. 1) [10].

В 2017 році найбільшим попитом користувались зе-
мельні ділянки для; будівництва та обслуговування бу-
дівель торгівлі; розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної і іншої промисловості; бу-
дівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Так,
серед міст обласного значення найдорожчими є зе-
мельні ділянки в м. Києві (1124,14 грн/кв.м), м. Одесі
(495,33 грн/кв.м), м. Полтаві (421,46 грн/кв.м) та м.
Харкові (419,03 грн/кв.м). Найдешевшими є земельні
ділянки в м. Чернігів — 35,54 грн/кв.м.

Серед міст районного значення найдорожчими є
земельні ділянки в Луганській (215,01 грн/кв.м) та До-
нецькій (209,57 грн/кв.м) областях, а найдешевшими,
в містах районного значення Рівненської області —

25,15 грн/кв.м. Серед селищ міського типу найвищу
вартість мають земельні ділянки Львівської області —
222,46 грн/кв.м, а найнижчу — земельні ділянки Черн-
ігівської області (2,04 грн/кв.м).

В селах, найвищою є середня ціна земельних діля-
нок несільськогосподарського призначення в Дніпро-
петровській області (215,90 грн/кв.м), тоді як майже в
20 разів вона є нижчою в Луганській (12,25 грн/кв.м) та
Рівненській (17,88 грн/кв.м) областях (рис. 1).

Якщо у сфері формування земельних відносин Дер-
жгеокадастром України здійснюються певні кроки, що
відповідають євроінтеграційним намірам, то у напрямі
продуктивного використання земель результати є до-
волі декларативними попри те, що на початку третього
тисячоліття на землях країни все виразніше проявляють-
ся ознаки забруднення, виснаження і деградації земель
(грунтів). Якщо протягом останніх років питання охо-
рони земель та грунтів країн світу знайшли відображен-
ня у ряді незалежних програм (так у Парижі 1994 р, була
прийнята міжнародна угода — Конвенція Організації
Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням, яка
набула чинності 26.12.1996 р. До програми боротьби з
опустелюванням (United Convention to Combat
Desertification, 1994), приєдналися всі держави Євро-
пейського Співтовариства [5, с. 218]. Ключовими ком-
понентами реалізації Конвенції стали завдання 15.3
Цілей сталого розвитку, зокрема: "До 2030 року боро-
тися з опустелюванням, відновлювати деградовані землі

Таблиця 1. Продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення

та права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної

та комунальної власності протягом 2017 р.

* Інформація про продані з початку року земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та комунальної
власності станом на 01.01.2016 р.; ** Інформація про продані з початку року на земельних торгах органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування права оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності станом на 01.01.2016 р.

Джерело: за даними [10].

Назва 

адміністративно-

територіальної 
одиниці 

Продано 

Земельні ділянки 

несільськогосподарського 

призначення* 

Права оренди на земельні ділянки 

сільськогосподарського 

призначення** 

Кіль-

кість, 

шт. 

Площа 

га 

Ціна 

продажу, 

тис. грн 

Кіль-

кість, 

шт. 

Площа, 

га 

Ціна 

продажу, 

тис. грн 

Вінницька 234 61,25 74 762,90  45 674,07  1 045,25  

Волинська 113 58,40 21 455,41  181 3 522,29  3 611,53  

Дніпропетровська 29 5,66 5 020,61  65 1 187,14  1 740,57  

Донецька 53 4,65 4 299,21  44 909,77  1 079,81  

Житомирська 148 34,13 16 222,05  24 461,99  470,17  

Закарпатська 268 45,53 35 020,36  33 229,06  259,98  

Запорізька 90 64,66 30 357,17  8 221,92  261,70  

Івано-Франківська 226 65,39 34 234,13  31 222,73  501,64  

Київська 62 18,50 12 709,07  40 5,29  950,68  

Кіровоградська 55 22,40 9 823,22  77 728,80  1 699,40  

Луганська 6 1,23 397,95  13 422,38  247,42  

Львівська 298 75,16 10402,59  152 3 072,35  7 415,34  

Миколаївська 32 7,15 3 476,38  22 332,33  441,00  

Одеська 93 25,15 51 672,35  106 4 927,35  9 642,79  

Полтавська 44 13,91 21 477,62  158 974,30  3 085,46  

Рівненська 273 83,29 18 075,49  81 431,90  5 595,97  

Сумська 93 20,55 6 684,30  364 2 379,52  2 273,95  

Тернопільська 175 54,77 16 863,24  128 1 787,26  3 554,54  

Харківська 117 25,53 54 298,84  118 1 035,33  1 343,76  

Херсонська 110 21,65 18 460,54  38 1 558,86  2 071,40  

Хмельницька 214 59,19 23 205,36  61 1 145,12  3 301,70  

Черкаська 113 49,78 22 702,76  165 1 021,72  2 553,87  

Чернівецька 128 15,56 15 990,40  10 131,33  393,86  

Чернігівська 71 41,40 13 571,71  78 2 283,74  1 663,11  

Україна 3056  877,50  685 980,59  2 043 2966,81  55 512,14  
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та грунти, включаючи землі, уражені внаслідок опусте-
лювання, посух і повеней та прагнути досягти нейтраль-
ного рівня деградації земель в Світі"), то в Україні, Каб-
інет Міністрів України в рамках програми Конвенції
прийняв розпорядження "Про схвалення Концепції бо-
ротьби з деградацією земель та опустелюванням" від
22.10.2014 р., № 1024-р., а дещо пізніше, затвердив ще
одне розпорядження "Про затвердження Національно-
го плану дій щодо боротьби з деградацією земель та
опустелюванням" від 30.03.2016 р., № 271-р. [11, с. 4—
11], в заходах реалізації яких (пункт 1) передбачено роз-
роблення проекту Закону України "Про збереження
грунтів та охорону їх родючості" та проекту постанови
Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного
стану грунтів". Нажаль, ці нормативні документи досі
не прийняті: "закон" відхилено та знято з розгляду, а
"нормативи" розроблено, але не затверджено.

Питання екологізації землекористування в напрямі
збереження і підвищення продуктивності земель опо-
середковано висвітлені і в Угоді про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС окремими пунктами у розділі 5 (глава 6):
"Навколишнє середовище" та розділі 5 (глава 17) "Сіль-
ське господарство та розвиток сільських територій".
Такі аспекти, зокрема, з глави 6 "Навколишнє середо-
вище" стосуються охорони природи, раціонального при-
родокористування, якості атмосферного повітря, води,
а також управління відходами та використання генетич-
но модифікованих організмів тощо, які мають вплив на
процеси формування екологізації землекористування
держави в цілому [12].

У главі 17 "Сільське господарство та розвиток сіль-
ських територій" Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС питання екологізації землекористування висвітлю-
ються з точки зору розвитку сільського господарства і

сільських територій в контексті застосування методів
органічного виробництва й використання біотехнологій,
inter alia шляхом впровадження найкращих практик у
цих сферах [12].

Для України важливим є те, що Положення вище-
зазначених Директив глави 6 "Навколишнє середови-
ще" та глави 12 "Сільське господарство та розвиток
сільських територій" мають бути впроваджені протягом
2—10 років з дати набрання чинності цією Угодою. Це
час, за який вкрай необхідно прийняти такі важливі для
збереження земель України вищезазначені нормативні
документи.

Нині серед основних причин деградації грунту в краї-
нах ЄС виділяють: 1) забруднення шкідливими речови-
нами різного походження; 2) деградація фізичної або
хімічної структури через ерозію, природні явища,
ущільнення транспортом; 3) неправильне землекорис-
тування і забруднення в результаті освоєння космосу
[5, с. 218]. Для України характерними є ті ж причини де-
градації земель перелік яких доповнюють: недоско-
налість техніки, перенасиченість сівозмін просапними
технічними культурами, недостатня кількість органічних
добрив, використання у сільськогосподарському вироб-
ництві земель розташованих на схилах більше 7 градусів
тощо.

Так, за приблизними оцінками Єврокомісії в держа-
вах ЄС:

— близько 12% земель від загальної площі схильні
до водної ерозії (в Україні охоплено ерозією 23,7%
площі сільськогосподарських угідь);

— 4,4% схильні до вітрової ерозії (в Україні —
11,9% площі сільськогосподарських угідь, загалом вод-
на та вітрова ерозія грунтів охоплює близько 57 % те-
риторії України);
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Рис. 1. Середні ціни на земельні ділянки несільськогосподарського призначення

Джерело: за даними [10]: Стан формування ринку земель України в 2017 р. / Моніторинг вартості проданих земельних діля-
нок та права оренди на них (за ціною продажу) протягом 2017 р.
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— 45% європейських грунтів мають низький вміст
органічних речовин (в Україні — 43% від площі ріллі
зазнають втрат гумусу та поживних речовин);

— близько 0,4% є потенційно забрудненими (в Ук-
раїні — 9,3% від площі ріллі забруднено пестицидами
й іншими органічними речовинами та 8,0% — забруд-
нено важкими металами). Більше того, очікується, що
в майбутньому процеси деградації земель можуть по-
силитися і, це відчує не лише кожен власник землі, зок-
рема, через фінансові втрати в недоборі урожаю, а й
все суспільство в цілому [5, с. 218—219; 13, с. 13—
17].

Єдиним виходом — є якнайшвидше запроваджен-
ня заходів з припинення процесів деградації земель
(грунтів) та впровадження екологізації землекористу-
вання спрямованої на покращення якісного стану зе-
мель, підвищення їх продуктивності та зниження потре-
би в охороні.

В Україні визначено основні напрями вдосконален-
ня структури земель та угідь країни, в яких, зокрема, до
2020 р. передбачено:

— зменшити площу ріллі в середньому на 5—10%
та збільшити площу заліснення до 17% території краї-
ни (Закон України "Основні засади (стратегія) держав-
ної екологічної політики України на період до 2020 р."
від 21.12.2011 р., № 2818-VІ);

— збільшити площі сіножатей і пасовищ до 15,8%
та площі лісів та інших лісовкритих територій до 18,15%
від загальної (Закон України "Загальнодержавна про-
грама формування національної екологічної мережі
України на 2000—2015 рр." від 21.09.2000 р., № 1989-
ІІІ).

Проте, в нормативно-правових документах не пе-
редбачено жодних планів щодо підвищення продуктив-
ності орних земель та покращення якісного стану грунтів
(вмісту гумусу) це при тому, що площі деградованих
земель держави за різними оцінками складають від 6—
8 до 10—15 млн га, на яких поширені більше 20 видів
деградації (згідно ДСТУ 7874:2015). Втрата гумусу й по-
живних речовин серед видів деградації посідає провідне
місце, а збитки від них тільки через недобір урожаю
сільськогосподарської продукції щорічно складають
більше 20 млрд грн [13, с. 17].

У країнах Євросоюзу вже передбачено фінансуван-
ня заходів зі збереження грунтів в розмірі до 290 млн
євро в рік в перші п'ять років і 240 млн євро в наступні
20 років [5, с. 219]. По мірі впровадження заходів з
боротьби з деградацією земель очікується поступове
зменшення витрат приблизно на 2 млн євро щорічно.
В Україні ж витрати на реалізацію з охорони грунтів
складають близько 41—48 млрд грн/рік [13, с. 20], а
фінансування заходів для реалізації Концепції має
здійснюватися за рахунок коштів державного, місце-
вих бюджетів та інших джерел, передбачених законо-
давством. Однак важливим є те, що на сьогодні немає
чітко встановленої суми фінансування заходів з бо-
ротьби з деградацією земель, так і те, що оцінка вико-
нання вимог регуляторного акта "проекту Постанови
Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного
стану грунтів" для органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних
осіб не передбачається [14]. Тому питання зменшення

економічного збитку, та пошуку реальних джерел
фінансування заходів зі зменшення деградації земель
(грунтів) та впровадження процесів екологізації зем-
лекористування України залишається досі затребува-
ними.

ВИСНОВКИ
Таким чином, доступність землі та природних ре-

сурсів, власність на землю і управління землею — це
ті основні принципи, які нині повинні стати основою
формування екологізації землекористування в умовах
євроінтеграції. Однак, якщо у сфері формування зе-
мельних відносин є певні зрушення, які йдуть в руслі
вимог євроінтеграції, то в напрямі формування продук-
тивних земель вони носять здебільшого декларатив-
ний характер.

Інтеграція України до ЄС у галузі екологізації зем-
лекористування має здійснюватись шляхом співробіт-
ництва із країнами-членами ЄС та бути спрямоване, перш
за все, на захист грунтів, усунення ризиків стосовно
накопичення пестицидів, збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, укладання міждержавних
угод щодо передачі новітніх технологій у сфері орга-
нічного землеробства та екологічно безпечного тварин-
ництва.

Врахування екологічної складової при складанні
стратегій, планів і програм розвитку земельних відно-
син в Україні, впровадження екологічного управління
на аграрних підприємствах, екологізації сільськогос-
подарської діяльності має бути обов'язковим, адже це
шлях, якого дотримуються всі розвинені країни світу,
і який відповідає сучасній секторальній екологічній
політиці, що реалізується у країнах Західної та Цент-
ральної Європи. Власне тому державна система зако-
нодавчих та нормативно-правових актів у сфері еко-
логії землекористування має відповідати сучасному
рівню розвитку та забезпечувати проведення єдиної
земельної та екологічної політики, а також сприяти
формуванню високої екологічної культури громадсь-
кості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови ринкових відносин в Україні вимагають

від вітчизняних підприємств активних дій, які стосуються
підвищення ефективності їх функціонування. Ще з самого
початку розвитку економічної науки проблема ефективно-
го функціонування підприємств зайняла перше місце і за-
лишається актуальною й сьогодні. Оцінка ефективності
виробничої діяльності, управлінських рішень, витрат еко-
номічних ресурсів, а також конкретні технології та засоби
забезпечення ефективного функціонування підприємств
особливо цікавлять як вчених, так і економістів-практиків.
Ринкова економіка за своєю сутністю є способом, що сти-
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DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES OF THE DAIRY INDUSTRY

Метою статті є розробка науково обгрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів підвищення

ефективності діяльності підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ "Вінницький молочний завод
"Рошен". У статті розглянуто проблемні фактори, що обмежують розвиток молочної галузі в Україні.

Визначено фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства та запропонова-

но шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства молочної галузі, зокрема раціональне

використання сировини. Визначено, що впровадження продуктових та маркетингових інновацій,

можливість збільшення обсягу виробництва інших видів продукції забезпечить ріст ступеня задо-

волення попиту населення в молочній продукції.

З метою підвищення ефективності діяльності ПАТ "ВМЗ", необхідно звернути увагу на можливість

оновлення основних виробничих фондів, освоєння нових маловідходних та безвідходних технологій,

розширення асортименту продукції, раціональне використання всіх видів ресурсів.

The purpose of the article is to develop scientifically grounded proposals for identifying ways to improve

the efficiency of dairy industry activities at example of PJSC Vinnytsia Dairy Plant Roshen. The article

deals with the problem factors limiting the development of the dairy industry in Ukraine. The factors

influencing the efficiency of the operation of the enterprise and the ways of increasing the efficiency of

the activity of the dairy enterprise, in particular, the rational use of raw materials, are proposed. It is

determined that the introduction of food and marketing innovations, the possibility of increasing the volume

of production of other types of products will provide a growth in the degree of satisfaction of the

population's demand for dairy products.

In order to increase the efficiency of the activity of PJSC "VDP", it is necessary to pay attention to the

possibility of renewal of basic production assets, development of new low-waste and non-waste
technologies, expansion of product assortment, rational use of all kinds of resources.
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мулює зростання продуктивності праці та всебічне підви-
щення ефективності виробництва. Таким чином, важливість
і необхідність визначення основних напрямів підвищення
ефективності виробництва, факторів, які визначають зро-
стання ефективності виробництва, методів його визначен-
ня зумовлюють актуальність теми роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у вивчення сучасних тенденцій діяль-
ності молокопереробних підприємств, представлено таки-
ми науковцями, як Н. Белінська, В. Бойко, Л. Корчевська,
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П. Саблук, О. Сопко, Т. Тимофіїв, О. Пащенко, А. Пог-
ребянк, А. Пономаренко, Г. Федосєєва, В. Прохорова,
О. Терещенко, І. Троц та іншими. Разом з тим, ці питання
потребують подальшого дослідження та систематизації, а
також актуальною залишається проблема пошуку шляхів
підвищення ефективності діяльності підприємства молоч-
ної галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка науково обгрунтованих про-

позицій щодо визначення шляхів підвищення ефективності
діяльності ПАТ "Вінницький молочний завод "Рошен".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність будь-якої діяльності залежить значною
мірою від ефективності управління нею. Управління діяль-
ністю промислового підприємства включає в себе низку
взаємопов'язаних процесів, які, на думку вчених, можна
поділити на три основні бізнес-процеси: інноваційний, опе-
раційний та обслуговування після продажу [1, с. 73]. При
цьому саме інноваційний процес в цілому визначає конку-
рентоспроможність підприємств, оскільки у більшості ви-
падків своєчасні інновації приносять більшу ефективність,
ніж добре організований повсякденний операційний про-
цес. Згідно із тлумачним словником ефект — це резуль-
тат, наслідок певних причин, заходів, дій, тоді ж як ефек-
тивність — це характеристика якого-небудь об'єкта, виду
діяльності, що відображає його суспільну користь, продук-
тивність та інші позитивні якості [2, с. 358]. В економічно-
му тлумачному словнику надається більш розгорнуте виз-
начення категорії ефект, яким є досягнутий результат в
його матеріальному, грошовому, соціальному вираженні
[3, с. 126]. Більшість авторів [4—6] поняття "ефективність"
визначають як відношення ефекту (результату) до витрат
або ресурсів, які були витрачені на отримання цього ефек-
ту. Ефективність діяльності підприємства як економічна ка-
тегорія відображає відповідність фактичного результату
бажаному. Досить важливим є оцінка ефективності діяль-
ності підприємств молочної галузі, яка є складовою хар-
чової промисловості, до якої входять підприємства з ви-
робництва молока та молочних продуктів.

Ринок молока та молочних продуктів в Україні зде-
більшого представлений більш ніж 300 підприємствами,
майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина
яких входить до складу великих холдингів [7]. Молочна га-
лузь України сьогодні відчуває вплив обмежуючих чинників:

— значне падіння цін на біржові молочні товари на
світових ринках, що знижує привабливість експортної
торгівлі для вітчизняних виробників молока;

— виникнення нових непрямих торгових обмежень, які
проваджує РФ;

— сезонне зростання пропозиції на внутрішньому рин-
ку сирого молока: навесні як раз починається сезон "ве-
ликого молока", і постає питання його збуту для сільгосп-
виробників.

Основним ринком збуту вітчизняної молочної про-
дукції є вітчизняний та європейський ринки. Протягом ос-
танніх трьох років вітчизняні компанії намагалися отри-
мати сертифікати європейського зразка для здійснення
поставок молочної продукції до Європи. На сьогоднішній
день, 16 підприємств молочної галузі України пройшли
сертифікацію і мають право на експорт своєї продукції
до ЄС. Серед них: ТОВ "Люстдорф", ТОВ "Ласунка",
ПАТ "Житомирський маслозавод", філія ПАТ "Яготинсь-
кий маслозавод" "Яготинське для дітей", ПАТ "Дубномо-
локо", ТОВ "Клуб сиру", Вінницький молочний завод
Roshen [8].

Враховуючи ситуацію у молочній галузі, Департамент
продовольства Мінагрополітики спільно з фахівцями галузі
та науковцями розпочали роботу щодо розвитку молочної
галузі на середньостроковий період до 2022 року [9].
Згідно з даними, що були отримані на зборах учасників
круглого столу "Розвиток молочної галузі на період до
2022 року" передбачено створити певні підгрупи, що бу-
дуть займатися вирішенням таких питань:

— впровадження ідентифікація поголів'я ВРХ у гос-
подарствах населення, а також забезпечення надання ве-
теринарних послуг;

— розширення внутрішнього ринку;
— маркування;
— кормовиробництво та дотації;
— створення умов для розвитку кооперативів.
Особлива увага повинна бути приділена питанням мо-

дернізації виробництва, підвищенню технологій, створен-
ня умов для отримання якісної сировини, соціальній та еко-
номічній стабільності. Основні завдання в сфері виробниц-
тва молочних продуктів полягають у: підвищенні якості
продукції; пошуку унікальних експортних пропозицій; при-
веденні вимог виробництва українського молока до норм
ЄС.

Ефективність функціонування підприємства визна-
чається багатьма чинниками, зокрема як-от: правильність
стратегії виробництва та реалізації продукції, забезпечен-
ня належного рівня якості продукції, використання інно-
вацій в технологічній сфері, застосування маркетингових
інновацій, своєчасне і раціональне ресурсне забезпечен-
ня; величина основного i оборотного капіталів тощо.

Досвід багатьох компаній-лідерів промислово розви-
нутих країн показує, що в умовах ринку з його жорсткою
конкуренцією вдосконалення господарсько-виробничої
діяльності є найважливішою якщо не головною умовою
виживання, економічного росту i процвітання підприєм-
ства.

Одним з підприємств, які динамічно удосконалюють-
ся, є ПАТ "Вінницький молочний завод "Рошен", незмінною
спеціалізацією якого є виробництво та реалізація молоч-
ної продукції. Основними видами продукцiї, що виробляє
підприємство, є жир молочний, масло солодковершкове,
молоко сухе знежирене. В таблиці 1 наведено основні по-
казники, які характеризують ефективність діяльності
підприємства.

З таблиці 1 видно, що на підприємстві в 2016 р. порівня-
но із 2015 р. відбулось покращення основних показників,
які характеризують фінансові результати діяльності, рен-
табельність та ділову активність. Разом з тим, ПАТ
"Вінницький молочний завод "Рошен" має нестійкий фінан-
совий стан, який потребує подальшого удосконалення, про
що свідчить значення показника фінансової стійкості 0.3.

Класифікація великої різноманітності шляхів зростан-
ня ефективності може здійснюватись за трьома ознаками:
видами витрат і ресурсів, напрямками розвитку і удоско-
налення виробництва, місцем реалізації у системі управлі-
ння виробництвом.

Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх
шляхів підвищення ефективності виробництва неоднакові
за ступенем дії, використання і контролю. Тому для прак-
тики господарювання, керівників і відповідних спеціалістів
підприємств важливим є детальне знання масштабів дії,
форм контролю і використання найбільш істотних внут-
рішніх і зовнішніх шляхів підвищення ефективності на
різних рівнях управління виробництвом.

ПАТ "ВМЗ" повинно постійно контролювати процес
використання внутрішніх факторів шляхом розробки і по-
слідовного здійснення власної програми підвищення
ефективності виробництва, а також враховувати вплив на



Інвестиції: практика та досвід № 11/201814

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

неї зовнішніх факторів — економічної і соціальної
політики держави, діяльності національних інституц-
ійних організацій, розвитку інфраструктури і струк-
турних змін у суспільстві.

На підприємстві розглядаються різні шляхи
підвищення ефективності діяльності підприємства.
Так, пропонується виробництво твердих сирів з ви-
користанням сухого обезжиреного молока та
збільшення виходу сиру з суміші, а також більш рац-
іональне використання молочної підсирної сироват-
ки, тобто збір, сепарування і сушка підсирної сиро-
ватки, отриманої при виробництві твердого сиру, з
метою більш раціонального використання молочної
сировини, впровадження безвідходного процесу ви-
робництва молочної продукції. Це дасть можливість
більш раціонально використовувати молочну сирови-
ну, а головне — знизити надходження об'єму сиро-
ватки до очисних споруд.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, впровадження нового продукту, мож-

ливість збільшення обсягу виробництва інших видів
продукції забезпечить ріст ступеня задоволення по-
питу населення в молочній продукції.

З метою підвищення ефективності діяльності
ПАТ "ВМЗ", необхідно звернути увагу на освоєння
нових маловідходних та безвідходних технологій,
розширення асортименту продукції, раціональне ви-
користання всіх видів ресурсів.
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Таблиця 1. Показники, які характеризують

ефективність господарської діяльності

ПрАТ "ВМЗ "Рошен"

Показник 2015 рік 2016 рік 
Абсолютна 

зміна 

Валовий фінансовий результат, тис. грн 12759 36032 23273,00 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності, тис. грн 

-10983 3868 14851,00 

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування, 

тис. грн 

-9692 3559 13251,00 

Фінансовий результат від господарської 

діяльності, тис. грн 

-12801 356 13157,00 

Рентабельність продажу, % -0,92 0,25 1,17 

Рентабельність операційної діяльності, % -0,89 0,25 1,14 

Коефіцієнт рентабельності активів, % -1,51 0,04 1,55 

Коефіцієнт рентабельності господарської 
діяльності, % 

-1,04 0,02 1,24 

Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,30 0,32 0,02 

Коефіцієнт фінансового ризику 2,2 2,01 -0,19 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,29 0,31 0,02 

Коефіцієнт покриття 0,40 0,51 0,09 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,21 0,19 -0,02 

Коефіцієнт оборотності залученого 

капіталу, оборотів 

2,01 2,87 0,86 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, 

оборотів 

4,69 6,05 1,36 

Коефіцієнт оборотності запасів, оборотів, 

оборотів 

22,57 15,95 -6,62 

Час обороту запасів (дні) 16 23 7 

Час обороту дебіторської  

заборгованості, дн 

24 46 22 

Час обороту кредиторської  

заборгованості, дн 

166 74 -92 

Тривалість операційного циклу, дн 40 69 29 

Тривалість фінансового циклу, дн 126 5 -121 



15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиції відіграють велику роль у забезпеченні

ефективності функціонування регіону та країни в ціло-
му. Вони є основним механізмом, що забезпечує зрос-
тання ВВП країни та оптимізує використання внутрішніх
ресурсів, визначає структурні зміни у внутрішній та
зовнішній політиках, дозволяє формувати динаміку та
спрямованість розвитку національної економіки. Ефек-
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The article analyzes the dynamics of attracting investments at the expense of foreign investors'

funds in the country's economy by 2017 results. The largest international rating agencies assessing

the investment potential and attractiveness of the world's economies are analyzed. The position of
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the emphasis is placed on the investment attractiveness of Ukraine. Particular emphasis has been

placed on such international ratings as the International Business Compass, the Investment Climate

Survey, the Global Competitiveness Index, and the study of rating agencies of the European Business

Association, Institutional Investor, Euromoney, Moody's Investors Service, UNCTAD, Heritage
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тивна інвестиційна діяльність держави надає можливості
розвитку перспективних галузей та регіонів економіки,
структурної перебудови та завоювання міжнародних
ринків.

Забезпечення позитивного інвестиційного клімату
є стратегічним завданням українського уряду.

Проте обсяги залучення інвестицій прямо залежать
від ефективної політики керівництва і підприємства, і
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держави щодо стимулювання інвестиц-
ійної діяльності та формування й підтри-
мання належного рівня інвестиційної
привабливості. Причому доцільно дос-
ліджувати рівень інвестиційної приваб-
ливості як самого об'єкту інвестування,
так і його країни-резидента.

Одним з ключових факторів у прий-
нятті рішення щодо здійснення інозем-
них інвестицій потенційними інвестора-
ми є оцінка інвестиційної привабливості
всієї України. Як правило, при оцінці
інвестиційної привабливості аналізу-
ються національні фактори, що її ви-
значають і характеризуються показни-
ками економічного, соціального, право-
вого та політичного середовищ країни.

Однак, найбільш вагомим чинником,
на наш погляд, що формує саме пози-
тивне інвестиційне рішення потенційно-
го інвестора, є не рівень економічного
зростання країни чи обсяг ВВП, а рівень
захисту прав іноземних інвесторів та можливості при-
множення та повернення інвестованого капіталу з очі-
куваним приростом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Позиції України в міжнародних рейтингах дослід-
жувало чимало вчених та науковців, до яких можемо
віднести: Паламарчук О., Максименко А., Шевченко О.,
Дергачова В., Шевчук В. та ін. З огляду на глобалізацію
світових економік та стратегічний курс розвитку Украї-
ни, аналіз позицій України в міжнародних рейтингах
повинен мати постійний характер, оскільки рейтингові
місця країни серед інших країн характеризують розви-
ток країни, є індикаторами її розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз позиціювання України

в найбільш відомих міжнародних рейтингах економіч-
ного розвитку країн та статистичний аналіз інвестицій-
ної активності держави для проведення комплексної
оцінки інвестиційної привабливості України протягом
останніх років.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Все більшу актуальність сьогодні, за браком вільних

фінансових ресурсів вітчизняних підприємств, отриму-
ють інвестиції, а на тлі фінансової нестабільності в країні —
іноземні інвестиції. Саме іноземний капітал став ката-
лізатором інвестиційної активності у більшості розви-
нутих європейських країн в періоди розвитку та струк-
турної перебудови економіки.

Залучення інвестицій в будь-яку економіку є мінли-
вим та непостійним явищем, що залежить від ряду фак-
торів як позитивного, так і негативного характеру. До
факторів, що визначають динаміку залучення інозем-
них інвестицій в країні, зазвичай економісти відносять:

— внутрішня політична стабільність;
— характер та темпи здійснення ринкових реформ;
— стабільність економічного законодавства;

— гарантії недоторканості приватної власності та
закордонних вкладень;

— сприятливі зовнішньоекономічні умови [1, с. 452].
Досліджуючи інвестиційну привабливість національ-

ної економіки до чинників, що формують позитивний
інвестиційний клімат України як потенційного реци-
пієнта, ми віднесли:

— сприятливе географічне розташування країни;
— м'які кліматичні умови для ведення сільського

господарства;
— висококваліфіковані працівники та менеджери,

що зацікавлені в ефективності та розвитку національ-
ної економіки;

— природно-ресурсний потенціал.
Разом з тим існує значна кількість факторів, що ма-

ють негативний вплив на вибір об'єкта інвестування, не
в користь нашої країни та формують негативний імідж
країни на міжнародному рівні. На нашу думку, основ-
ними такими факторами є:

— нестабільність політичної, економічної та право-
вої систем;

— значний рівень корупції в місцевих і центральних
органах влади;

— недотримання законів та інших нормативних актів
всіма сферами суспільства;

— непередбачуваність економічних ситуацій в май-
бутньому;

— збройний конфлікт на частині території країни;
— нестабільність національної валюти.
Відповідно до статистичних даних Держкомстату, у

2017 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 412,8 млрд грн капіталь-
них інвестицій, що на 14,9% більше від обсягу капіталь-
них інвестицій за 2016 р. Водночас необхідно звернути
увагу на скорочення обсягів використаних інвестицій
коштом іноземних інвесторів. Якщо в 2016 р. цей по-
казник сягав 9,83 млрд грн, то в 2017 р. його значення
досягло лише 5,67 млрд грн (рис. 1) [2].

Паралельно зі скороченням обсягів залучення іно-
земних інвестицій в 2017 р. скоротилася і частка інозем-

5,67

9,83

8,19

5,64
4,27

4,9

5,04

3,72

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 1. Освоєно (використано) інвестицій в Україні

за рахунок коштів іноземних інвесторів, млрд грн1

Джерело: побудовано автором за даними [2].

Примітка: 1 Наведено дані без урахування тимчасово окупованої території АРК
і м. Севастополя, за 2014—2017 роки також без частини зони проведення АТО.
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них інвестицій в загальному обсязі залучення інвесто-
ваних коштів з 2,7% до 1,4% (рис. 2) [2].

Скорочення обсягів іноземного інвестування в
2017 році спостерігалося не лише в Україні, а і в інших

країнах світу. Як повідомляється у до-
повіді Конференції ООН з торгівлі та
розвитку (UNCTAD), обсяги прямих іно-
земних інвестицій за результатами 2017
року знизилися на 16% і становили
$1,5 трлн у порівнянні з $1,8 трлн ро-
ком раніше. Скорочення прямих іно-
земних інвестицій спостерігається на
світовому ринку вже другий рік поспіль.
Причинами такої ситуації фахівці
відзначають зниження активності іно-
земців у сфері придбання компаній у
США та Великобританії.[3]

На нашу думку, вивчаючи питання
залучення іноземних інвестицій на мак-
рорівні потрібно розглянути структуру
інвестованих коштів за країнами поход-
ження. Це характеризує рівень підтрим-
ки нашої країни міжнародними партне-
рами (рис. 3).

Отже, у 2017 р. 30% усіх інвестиційних вкладень
припало на інвесторів з реєстрацією на Кіпрі, 14,95%
— в Нідерландах, 9,85% — у Великобританії.

Вкладення коштів для будь-якого інвестора є до-
сить ризиковою діяльністю. З метою зменшення інве-
стиційного ризику інвестори всебічно вивчають по-
тенційні об'єкти для інвестування, в т.ч. і з погляду мак-
роекономічних показників регіону та держави в ціло-
му. В цьому контексті актуальним, на нашу думку, ви-
ступають оцінки, що робляться незалежними зовніш-
німи експертами, і які відбиваються в міжнародних
економічних рейтингах.

Існує близько сорока найбільш репрезентативних
глобальних індексів, що надають об'єктивну оцінку
розвитку економік тих чи інших країн. Однак досить
часто позиція України в цих рейтингах має не досить
привабливу оцінку. Ця обставина дає підстави деяким
фахівцям стверджувати про необ'єктивність, заанга-
жованість та несвоєчасність таких оцінок.

На нашу думку, глобальні міжнародні рейтинги по-
трібно сприймати лише як додаткові інструменти в

прийнятті будь-яких спекулятивних рішень, особливо
інвестиційних, на користь того чи іншого реципієнта.

Нами були виділені такі фактори на користь існу-
вання та використання результатів дослідження міжна-

родних економічних рейтингів:
1. Застосування єдиної методики до різних

країн дає змогу нівелювати потенційні розбіж-
ності, що виникають на національному рівні.

2. Рейтинги, побудовані на експертній оцінці,
дозволяють аналізувати не лише "сухі" статис-
тичні показники, але й реальну ситуацію в країні.

3. Дослідження, що здійснюється зовнішні-
ми експертами завжди буде більш об'єктивна ніж
оцінка, зроблена резидентами цієї країни.

4. Світові рейтинги дають можливість краї-
нам порівняти свої позиції з позиціями країн-кон-
курентів або країн-сусідів.

Серед світових найбільш відомих та впливо-
вих рейтингів економічного розвитку, в тому числі
інвестиційної привабливості, є рейтинги Inter-
national Business Compass, Investment Climate
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Рис. 2. Частка освоєних інвестицій за рахунок коштів
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Джерело: побудовано автором за даними [2].
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Survey, The Global Competitiveness
Index, а також дослідження рейтинго-
вих агентств Institutional Investor,
Euromoney, Moody's Investors Service,
UNCTAD, Heritage Foundation, Business
Environment Risk Intelligence (BERI) та ін.

В Україні питання інвестиційної
привабливості досліджує European
Business Association (ЕВА), що була
заснована в 1999 р. за підтримки Євро-
пейської Комісії в Україні. Індекс інве-
стиційної привабливості ЕВА визна-
чається на підставі експертних оцінок
перших осіб компаній-членів Асоціації
та розраховується декілька разів на
рік. На рисунку 4 представлено зна-
чення Індексу за півріччями в період з
2009 р. по 2017 р. (рис. 4).

За розрахунками ЕВА, Індекс ін-
вестиційної привабливості України в
2017 р. помітно зріс і становив 3,15 ба-
лів в першому півріччі та 3,03 балів в
другому півріччі за 5-бальною шкалою.
Минулого 2016 року індекс становив:
2,88 та 2,85 бали — у червні та грудні
відповідно. Останній раз позначка
індексу перетинала рубіж у 3 бали
лише наприкінці 2011 року. [4] Отже,
за результатами 2017 р. можна ствер-
джувати про позивну динаміку зміни
індексу, а тим самим і самої інвестиц-
ійної привабливості.

Найбільш відомою міжнародною
оцінкою інвестиційної привабливості
країн світу є глобальний рейтинг інве-
стиційних ризиків, що складається на-
уковим журналом Euromoney. Даний
рейтинг будується на підставі дослід-
ження ринкових, кредитних та політи-
ко-економічних факторів. Згідно з оцін-
кою Euromoney, Україна стабільно має найвищий рівень
ризику — 5 ECR. Однак її положення дещо піднялося з
найгіршої для нашої країни 150-ої позиції в 2014 р. до
141-ої позиції в 2017 р. (серед 186 країн, що досліджу-
валися). Однак, аналітики Euromoney відмічають хоч і
повільний, але стабільний зріст ВВП країни, подолання
інфляції та політичної кризи. Це призводить до підви-
щення рівня країни в загальному рейтингу та повільно-
го послаблення економічних ризиків [5].

Інший показник, який також відображає рейтингові
позиції України і який часто є важливим чинником для
вкладення коштів потенційними інвесторами, це Індекс
економічних свобод, розроблений американським до-
слідницьким інститутом The Heritage Foundation. Цей
Індекс розраховується як середнє арифметичне з екс-
пертних рейтингових оцінок наступних десяти факторів:
втручання уряду в економіку; торгова політика; моне-
тарна політика; фіскальна дисципліна; захист права
власності; іноземні інвестиції; банки; зарплата/ціни;
державне регулювання; тіньова економіка.

У 2017 році в рейтингу Індексів економічних свобод
Україна збільшила свій показник з 46,8 до 85,9 бала зі

100 можливих, і загалом піднялася з 162-го (у 2016 р.)
на 51-е місце серед 180 країн-учасниць (у 2015 році —
162 місце) [6].

Світові рейтинги дають нам можливість порівнюва-
ти позицію нашої країни з іншими країнами. На нашу
думку, найбільш доцільним є порівняння рейтингу Ук-
раїни з рейтингами країн-сусідів, до яких ми обрали
Російську Федерацію (далі в ілюстраціях — РФ), Біло-
русь, Польщу, Словаччину, Румунію, Грузію та Молдо-
ву (рис. 5).

Як бачимо, за результатами 2017 р. всі країни, що
нами аналізувалися, покращили свої позиції і перетну-
ли значення індексу 80 (окрім Російської Федерації).
Згідно з умовами ранжування в рейтингу Індексу еко-
номічних свобод, країни, що мають значення Індексу від
80 до 100, відносяться до країн з вільною економікою.

Чимало інвесторів звертають увагу на результати
дослідження International Business Compass. Цей рей-
тинг інвестиційної привабливості країн світу вперше був
розроблений в 2012 р. німецьким офісом міжнародної
мережі аудиторських і консалтингових компаній BDO в
співпраці з Гамбургським інститутом світової економі-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Україна

РФ

Білорусь

Молдова

Румунія

Польща

Словаччина

Рис. 5. Значення Індексу економічних свобод України та

сусідніх держав

Джерело: побудовано автором за даними [6].
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ки (HWWI). Рейтинг характеризує фінансову та еконо-
мічну привабливість економік різних країн світу на
аналізі трьох основних показників, що відображають
політичні, економічні і соціокультурні умови.

На жаль, у цьому рейтингу позиція України протя-
гом 2017 р. впала на 4 позиції: з 130-ого в 2016 р. на
134-е місце в 2017 р. із 174 країн, що досліджувалися. І
ця позиція свідчить про найгірший рейтинг України се-
ред країн-сусідів (рис. 6).

Не менш важливою для потенційних інвесторів є
оцінка інвестиційної привабливості України, що пері-
одично робить фінансове видавництво Великої Бри-
танії Institutional Investor. Рейтинг Institutional
Investor складається експертами провідних світових
банків і досліджує параметри та аспекти кредитосп-
роможність країн, до яких входить і інвестиційна при-
вабливість.

На думку експертів Institutional Investor, Україна за
результатами 2017 року, є найбільш популярним та при-
вабливим варіантом для здійснення інвестицій в регіоні
ЕМЕА (Європа, Близький Схід та Африка). 32% екс-
пертів відзначило Україну (а саме українське сільське
господарство) пріоритетним напрямом для інвестуван-
ня. Серед найбільш привабливих факторів такого рішен-
ня було визначено кадровий потенціал українських

сільськогосподарських підпри-
ємств та орієнтацію на експорт
продукції та сировини [8].

Характеризуючи рейтингові
позиції України у міжнародних
рейтингах, слід проаналізувати та-
кож й інші економічні рейтинги, що
опосередковано визначають інве-
стиційну привабливість України.
До таких рейтингів ми віднесли:
рейтинг Forbes щодо комфорт-
ності ведення бізнесу (Best
Countries for Business), досліджен-
ня Всесвітнього банку щодо лег-
кості ведення бізнесу (Doing
Business) та рейтинг Світового
Економічного Форуму щодо Індек-
су конкурентоспроможності країн
(Global Competitiveness Index).

Фахівці та експерти Forbes
складають рейтинг Best Count-
ries for Business щорічно ос-
танні 12 років, оцінюючи най-
більші економіки світу за кри-
теріями, серед яких: фінансова
свобода, захист прав власності,
рівень корупції, ступінь впро-
вадження інновацій, податко-
вий тягар, рівень особистих
свобод людини та ін.

У рейтингу Україна в 2017 р.
опустилася на 4 позиції та зай-
няла 80-е місце серед 153 країн
світу (в 2016 р. — 74-е). Серед
сусідів України Російська Фе-
дерація займає 58-е місце, Сло-
ваччина — 39-е, Молдова —

87-е, Румунія — 43-е. Білорусь у цьому рейтингу не дос-
ліджується [9].

Doing Business Report — щорічне дослідження гру-
пи Світового банку, що оцінює простоту здійснення
підприємницької діяльності в 190 країнах на основі 11 ін-
дикаторів, які відображають регуляторні, фіскальні та
ринкові обмеження, що ускладнюють або сприяють ве-
денню бізнесу в країні. Ці субіндекси умовно поділені
на 2 типи, що стосуються надійності правових інституцій
та складності і затратності регуляторних процедур. До
першого типу відносяться субіндекси: отримання кре-
диту, захист прав інвесторів, виконання зобов'язань по
контракту та банкрутство, а до другого — започатку-
вання бізнесу, підключення до мережі електропостачан-
ня, реєстрація власності та зовнішня торгівля [10].

Не менш важливим для оцінювання міжнародної
економічної позиції України є глобальний індекс кон-
курентоспроможності країн (Global Competitiveness
Index), що характеризує рейтинг розрахований за ме-
тодикою Світового Економічного Форуму (World Eco-
nomic Forum). При складанні глобального рейтингу кон-
курентоспроможності оцінюються більш ніж 100 скла-
дових конкурентоспроможності.

Динаміка глобального індексу конкурентоспромож-
ності свідчить, що позиція України останні 9 років ко-
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Джерело: побудовано автором за даними [11].

Таблиця 1. Рейтингові позиції вибіркових країн за результатами

досліджень міжнародними рейтинговими агентствами

Джерело: складено автором за даними [9—11].

 

Best Countries for 

Business 
Doing business Global Competitiveness Index 

Рейтинг в 
загальному 

списку 

Місце 

України 
серед 

країн-

сусідів 

Рейтинг в 

загаль-
ному 

списку 

Місце 

України 
серед країн-

сусідів 

Рейтинг в 
загальному 

списку 

Місце 
України серед 

країн-сусідів 

Україна 80 5 80 7 81 5 

РФ 58 4 40 5 38 1 

Польща 34 1 24 1 39 2 

Білорусь n/a - 37 4 n/a - 

Молдова 87 6 44 6 89 6 

Словаччина 39 2 33 2 59 3 

Румунія 43 3 36 3 68 4 

Всього країн 153  190  137  
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ливається біля 80-ого місця. За результатами 2017 р.
Україна покращила свої позиції на 4 пункти і посіла 81-
е місце серед 137 країн, але все одно залишається в аут-
сайдерах серед її сусідів (рис. 7).

За результатами даного дослідження, у 2017 році
Україна мала найгірші позиції за якістю доріг (130-е
місце), регулюванням фондових бірж (134-е місце), оцін-
кою міцності банків (130-е місце) та за захистом права
власності (128-е місце).

Основні показники рейтингів Best Countries for
Business, Doing business та Global Competitiveness Index
за результатами 2017 року ми згрупували та подали в
таблиці 1. Вважаємо за необхідне для порівняння та-
кож подати рейтингові позиції країн, що є географічни-
ми сусідами нашої країни. Порівнявши рейтинги Украї-
ни та інших країн ми визначили місце України серед
країн, що її оточують (табл. 1).

Найбільшими та найвпливовішими рейтинговими
агентствами світу залишаються агентства: Fitch Ratings,
Standard & Poor's, Moody's Investors Service та Rating
and Investment Information Inc. Їх дослідження направ-
лені на вивчення довгострокової та короткострокової
здатності країн-позичальників дотримуватися своїх бор-
гових зобов'язань. Оцінки за рейтингами цих агентств
використовуються для прийняття спекулятивних, в тому
числі, і інвестиційних рішень (табл. 2).

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши рейтингові позиції

України в міжнародних дослідженнях економічного
розвитку країн, можна зауважити наступне.

Нажаль, як ми бачимо, позиції України в міжнарод-
них економічних рейтингах вже тривалий час залиша-
ються досить слабкими. Навіть серед країн Східної
Європи наша країна займає далеко не найкращі позиції.

Однак, разом з тим, експерти рейтингів стверджують
про наявність в Україні значного інвестиційного та людсь-
кого потенціалу, ефективне використання якого може
бути передумовою поступового підвищення міжнародної
конкурентоспроможності країни у світових рейтингах.

Стратегічний розвиток України має бути направле-
ний на продовження проведення ефективних реформ
щодо зміцнення вітчизняної економіки та підвищення її
міжнародного іміджу. Зокрема Україні слід зосереди-
ти значну увагу на зміцненні фінансових ринків, вдос-
коналення судової системи, вирішенні конфліктів з краї-
ною-агресором, подоланні корупції та бюрократії.

Як вже було сказано, найгострішою проблемою
для іноземних інвесторів залишається захист своїх
прав та можливість (легкість) ведення бізнесу. Тому
зусилля держави слід також спрямувати на вирішення
проблем в комерційній сфері та, тим самим, форму-
вання сприятливого бізнес-середовища. В цій сфері
реформи мають бути направлені на створення макси-
мальної прозорості використання інвестиційних ре-
сурсів, вибір ефективних інструментів податкового
навантаження на бізнес з іноземним капіталом, роз-
виток інвестиційно-привабливих сфер (агробізнес та
інформаційні технології), проведення прозорої та чес-
ної приватизації в привабливих для іноземних інвес-
торів хімічній та енергетичній галузях.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного дослідження можуть бути
використані для проведення подальших наукових до-
сліджень щодо оцінки та аналізу інвестиційної приваб-
ливості України, а також бути основою для розробки
заходів щодо підвищення позицій України у міжнарод-
них рейтингах та покращення соціально-економічного
становища.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ринкові умови ведення господарської діяльності та

доступ до зовнішніх ринків товарів і послуг відкрива-
ють канали руху капіталу і сприяють підвищенню заці-
кавленості як окремих країн, так і конкретних суб'єктів
господарювання, здійснювати інвестиційні вкладення в
різні сектори економічної, соціальної та екологічної
діяльності. Тому інвестиційна привабливість підприємств
формує інвестиційний клімат в усій країні та визначає
можливості для іноземних інвесторів, які зацікавлені
вкладати свої ресурси для отримання додаткового дже-
рела доходу.
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У статті досліджено міжнародне та українське законодавство, яке регулює порядок здійснен-

ня інвестиційної діяльності. Розглянуто як положення нормативно-правових документів впли-

вають на облікове відображення операцій з іноземними інвестиціями та формування інформації

про них у звітності підприємства. Побудовано модель порядку вибору об'єктів бухгалтерського

обліку в залежності від обраного виду та здійснюваних форм іноземних інвестицій з метою удос-

коналення облікового забезпечення операцій з іноземними інвестиціями. В процесі досліджен-

ня було встановлено, що міжнародні та національні стандарти визначають подібні методи оцін-

ки надходження фінансових інвестицій в залежності від їх видів, однак відрізняється підхід до

класифікації інвестицій. Було розроблено модель облікового відображення одержаних інозем-

них інвестицій.

The article examines the international and Ukrainian legislation that regulates the procedure for

investment activity. Considered as provisions of regulatory documents affect the accounting

reflection of transactions with foreign investments and the formation of information about them in

the enterprise's accounts. The model of the order of the choice of objects of accounting according

to the selected type and the forms of foreign investments implemented in order to improve accounting

of transactions with foreign investments is constructed. The study found that international and

national standards define similar methods for assessing the inflow of financial investments, depending

on their types, but the approach to investment classification differs. The model of the accounting

representation of the received foreign investments was developed.

Ключові слова: бухгалтерський облік, нормативно правове регулювання, іноземні інвестиції, норма-
тивне забезпечення.

Key words: accounting, normative legal regulation, foreign investments, normative support.

Європейська Бізнес Асоціація (European Business
Association) кожного року розраховує індекс інвести-
ційної привабливості, за яким оцінює країну та її спро-
можність залучати іноземні інвестиції. Так, зокрема, в
2017 р. "показник склав 3,03 балів за 5-бальною шка-
лою (шкала Лайкерта). У першому півріччі 2017 р. індекс
покинув негативну площину вперше з 2011 року. В пер-
шому півріччі 2017 р. індекс дорівнював — 3,15 балів.
А минулого року він становив: 2,88 та 2,85 бали — у
червні та грудні відповідно" [24].

Однак про позитивні зміни робити висновок не вар-
то, тому що окремі показники свідчать про те, що бізнес-
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клімат в країні не сприяє зро-
станню інвестицій в госпо-
дарську діяльність підпри-
ємств. Так, наприклад, "пев-
ний відсоток респондентів
(24%) взагалі не помітили по-
зитиву для свого бізнесу, а
46% опитаних директорів
членських компаній Асоціації
вважають, змін не відбулося
і все залишилося на тому ж
рівні"; "58% незадоволених
бізнес-кліматом інвесторів. У
першому півріччі таких було
54%" [24].

Враховуючи наведену
інформацію, необхідно про-
аналізувати також статис-
тичні дані щодо інвестиційних
надходжень в Україну з ме-
тою обгрунтування динаміки
зміни вектору інвестиційної
привабливості країни та суб'єктів господарювання. До
2014 р. спостерігалися позитивні зміни у вигляді зрос-
тання інвестицій в економіку України. Однак індекс інве-
стиційної привабливості зменшувався. Тобто фактично
середовище українського бізнесу ставило перед дер-
жавою ряд причин щодо покращення інвестиційної
спроможності, але вони не задовольнялися і призвели
до того, що в 2015 р. інвестиції в Україну зменшилися.

Ідентифікація проблеми низької зацікавленості іно-
земних інвесторів в сфері здійснення інвестування в еко-
номіку України є причиною досліджень, що запланова-
но здійснювати в даному параграфі дисертаційної ро-
боти. Адже система управління підприємства має пред-
ставити достатньо обгрунтовану інформаційну базу для
формування потенційним інвестором позитивних вис-
новків щодо доцільності здійснення вкладень.

Натомість система бухгалтерського обліку є основ-
ним інформаційним джерелом на підприємстві, в якій
відбуваються процеси зберігання, обробки, передачі та
інтерпретації даних про господарську діяльність
підприємств. Тому метою дослідження в даному пара-
графі дисертаційного дослідження є ідентифікація на-
прямів удосконалення методичного забезпечення бух-
галтерського обліку одержаних іноземних інвестицій як
основи формування та покращення інвестиційного
клімату як суб'єктів мікрорівня, так і країни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням аналізу нормативно-правових документів

у сфері операцій з іноземними інвестиціями розглянуто
в наукових роботах: Шепелюк В.А., Федорчак О.В.,
Світлична Ю.О., Вакалюк В.А., Бандурка А.М., Носо-
ва О.В., Вінник О.М. та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першим етапом у дослідженні є розкриття особли-

востей регулювання інвестиційних операцій в госпо-
дарській діяльності підприємств, адже законодавство
України встановлює правила, які впливають на обліко-
ве відображення операцій з інвестиціями, що, в свою

чергу, визначають зміни в активах і пасивах підприєм-
ства.

Вакалюк В.А. стверджує, що "правове забезпечен-
ня інвестиційної діяльності, регламентація та створен-
ня сприятливого інституційно-правового механізму для
суб'єктів інвестиційного процесу є одними з найдієві-
ших інструментів підтримки державної інвестиційної
діяльності" [3, с. 122].

Тому розглянемо як положення нормативно-право-
вих документів впливають на облікове відображення
операцій з іноземними інвестиціями та формування
інформації про них у звітності підприємства.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інвести-
ційну діяльність" від

18 вересня 1991 р. "інвестиціями є всі види майно-
вих та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) та/або
досягається соціальний та екологічний ефект" [5]. На-
томість Закон України "Про режим іноземного інвесту-
вання" від 19 лютого 1994 р. декларує визначення по-
няття "іноземні інвестиції" як "цінності, що вкладають-
ся іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяль-
ності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефек-
ту" [6].

У свою чергу, законодавство також визначає види
іноземних інвестицій, які, на нашу думку, варто обгрун-
тувати у складі об'єктів бухгалтерського обліку (табл.
1).

Ідентифікація об'єктів бухгалтерського обліку опе-
рацій з іноземними інвестиціями дозволяє розглядати
особливості та напрями удосконалення процесу їх об-
лікового відображення більш предметно та об'єктивно.

До 2017 р. іноземні інвестиції підлягали обов'язковій
державній реєстрації відповідно до Положення про по-
рядок державної реєстрації іноземних інвестицій, яке
втратило чинність. На сьогодні підприємство проводить
реєстрацію лише з метою збору статистичної інфор-
мації.

Види іноземних інвестицій відповідно до 

законодавства [9] у вигляді: 
Приклади об’єктів обліку 

− іноземної валюти активи (грошові кошти в іноземній валюті на 

рахунках в банку та в касі) 

− валюти України активи (грошові кошти в національній валюті на 

рахунках в банку та в касі) 

− будь-якого рухомого і нерухомого майна та 

пов'язаних з ним майнових прав 

активи (основні засоби, нематеріальні активи, 

незавершене будівництво) 

− акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також 

корпоративних прав, виражених у конвертованій 
валюті 

активи (фінансові інвестиції, боргові 

зобов’язання у вигляді облігацій); пасиви 
(статутний капітал, боргові зобов’язання у 

вигляді облігацій) 

− грошових вимог та права на вимоги виконання 

договірних зобов'язань 

пасиви (зобов’язання за укладеними 

договорами) 

− будь-яких прав інтелектуальної власності, 

включаючи легалізовані на території України 

авторські права, права на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-

хау тощо 

активи (нематеріальні активи, які 

класифікуються як необоротні активи, що 

використовуються більше одного операційного 

циклу) 

− прав на здійснення господарської діяльності, 

включаючи права на користування надрами та 

використання природних ресурсів, наданих 

відповідно до законодавства або договорів 

− інших цінностей відповідно до законодавства 

України 

в залежності від виду цінностей будуть 

відноситись до необоротних чи оборотних 
активів або пасивів підприємства 

Таблиця 1. Іноземні інвестиції як об'єкти бухгалтерського обліку
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Отже, в залежності від обраного
виду інвестицій іноземний інвестор
може їх використовувати з метою, що
передбачено законодавством [6]:

— "часткової участі у підприєм-
ствах, що створюються спільно з
українськими юридичними і фізични-
ми особами, або придбання частки
діючих підприємств", у такому випад-
ку в бухгалтерському обліку іноземні
інвестиції будуть відображатись як ча-
стка власного капіталу та збільшення
активів у вигляді надходжень грошо-
вих коштів, фінансових інвестицій,
основних засобів, нематеріальних ак-
тивів і т.д.;

— "створення підприємств, що
повністю належать іноземним інвесто-
рам, філій та інших відокремлених
підрозділів іноземних юридичних осіб
або придбання у власність діючих
підприємств повністю" — така фор-
ма вкладення інвестицій в господарсь-
ку діяльність передбачає створення
підприємства, тому іноземний капітал
формуватиме власний капітал ново-
створеного підприємства, що вплива-
тиме на особливості не лише в бухгал-
терському обліку, але й в процесі оподаткування гос-
подарських операцій, пов'язаних зі створенням інозем-
ного підприємства;

— "придбання не забороненого законами України
нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки,
квартири, приміщення, обладнання, транспортні засо-
би та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержан-
ня майна та майнових комплексів або у вигляді акцій,
облігацій та інших цінних паперів" — такі операції ви-
магають відображення на аналітичних рахунках об'єктів
бухгалтерського обліку, які є іноземними інвестиціями
у вигляді рухомого чи нерухомого майна, в такий спосіб,
щоб інформація задовольняла вимоги системи управ-
ління підприємством;

— "придбання самостійно чи за участю українських
юридичних або фізичних осіб прав на користування зем-
лею та використання природних ресурсів на території
України", а також "придбання інших майнових прав" —
в такій формі іноземні інвестиції будуть класифікувати-
ся як нематеріальні активи.

Можемо зробити висновок, що одержані іноземні
інвестиції, які розглядаються в вище проаналізованих
нормативно-правових документах, та фінансові інвес-
тиції відповідно до визначень, наведених в законо-
давстві з бухгалтерського обліку, не ототожнюються.
Зокрема іноземні інвестиції більш ширше поняття та
включають фінансові інвестиції як одну з форм
здійснення процесу інвестування. В Плані рахунків бух-
галтерського обліку [22] до фінансових інвестицій відно-
сяться:

— довгострокові інвестиції (вкладень) y цінні папе-
ри інших підприємств, облігації державних та місцевих
позик, статутний капітал інших підприємств, створених
на території країни та за кордоном, тощо;

— поточні фінансові інвестиції та еквіваленти гро-
шових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Крім того, визначення фінансових інвестицій знахо-
димо в Податковому кодексі України, за яким вони
відносяться до одного з видів інвестицій і трактуються
як "господарські операції, що передбачають придбан-
ня корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/
або інших фінансових інструментів". Натомість "інвес-
тиції — господарські операції, які передбачають прид-
бання основних засобів, нематеріальних активів, кор-
поративних прав та/або цінних паперів в обмін на кош-
ти або майно". Таким чином, з'являється ще одне по-
няття, яке окреслюється як "капітальні інвестиції — гос-
подарські операції, що передбачають придбання бу-
динків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності,
інших основних засобів і нематеріальних активів, що
підлягають амортизації" [23].

Доцільно з метою удосконалення облікового забез-
печення операцій з іноземними інвестиціями змоделю-
вати порядок вибору об'єктів бухгалтерського обліку в
залежності від обраного виду та здійснюваних форм
іноземних інвестицій (рис. 1).

Представлені результати наукового дослідження
відображають об'єкти бухгалтерського обліку та доз-
воляють обрати відповідну методику облікового відоб-
раження господарських операцій, що відповідатиме
конкретним формам здійснення іноземних інвестицій.
Крім того, пропозиції є основою для удосконалення
напрямів аналітичних рахунків в системі облікового
відображення операцій з іноземними інвестиціями.

Ідентифікація об'єктів бухгалтерського обліку в опе-
раціях з іноземними інвестиціями є підставою для
здійснення обгрунтованої оцінки нормативно-правово-
го регулювання в сфері бухгалтерського обліку госпо-

Рис. 1. Порядок вибору об'єктів бухгалтерського обліку

в залежності від обраного виду та здійснюваних форм

іноземних інвестицій

Джерело: розроблено автором.
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дарської діяльності підприємств. Зокрема, як зазначе-
но вище, облікове забезпечення іноземних надходжень
на підприємства у вигляді інвестицій регулюється П(с)БО
12 "Фінансові інвестиції", а також регламентується
міжнародними стандартами фінансової звітності для
підприємств, які складають звітність відповідно до по-
ложень міжнародних законодавчих вимог.

Шепелюк В.А. робить висновок, що існують
відмінності щодо обліку фінансових інвестицій за міжна-
родними і національними стандартами, зокрема, автор
зазначає, що "концептуальна суперечність П(С)БО по-
лягає у їхньому спрямуванні на регламентацію бухгал-
терського обліку, а не на регламентацію складання і
подання фінансової звітності. Відповідно, П(С)БО ок-
реслюють основні положення бухгалтерського обліку і
здебільшого не суперечать МСФЗ, оскільки П(С)БО
розроблено з урахуванням міжнародних вимог до по-
рядку складання і подання фінансової звітності, викла-
дених у МСФЗ" [26].

Науковці відзначають відмінності між національни-
ми та міжнародними стандартами, що полягають у
первісній оцінці фінансових інвестицій в бухгалтерсько-
му обліку. Зокрема за національними стандартами
(П(с)БО 12) оцінка фінансових інвестиції на дату балан-
су здійснюється із застосуванням одного з трьох ме-
тодів: за справедливою вартістю, за амортизованою
собівартістю, за метод участі в капіталі. Натомість, як
зазначає Н.І. Бузак [2], міжнародні стандарти регулю-
ють питання оцінки лише за двома методами: аморти-
зованою вартістю або справедливою вартістю.

"Крім того, міжнародні стандарти пропонують та-
кож застосування окремих методів оцінки для фінан-
сових інвестицій у підприємства, на які інвестор
здійснює суттєвий вплив або вирішальний контроль, а
саме фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні
підприємства, а також у спільну діяльність. Такими ме-
тодами є згаданий раніше метод участі в капіталі та ме-
тод пропорційної консолідації. Останній метод не пе-
редбачений для застосування національними П(С)БО"
[7].

Також В.С. Здреник та Н.О. Рафальська зазначають,
що існують відмінності в системі класифікації фінансо-
вих інвестицій відповідно до міжнародних та національ-
них стандартів. На відміну від МСФЗ, "ПСБО 12 не дає
чіткого уявлення про можливі види і класифікаційні оз-

наки інвестицій. Це стосується, насампе-
ред, поділу фінансових інвестицій на по-
точні та довгострокові" [7]. В таблиці 2 на-
ведено основні відмінності в класифікації
між П(с)БО 12 та МСФЗ.

"Щодо обліку фінансових інвестицій,
то ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" має ряд
спільних питань з МСФЗ 28 "Інвестиції в
асоційовані підприємства". Відмінності
можна виділити в наступних питаннях: оцін-
ка фінансових інвестицій на дату балансу
(в МСФЗ 28 такого розділу не передбаче-
но) і розкриття інформації про фінансові
інвестиції у фінансовій звітності (наводить-
ся різна інформація). Спільним є те, що
інвестиції, при надходженні визнаються за
собівартістю" [7].

Можемо зробити висновок, що міжнародні та націо-
нальні стандарти визначають подібні методи оцінки над-
ходження фінансових інвестицій в залежності від їх
видів, однак відрізняється підхід до класифікації інвес-
тицій (міжнародні стандарти мають більш деталізовану
та пов'язану з вибором методу оцінки об'єктів бухгал-
терського обліку).

Особливістю міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку є те, що, на відміну від національ-
них, вони регулюють питання визначення фінансово-
го результату від продажу фінансових інвестицій. На
цій відмінності наголошує К.М. Левченко [12], а та-
кож додає, що за міжнародними та національними
стандартами, які визначають правила бухгалтерсько-
го обліку операцій з фінансовими інвестиціями, нео-
днаково відображається інформація у фінансовій
звітності, що впливає на інформативність та по-
рівнянність звітності.

Щодо капітальних інвестицій, які є однією з груп
іноземних інвестицій, що можуть надходити на підприє-
мство в ході його діяльності, то дане питання відобра-
жається в національних стандартах бухгалтерського
обліку, які регулюють облікове відображення операцій
з основними засобами (П(с)БО 7 "Основні засоби"), не-
матеріальними активами (П(с)БО 8 "Нематеріальні ак-
тиви"), в сфері будівництва (П(с)БО 18 "Будівельні кон-
тракти"), інвестиційною нерухомістю (П(с)БО 32 "Інве-
стиційна нерухомість"). У міжнародній облікові практиці
також існує перелік стандартів, які відображають поря-
док бухгалтерського обліку операцій з капітальними
інвестиціями (Міжнародний стандарт бухгалтерського
обліку 40 "Інвестиційна нерухомість" [17], Міжнародний
стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби"
[15], Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38
"Нематеріальні активи" [16]). Однак в міжнародних стан-
дартах, що регулюють облікове відображення операцій
з необоротними активами (зокрема, основними засоба-
ми та нематеріальними активами), не акцентується ува-
га на тому, що ці об'єкти обліку можуть бути капіталь-
ними інвестиціями.

У науковій літературі розкриваються питання по-
рівняння обліку капітальних інвестицій в національних
та міжнародних стандартах та наводяться обгрунтовані
висновки про відмінності та тотожності в тлумаченні
окремих питань. Зокрема підтримуємо думку Озеран А.В.

Таблиця 2. Основні відмінності в класифікації фінансових

інвестицій, наведених у національних та міжнародних

стандартах

Джерело: побудовано на підставі [7].

Класифікація фінансових інвестицій  

за національними стандартами 

Класифікація фінансових інвестицій  

за міжнародними стандартами 

– поточні та довгострокові фінансові 

інвестиції;  
– фінансові інвестиції в асоційовані і 

дочірні підприємства;  

– фінансові інвестиції, що обліковуються 

за методом участі в капіталі;  

– фінансові інвестиції у спільну 

діяльність;  

– інші довгострокові фінансові інвестиції 

− за терміном інвестування фінансові 

інвестиції поділяються на поточні 
фінансові інвестиції та необоротні 

фінансові інвестиції;  

− за видом фінансових інструментів: 

інвестиції за основними фінансовими 

інструментами, інвестиції за похідними 

фінансовими інструментами; 

− за методом оцінки: фінансові інвестиції 

за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку, інвестиції, що утримуються до 

погашення, фінансові інвестиції, 

призначені для продажу 
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та Коршикової Р.С., результати досліджень яких вказу-
ють на відмінності обліку основних засобів в П(с)БО і
МСФЗ. Науковці зазначають, що "повністю гармонізо-
ваними є вимоги до критеріїв визнання основних за-
собів, обліку значущих частин (компонентів), моделі
оцінки основних засобів після визнання, обліку резуль-
татів застосування моделі переоцінки основних засобів,
порядку списання капіталу в дооцінках, методів амор-
тизації основних засобів" [20, с. 56]. Натомість "усі
відмінності між положеннями національного та міжна-
родного стандартів можна об'єднати у три групи: не-
суттєві, які не впливатимуть на корисність інформації у
фінансовій звітності, і тому не потребують усунення або
узгодження; суттєві, які можна виключити через внесен-
ня відповідних змін і доповнень до тексту П(С)БО;
суттєві, які можна виключити лише шляхом трансфор-
мації інформації при складанні фінансової звітності" [20,
с. 57].

Щодо обліку нематеріальних активів, В.В. Іванова
проаналізувала підходи відображені в міжнародних та
національних стандартах і робить висновок, що "П(с)БО
мають дещо обмежені вимоги щодо розкриття інфор-
мації. Це позбавляє користувачів фінансових звітів,
складених за П(с)БО, корисної інформації, необхідної
для прийняття рішень. Прикладом обмеженості вимог
до розкриття інформації в П(с)БО є розкриття інфор-
мації про нематеріальні активи. МСБО 38 "Нематеріальні
активи" вимагає, щоб підприємства окремо розкрива-
ли інформацію про нематеріальні активи, створені са-
мим підприємством, та інші нематеріальні активи. Про-
те в П(с)БО 8 "Нематеріальні активи" дана вимога відсут-
ня" [9, с. 67].

Отже, розглянувши особливості регулювання питан-
ня облікового відображення операцій з одержаними
іноземними інвестиціями у вигляді фінансових або ка-
пітальних інвестицій, розкриємо основні результати
наукових досліджень, що здійснювали науковці в своїх
наукових працях.

Облікове забезпечення операцій з фінансовими
інвестиціями розкрито в наступних роботах українських
науковців: Бондар М.І. [1] (проаналізовано засоби оці-
нювання інвестиційних ресурсів, об'єктів інвестування і
бізнесу в цілому та запропоновано шляхи їх удоскона-
лення); Стоянова-Коваль С.С. [25] (робота присвячена
удосконаленню питань обліку інвестиційних витрат у
виноградарсько-виноробних підприємствах); Наумен-
ко Е.А. [18] (запропоновано перелік критеріїв визнання
інвестиційних активів в обліку; внесено пропозиції щодо
удосконалення питань документального оформлення й
організації документообігу операцій інвестування; об-
грунтовано пропозиції щодо удосконалення існуючих
методик оцінки інвестицій в умовах реалізації вимог
національних положень обліку з орієнтацією на міжна-
родні стандарти; розроблено методику обліку операцій
з інвестиційними активами, розрахунків за них, інвести-
ційних доходів, витрат і фінансових результатів); Кова-
ленко А.Г. [11] (розроблено рекомендації щодо поряд-
ку проведення інвентаризації фінансових інвестицій і
відображення її результатів на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку; узагальнено проблеми оцінки та відобра-
ження в обліку фінансових інвестицій і надано рекомен-
дації щодо їх вирішення).

Капітальні інвестиції в своїх дисертаційних дослід-
женнях розглядали: Гавриловський О.С. [4] (наукові
розробки здійснювалися в межах дослідження та удос-
коналення облікового забезпечення інвестиційної діяль-
ності суб'єктів ринку будівництва житла в Україні);
Ізмайлов Я.О. [10] (розглянуто організаційно-методичні
питання обліку та аналізу капітальних інвестицій на
гірничо-збагачувальних підприємствах; розроблено
методичні засади обліку джерел фінансування капіталь-
них інвестицій; удосконалено структуру аналітичного
обліку капітальних інвестицій); Остапчук Т.П. [21] (об-
грунтовано необхідність відображення в обліку витрат
з капітальними інвестиціями при здійсненні господарсь-
ких процесів на підприємстві за трьома стадіями: в про-
цесі придбання — стадія капіталізації витрат, у процесі
виробництва — стадія рекапіталізації витрат, у процесі
реалізації — стадія декапіталізації витрат).

Розглянемо основні результати дослідження та ре-
зультати вирішених наукових проблем, що підіймалися
в вище зазначених наукових роботах.

У частині документування операцій з інвестиціями
Е.А. Науменко пропонує "удосконалення обліку руху
інвестиційних активів і розрахунків за них пов'язано з
оптимізацією документального оформлення надход-
ження, внутрішнього пересування, а також вибуття або
погашення таких активів, з вирішенням питань поліпшен-
ня організації і методики синтетичного й аналітичного
обліку". Науковець пропонує "ввести нову форму Акта
прийому-передачі (рекласифікації) інвестиційних акти-
вів, що є основою не тільки обліку їх руху, але й систе-
матизації, накопичення та узагальнення інформації про
розрахунки з учасниками інвестиційного процесу. Це
дозволить уніфікувати і скоротити потік первинної до-
кументації і витрати часу на її оформлення та обробку"
[18, с. 14].

Коваленко А.Г. "запропоновано документування
результатів інвентаризації фінансових інвестицій через
розробку структури та змісту форми Акту інвентаризації
фінансових інвестицій, що сприятиме відображенню
реальних змін в обліку інвестора і фінансового стану
об'єкта інвестування за певний період" [11, с. 6].

У своїх наукових дослідженнях Здреник В.С. та Чир-
ка Д.М. запропоновали Відомість обліку фінансових
інвестицій та зазначають, що даний підхід "ураховує
загальні вимоги щодо змісту й оформлення первинних
бухгалтерських документів, дозволить з належною точ-
ністю, достовірністю й повнотою формувати необхідну
інформацію про фінансові інвестиції у системі бухгал-
терського обліку" [8, с. 203].

Щодо іноземних інвестицій, то вважаємо, що про-
цес документування повинен відображати такі особли-
вості здійснення операцій з об'єктами облікового відоб-
раження процесу інвестування відповідно до ідентифі-
кованих варіативних груп первинних документів:

— документи, що підтверджують оприбуткування
іноземних інвестицій повинні відображати інформацію,
яка розкриває мету та форму реалізації інвестицій, крім
того мають відображати вартість інвестиції з метою її
достовірної оцінки під час первинного визнання в бух-
галтерському обліку;

— документи, що підтверджують операції з руху іно-
земних інвестицій (продаж, ліквідація, списання тощо),
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розкривають інформацію, яка необхідна для прийнят-
тя рішень в сфері управління іноземними інвестиціями;

— зведені документи про іноземні інвестиції на
підприємстві мають враховувати класифікаційний
підхід, обраний суб'єктом господарювання для відоб-
раження операцій в системі аналітичних рахунків бух-
галтерського обліку, та розкривати інформацію про вид
іноземної валюти, тип контракту, терміни інвестування
та інші питання, пов'язані з інвестиційною діяльністю
підприємства;

— звітні документи відображають результати діяль-
ності в частині залучення інвестицій та їх впливу на
діяльність підприємства з метою подальшої оцінки інве-
стиційної привабливості суб'єкта господарювання.

Облікове відображення здійснюється за допомогою
використання синтетичних та аналітичних рахунків бух-
галтерського обліку. Науковці також представляють
свої власні розробки в сфері удосконалення даного
процесу з метою формування більш якісної та досто-
вірної інформації в звітності підприємства. Зокрема
Е.А. Науменко "на основі розширеної класифікації інве-
стиційних активів запропоновано нові назви, характе-
ристику й структуру рахунків 14 "Довгострокові фінан-
сові інвестиції" і 35 "Поточні фінансові інвестиції". Ра-
хунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" запропо-
новано назвати як рахунок 14 "Довгострокові інвес-
тиційні активи", із включенням до його складу не тільки
фінансових інвестиційних активів, але й інвестиційної не-
рухомості, інвестиційних матеріальних і нематеріальних
активів. Назву рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"
запропоновано замінити на "Поточні інвестиційні акти-
ви" у зв'язку з тим, що до їх складу також варто вклю-
чати матеріальні інвестиційні активи" [18, с. 16]. Крім
того, автор пропонує "ввести контрарні рахунки 146 "Пе-
реоцінка вартості довгострокових інвестиційних ак-
тивів" і 353 "Переоцінка вартості поточних інвестицій-
них активів" з метою використання їх для регулювання
оцінки об'єктів обліку" [18, с. 16].

Таким чином, пропозиції науковця, на нашу думку,
призведуть до викривлення інформації, що створюєть-
ся в системі бухгалтерського обліку. Адже для управ-
ління з метою прийняття рішень в сфері залучення інве-
стицій необхідна деталізована інформація, яка підтвер-
джуватиме якість та обгрунтовуватиме управлінські
рішення. Тому притримуємось підходу, що наведений в
діючому Плані рахунків, коли відбувається розмежуван-
ня капітальних та фінансових інвестицій, які є двома
різними категоріями за своєю сутністю та метою опе-
рацій з ними.

У своїх дослідженнях А.П. Макаренко, С.С. Лаза-
ренко [14] обгрунтовують, що необхідно впровадити
міжнародну практику в діяльності українських підпри-
ємств. Зокрема, науковці розглядають міжнародну ме-
тодику, "якщо інвестор не має суттєвого впливу, то в
кінці кожного звітного періоду визначається ринкова
вартість кожного виду акцій у портфелі, і якщо вона є
меншою за ціну обліку, то різниця відображається як
нереалізовані збитки з одночасним утворенням резер-
ву на зменшення вартості довгострокових інвестицій"
[14]. Таким чином, автори вважають, що "запроваджен-
ня цього методу в Україні дозволить уникнути збитків,
які ще не понесені, а також визначити джерелом покрит-

тя втрат від знецінення фінансових інвестицій не прибу-
ток, а власний капітал. Фінансові інвестиції, справедли-
ву вартість яких достовірно визначити неможливо, по-
трібно відображати на дату балансу за їх собівартістю
з урахуванням зменшення корисності. Хоча на практиці
таку собівартість досить складно оцінити. Можна допу-
стити, що це — втрата економічної вигоди внаслідок
того, що балансова вартість активу перевищує суму
очікуваного відшкодування. Вона визначається згідно
з міжнародним стандартом 36 "Зменшення корисності
активів" за найбільшою з двох оцінок: чистою ціною ре-
алізації (справедлива вартість — витрати, пов'язані з ре-
алізацією) або вартістю при використанні (дисконтова-
на вартість грошових потоків, очікуваних від подальшо-
го використання активу плюс результати від реалізації
в кінці строку корисного використання)" [14].

Махота О.В. звертає увагу, що "на вирішення зав-
дань наближення діючої системи бухгалтерського
відображення фінансових інструментів до сучасних
реалій інвестиційних процесів у державі пріоритетного
вирішення потребують питання вдосконалення обліко-
вої класифікації фінансових інвестицій шляхом першо-
чергового їх розподілу за термінами утримання інвес-
тором на довгострокові та поточні фінансові інвестиції,
наступним критерієм класифікації доцільно обрати еко-
номічну природу інвестованих цінних паперів, за якою
розподіляти вкладення інвестора у цінні папери на інве-
стиції в пайові, боргові, похідні, іпотечні та інші види
цінних паперів з відповідним закріпленням такої класи-
фікації на синтетичних рахунках бухгалтерського об-
ліку. Для цілей аналітичного обліку фінансові інвестиції
доцільно розподіляти за рівнем впливу інвестора на інве-
стоване підприємство та територіальною належністю
об'єкта інвестування" [13].

На думку І.В. Нестеренко, основними напрямами
удосконалення облікового відображення капітальних
інвестицій є: конкретизація бухгалтерських рахунків для
проведення операцій з обліку капітальних інвестицій
(виокремлення рахунків третього, четвертого та інших
порядків для відображення відтворювальної, техноло-
гічної структури, елементів витрат та ведення пооб'єкт-
ного обліку), виокремлення позабалансового рахунку
для нагромадження інформації про джерела їх фінан-
сування, організація управлінського обліку реалізації
інвестиційного проекту [19, с. 68].

Як бачимо, різноспрямованість проаналізованих ре-
зультатів здійснених наукових досліджень не сприяє
тому, що відбуваються покращення в системі норматив-
но-правового регулювання бухгалтерського обліку. На
нашу думку, в цьому випадку вирішення повинно поляга-
ти в тому, щоб розробити та обгрунтувати підгрунтя для
облікового відображення іноземних інвестицій. Зокре-
ма важливим моментом є виокремлення етапів ведення
обліку та ідентифікація методичних процедур на кожно-
му з них. Таким чином, буде досягнуто позитивний ефект
впливу здійснюваних досліджень і запропонованих в на-
шому дослідженні результатів, що дозволить представи-
ти обгрунтовані висновки щодо удосконалення методич-
ного забезпечення бухгалтерського обліку іноземних
інвестицій на підприємстві, інвестиційний клімат якого
формується за рахунок достовірного інформаційного за-
безпечення про зовнішньоекономічну діяльність.
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На рисунку 2 представлено модель облікового
відображення, що побудовано на підставі проведеного
дослідження та яка відображає етапи залучення інозем-
них інвестицій.

У ході дослідження ідентифіковано етапи удос-
коналення методичного забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку одержаних іноземних інвестицій, що ста-
новлять підставу формування інвестиційного кліма-
ту підприємства. Адже удосконалення інформацій-
ного забезпечення створює підставу для прийняття
управлінських рішень у частині залучення іноземно-
го капіталу. Так, представлена модель відображає
всі етапи від надходження до вибуття іноземних інве-
стицій, які ідентифіковано в системі бухгалтерсько-
го обліку як об'єкти бухгалтерського обліку і виок-
ремлено в світлі відображення на облікових рахун-
ках з метою формування аналітичної інформації для
прийняття управлінських рішень у сфері створення

інвестиційної привабливості суб'єкта
господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, в ході дослідження опе-

рацій з одержаними іноземними
інвестиціями здійснено аналіз індек-
су інвестиційної привабливості краї-
ни та встановлено залежність побу-
дови інвестиційної складової політи-
ки країни та проблеми низької заці-
кавленості іноземних інвесторів в
сфері здійснення інвестування в еко-
номіку України. Тому з метою іден-
тифікації напрямів удосконалення
методичного забезпечення бухгал-
терського обліку одержаних інозем-
них інвестицій розглянуто норматив-
но-правове регулювання та підходи
в науковій літературі щодо обліково-
го відображення інвестицій.

У межах поставленого завдання
розкрито особливості регулювання
інвестиційних операцій в госпо-
дарській діяльності підприємств, на
підставі чого ідентифіковано об'єкти
бухгалтерського обліку операцій з
іноземними інвестиціями в залеж-
ності від їх видів, що наводяться в
нормативних документах. Здійснено
порівняння методики облікового
відображення операцій з іноземними
інвестиціями за національними та
міжнародними стандартами, а також
визначено особливості оподаткуван-
ня операцій з іноземними інвестиція-
ми та їх вплив на бухгалтерський
облік. Таким чином, обгрунтовано
пропозиції щодо удосконалення ме-
тодичного забезпечення бухгалтерсь-
кого обліку одержаних іноземних
інвестицій відповідно до виокремле-
них етапів облікового відображення
їх видів на облікових рахунках.
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Рис. 2. Модель облікового відображення

одержаних іноземних інвестицій

Джерело: розроблено автором.
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виду та форм можливих залучених іноземних інвестицій, 

на підставі аналізу інформаційного забезпечення, 

сформованого на підставі даних бухгалтерського обліку  

та фінансової звітності  

 

Первинна  

оцінка 

одержаних 

іноземних 

інвестицій в 

іноземній та 

національній 

валюті  

 

Е
та

п
 2

 

Розробка внутрішніх управлінських звітів з метою 

формування показників про інвестиційну діяльність 

підприємства 

придбання нерухомого  

чи рухомого майна,  

прав на користування  

землею та використання 

природних ресурсів 

часткова участь у 

підприємствах, інвестиції 

у формі акцій, облігацій, 

інших цінних паперів, 

грошових вимог тощо 

Первинна оцінка здійснюється відповідно  

до положень нормативно-правових документів в сфері 

регулювання бухгалтерського обліку та виходячи з виду 

об’єктів бухгалтерського обліку 

Відображення 

операцій з 

іноземними 

інвестиціями на 

рахунках 

бухгалтерського 

обліку 

Е
та

п
 3

 

Здійснення 

переоцінки 

вартості 

іноземних 

інвестицій та 

відображення 

результатів 

інвестиційної 

діяльності 

Е
та

п
 4

 

Припинення 

операцій з 

одержаними 

іноземними 

інвестиціями 

Е
та

п
 5

 

У залежності від обраного  

методу оцінки відповідно до одержаних  

іноземних інвестицій відрізнятиметься  

порядок переоцінки інвестицій в бухгалтерському 

обліку, а також визнання витрат та доходів 

інвестиційної діяльності з подальшим формуванням 

фінансового результату від інвестиційної діяльності  

У результаті продажу, ліквідації, списання  або 

закінчення терміну обігу (щодо цінних паперів) 

припиняється бухгалтерський облік одержаних 

іноземних інвестиції 

Відображення облікових 

об’єктів у складі фінансових 

інвестицій на рахунках класу 

1 «Необоротні активи» 

(довгострокові) та 3 «Запаси» 

(короткострокові) 

Відображення 

облікових об’єктів у 

складі капітальних 

інвестицій на 

рахунках класу 1 

«Необоротні активи» 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному економічному просторі зростання

кількості послуг, що пропонуються зростає набагато
швидше ніж кількість товарів. Така тенденція стосуєть-
ся і фінансових послуг і кредитивних у тому числі. Такі
тенденції призводять до суттєвих змін у обсягах реаль-
ного виробництва та структурі споживання. Такі суттєві
зміни — потребують вивчення нової, породженої цим
проблемою, а саме питання фінансової безпеки.

Кредитний ринок як складова ринку капіталів відзна-
чається особливою схильністю до накопичення фінан-

УДК 339.7

Ю. Ю. Вергелюк,
к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків,
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРЕДИТНОГО
РИНКУ
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PhD in Economics,
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FINANCIAL SECURITY OF THE CREDIT MARKET

У статті обгрунтовано необхідність вивчення положень фінансової безпеки кредитного рин-

ку, виокремлено малодосліджені аспекти теми, що й зумовило формулювання мети дослід-

ження: узагальнення, систематизація та вдосконалення існуючих теоретичних положень фінан-

сової безпеки кредитного ринку та аналіз окремих показників фінансової безпеки сегментів

кредитного ринку. Здійснено огляд наукових підходів щодо окреслення меж та сутності кре-

дитного ринку. Вивчено характеристики фінансової безпеки кредитного ринку та її показників.

Запропоновано систему показників для оцінки фінансової безпеки кредитного ринку. Прове-

дено аналіз окремих показників фінансової безпеки банківських та небанківських кредитних

установ. Зроблено висновки щодо поточного стану рівня фінансової безпеки кредитного ринку

України та необхідність її підвищення.

Financial security positions of the credit market was substantiated as necessity of studying in the

article, the only a few researched aspects of the topic was singled out, which led to the formulation

of the research goal: generalization, systematization and improvement of the existing theoretical

positions of financial security of the credit market and analysis of separate indicators of financial

security of the credit market segments. Review of scientific approaches as for delineation of the

boundaries and essence of the credit market was carried out. Characteristics of financial security of

the credit market and its indicators were investigated. The indicators system for assessing the

financial security of the credit market was proposed. Analysis of separate indicators of financial

security of banking and non-banking credit institutions were carried out. There were done conclusions

as for the current level of financial security of the Ukrainian credit market and necessity to increase

it.
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сових ризиків, що зумовлено специфікою кредитних
послуг, що надаються на цьому ринку. В більшій мірі
стан кредитного ринку якість послуг та обсяги накопи-
чених ризиків залежать від ефективності його регулю-
вання. Класично, провідна роль у регулюванні кредит-
ного ринку належить державним органам. Взаємопов'-
язаність кредитного ринку із суб'єктами реального сек-
тору економіки зумовлює тісну кореляцію між фінан-
совими станами їх суб'єктів та вимагає жорсткого на-
гляду та контролю. Адже у випадку порушень в одному
з цих сегментів — негативні наслідки динамічно руха-
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ються в напряму іншого. Саме це зумовлює не-
обхідність наукових досліджень процесу забезпечен-
ня фінансової безпеки кредитного ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало праць вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців присвячено цій проблематиці, це зокрема: Ба-
рановського О.І., Барт Д.Р., Бублика Є.О., Внукової
Н.М., Вовчак О.Д., Варналія З.С., Зачосової Н.В.,
Ліннікова А.С., Мисків Г.В., Москвічововї О.С., Міщен-
ка В.І. Проте потребують поглибленого дослідження
питання забезпечення належного рівня фінансової
безпеки кредитного ринку України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення, систематизація та

вдосконалення існуючих теоретичних положень фінан-
сової безпеки кредитного ринку та аналіз окремих по-
казників фінансової безпеки сегментів кредитного рин-
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитний ринок як особливий сектор фінансово-

го ринку, де реалізуються кредитні послуги є досить
вразливим до зовнішніх загроз. Адже із втратою пла-
тоспроможності позичальників зростає частка неякіс-
них активів в портфелях кредиторів, що в свою чергу
впливає на фінансову безпеку не лише кредитного, а й
фінансового ринку в цілому, бо призводить до банкрут-
ства кредиторів, закупорюючи можливість доступу
реального сектору до кредитних ресурсі.

Кредитний ринок України, або ж ринок кредитних
послуг є сектором фінансового ринку де суб'єкти еко-
номіки можуть отримати кредитні послуги. В Україні
більшу частину кредитного ринку займають банківські
установи. Саме тому ряд дослідників ототожнюють його
із ринком банківських кредитних послуг. Проте поряд
із банками функціонують кредитні спілки, ломбарди,
факторингові та лізингові компанії, частка яких на рин-
ку не значна, проте наявна.

Рух позичкового капіталу у різних формах між суб'єк-
тами економіки на національному і міжнародному рівнях
забезпечується за допомогою двох елементів, а саме:
кредитних відносин та кредитної системи. Погляди на
те, чим є кредитний ринок різко різняться. Одні вченні
вважають що це економічні відносини, інші що це сек-
тор фінансового ринку. Сумнівним є ототожнення кре-
дитного рину із механізмом, адже це визначення зву-
жує ввесь простір відносин, що реалізуються на кредит-
ному ринку. Звісно, можливо з авторської точки зору
трактувати кредитний ринок як певну сферу, або ж еко-
номічний простір, проте, найдоцільнішим є розгляд кре-
дитного ринку, як сегменту фінансового. В такому ви-
падку об'єктом на ринку виступає не кредит, у класич-
ному розумінні, а саме кредитна послуга, що надається
суб'єктами ринку.

У контексті даного дослідження не варто порівню-
вати кредит та кредитні послуги, а також кредитний ри-
нок та ринок кредитних послуг. Адже ні кредит ні кре-
дитні послуги не можна оцінити матеріально, а фінан-
сова безпека, в більшій мірі є рядок кількісних характе-

ристик, тому об'єктом оцінки буде елемент кредитної
послуги — кредитна операція банківських та небан-
ківських кредитних установ.

Фінансова безпека може розглядатися на різних
рівнях: рівень окремої фінансової установи, рівень пев-
ного сектора ринку, рівень певного ринку, рівень дер-
жави, глобальний світовий рівень. У нашому випадку
досліджується фінансова безпека окремого сегменту
фінансового ринку, а саме кредитного ринку.

Економічна безпека як система економічних відно-
син, яка грунтується на механізмі узгодження еконо-
мічних інтересів суб'єктів господарської діяльності, який
дає можливість вирішувати економічні конфлікти з най-
меншими втратами та забезпечує незалежність, стій-
кість, розвиток, адаптаційність та інерційність націо-
нальної економіки у взаємодії із внутрішнім і зовнішнім
середовищем [1, с. 54]. Отож беззаперечно фінансова
безпека кредитного ринку є складової фінансової без-
пеки фінансового ринку, а остання в свою чергу відно-
ситься до фінансової безпеки держави (рис. 1).

У складі економічної безпеки більшість дослідників
однією із базових складових економічної безпеки виз-
начають фінансову безпеку. Фінансова безпека — це
такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської,
валютної системи та фінансових ринків, який характе-
ризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатність забезпечити
ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання. Важко знайти аргу-
менти для заперечення вагомості фінансової складової
економічної безпеки, адже вже на рівні побутових відно-
син актуальною є фраза, що "фінанси — це кров еко-
номіки, а банківська система — її серце і артерії" [2, с.
293].

Умовно виокремлюють фінансову безпеку двох
типів:

1) відсутність небезпеки, тобто стан мінімального
рівня потенційних загроз для функціонування банку;

2) реальна захищеність від небезпек завдяки дії еко-
номічних та фінансових механізмів, які нейтралізують
негативний вплив загроз [3, с. 55].

Враховуючи рівень, на якому виникає фінансова без-
пека (у нашому випадку сектор фінансового ринку —
кредитний ринок), трактувати фінансову безпеку варто
з використанням функціонального підходу і під фінан-
совою безпекою кредитного ринку варто розуміти за-
безпечення такого стану кредитного ринку, кредитних

 

 

 

 

 

 

Економічна безпека держави 

Фінансова безпека держави 

Фінансова безпека фінансового ринку 

Фінансова безпека кредитного ринку 

Фінансова безпека банків та небанківських 

кредитних установ 

Фінансова безпека окремої кредитної установи 

Рис. 1. Ієрархічна приналежність фінансової

безпеки кредитного ринку

Джерело: розроблено автором.
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відносин та процесів, що відбуваються на цьому ринку,
за якого створюються умови кредитування, необхідні
для соціально-економічної і фінансової стабільності
розвитку кредитного ринку, збереження його цілісності
і єдності, успішного подолання внутрішніх та зовнішніх
загроз.

Має право на існування гіпотеза про те, що фінан-
сова безпека кредитного ринку визначається фінансо-
вою безпекою ринку банківських кредитних послуг,
адже саме вони займають більшу частку на ринку та
порівняно із небанківськими кредитними інститутами є
більш соціально орієнтовані і інституційно-розвинені.

На сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до
оцінки фінансової безпеки кредитного ринку. Так, окре-
мі елементи містить система оцінки економічної безпе-
ки, або ж оцінка фінансової безпеки окремої фінансо-
вої установи. Складність оцінки рівня фінансової без-
пеки кредитного ринку базується на оцінці забезпечен-
ня якісними кредитними послугами суб'єктів економі-
ки.

На нашу думку, важливим є дослідження якості бан-
ківських послуг на рівні банківської системи. Це дасть
змогу оцінити якість, не лише як рівень задоволення
потреби одного клієнта однією послугою, а дозволить
визначити сукупний ефект задоволення існуючого по-
питу на фінансові (банківські) послуги в певний період
часу у певній країні. Як зауважувалось вище, якість бан-
ківських послуг повинна відповідати вимогам стану еко-
номіки, що дозволить виконувати функції, що покладені
на банківську систему. Бо кожен окремий банк — лише
учасник грошового обігу, а сукупність банків під впли-
вом ефективної грошово-кредитної політики — дієвий
стимулюючий плацдарм фінансових ресурсів. Саме
тому, якість банківських послуг варто досліджувати на
кількох рівнях [4, с. 23].

Перш за все відмітимо, що індикатори фінансової
безпеки кредитного ринку варто розглядати в двох
площинах: індикатори ринку банківських кредитних
послуг та індикатори ринку небанківських кредитних
послуг.

Що ж до індикаторів фінансової безпеки ринку бан-
ківських послуг, то тут також не існує єдиного підходу
до оцінки. М.М. Єрмошенко, досліджуючи структуру
індикаторів фінансової безпеки держави виділяє інди-
катори фінансової безпеки банківського сектору та
відносить до них: кількість банків (за реєстром), у тому
числі за формами власності; сплачений статутний фонд
банків; середній розмір сплаченого статутного фонду

на один діючий банк; розмір чистого прибутку банків;
оборот банків [5, с. 56]. Проте, на нашу думку, пере-
лічені показники в абсолютному виражені не ілюстру-
ють, ні наявність ні відсутність загроз безпеці банківсь-
кого сектору.

Звісно, оцінювати фінансову безпеку кредитного
ринку можна виходячи із запропонованих нормативів
НБУ та дотримання їх банками. Проте це буде відобра-
женням безпеки банківського сектору, а не кредитного
ринку. Економічні нормативи діяльності банків
(economic ratios; regulatory ratios for banks) — показ-
ники, встановлені Національним банком України з ме-
тою регулювання банківської діяльності на основі без-
виїзного нагляду для здійснення моніторингу діяльності
окремих банків і банківської системи в цілому [6].

Необхідно відзначити, що дотримання обов'язкових
нормативів не може запобігти наближення зовнішніх
загроз, оскільки вони стосуються внутрішнього стану
банків, а не ринку в цілому.

Система показників (індикаторів) фінансової безпе-
ки кредитних установ, як уже було зазначено, повинна
відповідати ряду вимог, вона повинна містити невелику
кількість показників (не більше 20 найменувань), інакше
може значно знизитися оперативність прийняття рішень,
однозначність висновків і наочність ситуації. Система
показників повинна враховувати специфіку діяльності
установ.

Розробляючи індикатори фінансової безпеки від
внутрішніх загроз, необхідно взяти до уваги таке: в
складі фінансової безпеки комерційних банків блок
кредитно-фінансової безпеки складається з еле-
ментів ресурсної, кредитної, валютної, інвестиційної
безпеки і безпеки за розрахунковими операціями [7,
с. 6].

Тому пропонується оцінка фінансової безпеки кре-
дитного ринку за такими показниками:

— динаміка обсягу кредитних послуг на ринку;
— структура наданих кредитних послуг (частка ва-

лютних кредитів, частка довгострокових кредитів, час-
тка інвестиційних кредитів).

— відношення наданих кредитів до ВВП;
— частка простроченої заборгованості в портфелях

фінансових установ;
— рівень забезпеченості кредитів;
Варто звернути увагу на дослідження Деміргук-Кунт

та Е. Детраджі, які пропонують використовувати інди-
катори оцінки кризових явищ на кредитному ринку.
Міжнародним банком розрахунків (МБР). Згідно з цією

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Кількість  

банківських установ 

176 180 163 117 

Обсяги наданих кредитів,  

млн грн 

910782 1020667 981627 998682 

Частка простроченої 

заборгованості за кредитами, % 

7,7 13,5 22,1 23,7 

Сформовані резерви для 

покриття можливих втрат за 

кредитами, млн грн 

25880 95888 110225 187495 

Регулятивний капітал, млн грн 204976 188949 129817 109654 

Таблиця 1. Динаміка показників безпеки банківського сегменту

кредитного ринку України

Джерело: складено автором за даними НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44575



Інвестиції: практика та досвід № 11/201834

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

методикою криза банківської системи ідентифікується
тоді, коли в країні спостерігається прояв хоча б одного
з таких показників [8]:

1) проблемні активи банків становлять більше 2%
від ВВП;

2) сума коштів, необхідних для порятунку банківсь-
кої системи, перевищує 1% від ВВП;

3) націоналізація у банківському секторі набула
масового характеру;

4) банківські депозити заморожено, а влада запро-
ваджує банківські канікули;

5) центральний банк гарантує виплати населенню за
всіма банківськими депозитами, не забезпечуючи свої
гарантії матеріально.

Аналіз кредитного ринку в деяких моментах пере-
тинається із аналізом фінансової безпеки його сег-
ментів, адже в умовах кризового спаду кредитування
основні показники забезпечення фінансової безпеки
кредитного ринку демонструють подібні тенденції. Про-
те не завжди спад обсягів кредитування на ринку нега-
тивно відображається на стані безпеки самого кредит-
ного ринку. Саме тому перейдемо до дослідження
фінансової безпеки банківської частини кредитного
ринку України.

Сукупна оцінка кредитного ризику є дуже трудо-
місткою процедурою, реалізація якої можлива з вико-
ристанням професійного програмного забезпечення та
методів економіко-математичного моделювання, до
того ж точності тут досягти практично неможливо. На-
багато точніше можна оцінювати кредитний ризик не в
межах ринку, а за окремою операцією чи хоча б у ме-
жах окремої фінансової установи.

Проте у таблиці 1 наведено ряд показників, що в
якісь мірі відображають рівень кредитного ризику.
Динаміка кількості банківських установ на кредитно-
му ринку України ілюструє спадну тенденцію. На кінець
2016 року на кредитному ринку функціонувало лише
117 банків, тоді як у 2014 році їх було 180. Скорочен-
ня кількості банківських установ на кредитному ринку

України — відображення стану усієї банківської сис-
теми.

Рисунок 2 ілюструє тенденції таких важливих
показників для оцінки фінансової безпеки кредит-
ного ринку як: обсяги наданих кредитів, сформо-
вані резерви для покриття можливих втрат за кре-
дитами та частка простроченої заборгованості за
кредитами.

У період 2013—2016 рр. обсяги кредитування (за-
лишки на кінець періоду, які включають і видані в попе-
редніх періодах кредити) демонструють спад із 2014 ро-
ку. Саме цей період відзначився рядом негативних явищ
на території України, що значно вплинуло на можливості
кредитування. У 2015 році порівняно із 2014 обсяг на-
даних кредитів зменшився на 4%, що в абсолютному
розмірі становить 39040 млн грн. У 2016 році обсяг на-
даних кредитів дещо збільшився: на 1,7% та в абсолют-
ному вимірі — на 17056 млн грн.

Сформовані резерви на покриття можливих втрат
за кредитами зростали у заданий період. Розмір сфор-
мованих резервів відображає кредитний ризик, що за-
кладений в наданих послугах. Можна припустити, що
якщо обсяги кредитування падають, а сформовані ре-
зерви під кредити зростають те означає, що концентра-
ція кредитного ризику збільшується, що негативно
відображається на стані фінансової безпеки. В нашому
випадку, коли кредити у 2015 році зменшились порівня-
но із 2014 роком, а обсяги сформованих резервів —
збільшилися — можна констатувати саме таку ситуацію.
У 2016 році порівняно із 2015 роком обсяги сформова-
них резервів зросли аж на 70% порівняно із попереднім
періодом.

Чи не найважливішим показником фінансової без-
пеки кредитного ринку є накопичення проблемної за-
боргованості у портфелях фінансових установ. Як вид-
но із діаграми проблемна заборгованість банків у
2013—2016 роки зростає щорічно. Якщо у 2013 році ча-
стка прострочених кредитів становила 7,7% то вже у
2016 вона зросла до 23,7. Приріст частки проблемних
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Рис. 2. Динаміка сформованих резервів для покриття можливих втрат за кредитами банків та

прострочена заборгованість у 2013—2016 рр.

Джерело: побудовано автором за даними НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44575
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кредитів спостерігається щорічно і має тенденцію до
збільшення.

Ключовим елементом, що впливає на фінансову
безпеку кредитного ринку є кредитний ризик. У червні
2016 року ухвалено Постанову Правління НБУ Про зат-
вердження Положення про визначення банками Украї-
ни розміру кредитного ризику за активними банківсь-
кими операціями [9], яка повноцінно запрацювала із 3
січня 2017 року. Перші статистичні дані, опубліковані
після запровадження Постанови, засвідчили різке зро-
стання рівня непрацюючих кредитів. На квітень 2017
року їхня частка становила 56, 6% від загального кре-
дитного портфеля.

Досліджуючи фінансову стабільність України,
фахівці Національного банку України роблять акцент на
деяких показниках, що стосуються її кредитної складо-
вої. Ось що відзначено про концентрацію кредитів у
банківському секторі кредитного ринку. Українська
банківська система характеризується вкрай високою
концентрацією кредитів, що створює істотні ризики для
фінансових установ. Проблеми окремих фінансово-про-
мислових груп у такому разі мають суттєвий вплив на
ліквідність та платоспроможність усього сектору. Ри-
зики високих кредитних концентрацій значною мірою
реалізувались протягом кризи 2014—2016 років.

Кредитування учасників таких груп створює підви-
щені ризики як для окремих банків, так і для системи,
адже фінансові труднощі в одному з напрямів бізнесу у
багатьох випадках призводять до припинення обслуго-
вування боргів усієї групи [10].

Незважаючи на те, що частка небанківських кредит-
них установ є незначною на кредитному ринку, вважає-
мо, що кожен елемент ринку в якійсь мірі визначає
фінансову безпеку усього ринку, бо впливає на попит
та пропозицію кредитних послуг, а отже, також проду-
кує кредитний ризик та впливає на стан фінансової без-
пеки. Якщо Національним банком встановлено ряд нор-
мативів і до капіталів і до концентрації і до розмірів ри-
зиків, то ринок небанківських кредитних послуг є менш
регульованим та контрольованим, при чому як зі сторо-
ни кредиторів, так і зі сторони споживачів цих послуг.

Складність у оцінці фінансової безпеки ринку кре-
дитних послуг небанківських установ полягає у розга-
луженій структурі цього сегменту та необхідності до-
слідження безпеки цих сегментів: фінансова безпека
ринку ломбардів; фінансова безпека ринку кредитних
спілок, фінансова безпека ринку інших фінансових
установ, фінансова безпека суб'єктів публічного права.

Забезпечення фінансової безпеки ринку ломбард-
них кредитних послуг регулюється Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ку фінансових послуг. У законодавстві відсутні поло-
ження, що б прямо регулювали фінансову безпеку да-
ного сегменту. Кількість ломбардів в Україні динамічно
змінюється. Якщо у 2014 році їх кількість зменшилась
порівно із 2013 роком, то в 2015 році — збільшилась.
На кінець 2016 року налічувалось 456 ломбардів. При
тому, що динаміка кількості ломбардів не співпадає із
обсягами власного капіталу, який щорічно збільшуєть-
ся. З 2014 року надані ломбардами кредити збільшу-
ються, а частка погашених фінансових кредитів (яка
включає погашені кредити) за рахунок заставного май-

на є стабільно високою та знаходиться в межах 97-99%.
Тобто, кредитні ризики забезпечених кредитів (100%)
є вкрай низьким. Середньозважена річна ставка є висо-
кою, хоча в 2016 році дещо знизилась до 197,7%.

Аналізуючи показники безпеки діяльності кредит-
них спілок, варто відмітити наступні тенденції. Кількість
кредитних спілок зменшується. Якщо у 2013 році
кількість кредитних установ була 739 то у 2016 році їх
залишилось лише 462, що на 37.5 % менше. Такі зміни
є досить суттєвими для ринку, особливу з огляду на
особливості формування капіталу. Капітал кредитної
спілки формується за рахунок внесків учасників —
фізичних осіб. Ліквідація кредитних спілок не гарантує
повернення коштів учасників, та негативно відобра-
жається на стані фінансової безпеки.

Дані про стан заборгованості членів кредитних
спілок перед спілкою представлено Всеукраїнською
асоціацією кредитних спілок. Стрімке падіння рівня пла-
тоспроможності позичальників у 2014—2015 роках при-
звело до масових неплатежів по кредитах, але при цьо-
му кредитними спілками. Станом на 01.01.2017 року за-
боргованість за неповернутими та простроченими кре-
дитами складає 105,2 млн грн, тоді як два роки тому цей
показник сягав 107,9 млн грн. У структурі заборго-
ваності по неповернених та прострочених кредитах все
ще переважають неповернені кредити терміном понад
12 місяців, питома вага яких станом на 01.01.2017р.
складає 61,2% (64,3 млн грн).

Ситуація із фінансовою безпекою показників діяль-
ності інших фінансових установ та юридичних осіб пуб-
лічного права демонструє схожу динаміку. Хоча кіль-
кість фінансових установ стрімко зростає, а кількість
юридичних осіб публічного права є приблизно стабіль-
ною (лише у 2016 році скоротилась на 1 одиницю.

Динаміка обсягів наданих кредитів іншими фінан-
совими установами стрімко збільшується. Якщо по-
рівнювати показник 2013 року та 2016 року то кількість
кредитів зросла у 3,3 рази із динамічним щорічним на-
ростанням. За таких темпів зростання кредитування
фінансовими установами капітал їх залишається на од-
ному рівні. Дещо іншою є ситуація із юридичними осо-
бами публічного права. Із 2014 року їх капітал змен-
шується. Обсяги кредитів практично не змінювались.
Але у 2016 році збільшились.

В Україні ринок небанківських кредитних установ
займає не значну частку ринку, проте, порушення фінан-
сової безпеки будь якого із елементів системи призво-
дить до зрушень в устій системі, отож дослідження цьо-
го сегменту необхідне. Проведений аналіз дав змогу
стверджувати, що в Україні регулювання фінансової
безпеки ринку небанківських кредитних установ є до-
сить не чітким. Вимоги до таких установ є мінімальни-
ми, що призводить до переведення акценту фінансової
безпеки даного ринку на споживачів. Адже нарощення
кредитних портфелів не супроводжується відповідним
нарощенням капіталу. Натомість фінансові установи
ліквідуються та банкрутують, а частки проблемних кре-
дитів залишаються значними.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження доведено,

що об'єкти вивчення цієї тематики характеризується ди-
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намічними змінами і потребують подальшого науково-
го вивчення.

Доведено, що кредитний ринок відноситься до сег-
ментів фінансового ринку, що з позиції регулювання
безпеки є одним із найскладніших, адже вивчивши інсти-
туційний механізм побудови кредитного ринку вдалось
виявити та дослідити кілька каналів взаємодії із іншими
сегментами.

Фінансова безпека кредитного ринку — це забез-
печення такого стану кредитного ринку, кредитних
відносин та процесів, що відбуваються на даному рин-
ку, за якого створюються умови кредитування, не-
обхідні для соціально-економічної і фінансової стабіль-
ності розвитку кредитного ринку, збереження його
цілісності і єдності, успішного подолання внутрішніх та
зовнішніх загроз. Вивчено підходи до оцінки рівня
фінансової безпеки кредитного ринку та виявлено від-
сутність єдиного підходу. Запропоновано ряд індика-
торів безпеки кредитного ринку.

Оцінка показників, що характеризують фінансову
безпеку кредитного ринку дала можливість стверджу-
вати, що в Україні, банківська частина кредитного рин-
ку виявилась нестійкою до внутрішніх та зовнішніх по-
трясінь, що відображено в динаміці наступних показ-
ників: кількість банківських установ, розмір регулятив-
ного капіталу, обсяги наданих кредитів, частка проблем-
них кредитів у портфелях банків, обсяги недіючих кре-
дитів, а також показники дотримання банками норма-
тивів, встановлених НБУ, що відображають безпеку
банківської частини кредитного ринку України. Аналіз
показників функціонування небанківського сегменту
кредитного ринку в розрізі довів існування схожих тен-
денцій: спостерігається зменшення кількості кредитних
установ, нарощення кредитних портфелів не супровод-
жується нарощенням капіталів, частки проблемних кре-
дитів залишаються значними. Вимоги до таких установ
є мінімальними, що призводить до переведення акцен-
ту фінансової безпеки даного ринку на споживачів.
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Практика реструктуризації багатьох вітчизняних
підприємств не дає позитивних результатів навіть за
умови участі в цих процесах зарубіжних та вітчизняних
консультантів, фахівців окремих дослідних організацій
або самостійної розробки планів структурних змін са-
мими підприємствами. Невтішні результати стають ста-
більними і стійкими, тобто утворюються негативні тен-
денції. Без розкриття об'єктивних факторів, що стри-
мують реструктуризацію підприємств, не вирішити про-
блеми підйому економіки. Ліквідація значної частини
підприємств призвела б не тільки до руйнування вітчиз-
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няної економіки, але і до серйозних, довготривалих не-
гативних соціальних наслідків для країни.

При розвитку негативних тенденцій керівництво
підприємств, що проводить реструктуризацію, наштов-
хується на опір. У цих умовах необхідні нові підходи до
змін, здатні підключити досить потужні додаткові сили
прибічників реструктуризації підприємств. Як альтерна-
тива може бути тільки одна сила — це колектив підприє-
мства і його творчий потенціал. Вирішуючи проблеми
реформування, корисно подивитися на підприємство, як
на "живу істоту", дати можливість кожному працівни-
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кові знайти своє оптимальне місце для реалізації твор-
чих сил. Потрібно розкрити потенціал середньої та ни-
зової ланки колективу, затребувати творчий потенціал
молодих висококваліфікованих фахівців, спраглих
справи і творчого зростання, не зіпсованих догмами
адміністративно-командної системи.

Складність, багатовимірність і динамічність постав-
леного завдання вимагають, щоб весь персонал підприє-
мства діяв як добре зіграна команда. Першочергова роль
керівника визначається його здатністю домогтися, щоб
кожен працівник мав своє бачення майбутнього підприє-
мства, чітко уявляв свою роль і був мотивований на са-
мостійні дії. Проблеми реструктуризації викликані тим,
що її головні ідеї приходять ззовні, а не з волі і бажання
колективу і без його участі. Колектив, що володіє потуж-
ним інноваційним потенціалом, більше за інших зацікав-
лений в активному розвитку підприємства, обходять,
більш того, розглядають, як фактор, який перешкоджає
і гальмує впровадження нововведень. У традиційній мо-
делі реструктуризації керівництво і колектив виступають
як два антиподи, що протидіють один одному. І це, ма-
буть, головний чинник, що робить неефективними про-
цеси реструктуризації. Справжні проблеми лежать за
межею формальних рішень, знаходяться у соціальній
підсистемі організації. У цьому випадку нововведення
поступово забуваються, а сили інерції затягують у почат-
ковий стан. Будь-які нові технології та ідеї, якщо вони не
усвідомлені, не осмислені і не зрозумілі всім колективом,
не призведуть до позитивного ефекту.

Тому дослідження реструктуризації підприємства
має грунтуватися на теоретичних підходах.

При дослідженні реструктуризації підприємства
складно виділити будь-який з підходів як визначальний.
У визначеннях реструктуризації підприємства відобра-
жений, як правило, системний підхід. Системний підхід
передбачає інтеграцію і використання комплексного,
ситуаційного, процесного і функціонального, поведін-
кового (біхевіорісткого) підходів при дослідженні ре-
структуризації підприємства й формування відповідно-
го організаційно-методичного забезпечення.

Системний підхід [4] розглядає підприємство як ба-
гатопланове явище, що зв'язує в єдине ціле цілі, ресур-
си та процеси, що протікають на підприємстві й поза ним.
Відповідно до системного підходу:

підприємство розкривається як система, що має
певну структуру, елементи якої взаємозалежні й регу-
лярно взаємодіють між собою, відповідно зміни у струк-
турах взаємообумовлені;

підприємство активно взаємодіє із зовнішнім сере-
довищем, що пояснює важливість властивості адаптив-
ності системи, що забезпечує її функціонування й роз-
виток, та обумовлює процеси реструктуризації;

підприємство — це, насамперед, система соціальна,
тому процеси, що протікають, повинні бути керованими;

підприємство розвивається, діють механізми само-
організації, які розкриваються у здатностях персоналу
підприємства;

управляючи реструктуризацією, управляємо проце-
сами функціонування та розвитку, відповідно характер
управління стратегічний.

Об'єктом реструктуризації може виступати підприє-
мство в цілому або якась його підсистема, структура,

бізнес-процес т.і. Причому зміна структури і внутріш-
ньо системних зв'язків в одній підсистемі веде до зміни
в іншій підсистемі. Суб'єктами реструктуризації можуть
виступати органи державного управління, кредитори,
інвестори (за умов примусових перетворень) та рада
директорів, менеджмент підприємства (за умов добро-
вільних перетворень).

У теорії управління продовженням і розвитком систем-
ного є ситуаційний підхід, відповідно до якого вибір тих
чи інших методів управління підприємством визначається
ситуацією. Ситуаційний підхід націлений на реалізацію
унікальних можливостей конкретної ситуації. Співвід-
носність ситуаційного та системного підходів виявляють-
ся в тому, що при ситуаційному підході враховуються всі
вимоги системного підходу, але не абсолютизуючи їх і не
обмежуючись ними. У загальному випадку ситуаційний
підхід "націлений на підтримку системи, пошук такого
рішення в ситуації, яка зберігала б, зміцнювала і удоско-
налювала систему одночасно з рішенням ситуативних зав-
дань" [4]. Відповідно до ситуаційного підходу:

підприємство активно взаємодіє із зовнішнім середо-
вищем, тому необхідність організаційних змін обумовлюєть-
ся економічними, політичними, технічними, соціальними та
природними умовами функціонування підприємства;

підприємство й зовнішнє середовище розвивають-
ся динамічно, тому процеси організаційних змін на
підприємстві протікають постійно;

динамічність внутрішньої й зовнішньої ситуації ви-
магає застосування показників, що відображають ди-
наміку змін;

вибір форм і методів управління реструктуризацією
визначається ситуацією.

Використання ситуаційного підходу при управлінні
реструктуризацією підприємства передбачає врахуван-
ня конкретної ситуації і перспектив її розвитку в системі
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середови-
ща, і, таким чином, постійну оцінку та аналіз стану та
умов діяльності підприємства.

При дослідженні реальних систем економічної при-
роди, використовуючи системний підхід, виділяють, перш
за все, значення таких його властивостей як комп-
лексність, широта охоплення і чітка організація. Викори-
стання комплексного підходу в теорії і практиці управлі-
ння підприємства передбачає взаємопов'язаність і взає-
мообумовленість передумов, напрямків, методів прове-
дення та факторів обумовлюють реструктуризацію. Так,
М.Д. Аїстова [1] виділяє, перш за все, комплексний ха-
рактер управлінської технології розробки проекту рес-
труктуризації, що складається з такої послідовності про-
цедур: розробка концепції, вибір стратегії, адаптація
структурних параметрів і планування структурних пере-
творень. Разом з тим, в основі такої технології лежить
ситуаційний підхід, бо використовується метод аналізу
та адаптації структурних параметрів у залежності від си-
туаційних чинників з подальшим усуненням не узгодже-
ності. Чим вищий ступінь узгодження основних структур-
них параметрів, тим сприятливіші передумови успішного
здійснення реструктуризації.

Комплексний підхід [1] обумовлює взаємозв'язок і
взаємозумовленість передумов процесів реструктуризації,
напрямків та методів їх проведення, факторів, що їх зу-
мовлюють. Відповідно до принципів комплексного підхо-
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ду організаційне забезпечення реструктуризації інтегрує
інтереси й дії учасників процесів, зокрема управлінського
персоналу, участь органів влади та їх сприяння реструкту-
ризації підприємств, тому обов'язково має включати ме-
ханізм мотивації, узгодження інтересів і вирішення про-
тиріч між учасниками. Цей принцип на практиці не завжди
дотримується, особливо у практиці вітчизняних під-
приємств, коли основи ефективного корпоративного уп-
равління ще не сформовані, в державному бюджеті не
заплановані кошти на сприяння реструктуризації та фінан-

сування відповідних проектів, відсутні дорадчі центри з
консультування та бенчмаркінгу процесів реструктури-
зації. При реструктуризації не завжди враховуються соц-
іальні фактори. Як правило, реструктуризація супровод-
жується звільненням працівників без надання допомоги в
наступному працевлаштуванні. При ліквідації або розши-
ренні виробництв поряд з економічними й політичними
факторами не враховуються екологічні аспекти.

Відповідно до принципів комплексного підходу, вибір
і обгрунтування організаційно-методичного забезпечен-

Таблиця 1. Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації

Автори концепцій Основні концептуальні ідеї 

1 2 

Теоретичні моделі визначення послідовності дій щодо реструктуризації 

Модель перетворень 

бізнесу  

К. Левіна, 1951р. [3] 

К. Левін визначив основні етапи процесу організаційних змін: 

1.  «Розморожування». На цій стадії члени організації одержують інформацію про реальний стан справ для того, 

щоб «струснути» їх і спонукати до усвідомлення необхідності змін. Тут же повинна бути подана інформація про 

методи реформ і їх можливі наслідки. 
2.  Рух. На цій стадії виконуються заплановані заходи для зміни поводження працівників і відділів. 

3.  «Заморожування». Тут здійснюються заходи, спрямовані на зміцнення того, що змінили. Співробітники 

повинні переконатися в ефективності нового, прийняти нові методи, підтримати їхнє використання 

Стадії процесу змін 

Дж.П. Коттера, 1995 р. [5] 

Дж.П. Коттер запропонував послідовність етапів організаційних змін, що включає переконання працівників 

щодо необхідності змін, створення команди реформаторів, розробку й пропаганду нового бачення перспектив 

майбутніх ринків й визначення стратегії їх завоювання, забезпечення умов для широкої участі персоналу в 

перетвореннях. Значну увагу Дж.П.  Коттер приділяє отриманню швидких результатів, закріпленню успіхів для 

поглиблення процесу змін й їх закріпленню в корпоративній культурі 

Крива змін Дж.Д. Дак [2] Дж.Д. Дак визначила основні фази процесу організаційних перетворень:застій – організація пригнічена або 

надмірно активна;підготовка – лідери починають розробляти плани й механізми обміну інформацією; 

реалізація – підключення персоналу на різних рівнях;  

перевірка на міцність – конфлікти, розбіжності, промахи, маленькі успіхи; 
досягнення мети – відмова від продовження програми змін 

Теоретична модель опису плану (проекту) реструктуризації 

Програма змін Бекхарда, 

1969 р. [3] 

Програма змін повинна включати наступні процеси: 

постановку цілей і визначення майбутнього стану або організаційних умов, яких потрібно досягти в результаті 

змін; 

діагностику існуючих умов щодо цих цілей; 
вироблення дій на перехідний період і формування прихильності, необхідної для досягнення майбутнього 

стану; 

розробку стратегій та плану дій для управління цим переходом у світлі аналізу факторів, здатних вплинути на 

процес проведення змін 

Програма змін Бекхарда, 
1969 р. [3] 

Теоретичні моделі розподілу функцій управління та формування стратегій реструктуризації 

П'ять підходів до 

управління змінами Торлі 

й Уірденіуса, 1983 р. [4] 

Торлі й Уірденіус описали такі п'ять підходів до управління змінами: 

директивний - нав'язування змін в кризових ситуаціях, або коли інші методи зазнали невдачі - здійснюється за 

допомогою авторитарного управління без проведення консультацій з працівниками; 
переговорний - виходить з того, що влада розподіляється між роботодавцем та працівником, а зміни вимагають 

процесу переговорів, досягнення компромісу і згоди до початку реалізації; 

завоювання «сердець і умів» - проведення комплексних змін в установках, цінностях і  

переконаннях всіх працівників; 

аналітичний - теоретичний підхід до процесу змін з використанням аналогічних вищеописаним моделей змін; 

заснований на дії – виходить з того, що поведінка менеджерів на практиці розходиться з постулатами цієї 

аналітичної теоретичної моделі 

Чотири стратегії  

трансформації Бекхарда, 
1989 р. 

 

Чотири стратегії трансформації: 

зміни в рушійних силах компанії, наприклад, перехід з товарною орієнтації на ринкову вважається 
трансформаційним;  

фундаментальні зміни у відносинах між організаційними складовими, наприклад, децентралізація;  

великі зміни в способі виконання роботи, наприклад, введення нової технології, такий, як автоматизована 

система управління виробництвом;  

базові культурні зміни в нормах, цінностях або дослідницьких системах, наприклад, формування культури, 

орієнтованої на споживача 

Модель ефективних змін 

М. Біра й співавторів,  

1990 р. [6] 

М. Біра й співавтори виділяють шість кроків до ефективних змін: 

Мобілізувати прихильність змін через спільний аналіз проблем. 

Розробити спільне бачення організаційних процесів і способів управління, з тим щоб досягти цілей (як-от: 
наприклад, конкурентоспроможність). 

Стимулювати прийняття нового бачення, компетентності для його реалізації та цілісності для його поширення. 

Підвищити активність усіх відділів, без тиску згори - не форсувати цю задачу, а дозволити кожному відділу 

знайти свій шлях до нової організації. 

Інституціоналізувати активність через формальну політику, системи та структури.  

Контролювати і коректувати стратегії у відповідь на проблеми процесу оновлення 

Теорії Є і О 

організаційних змін 

М. Біра й Н. Норіа,  
1990-ті рр. [6] 

Теорія Є виходить із примату фінансових цілей і орієнтована на використання «жорстких методів» здійснення 

організаційних змін «зверху донизу». Теорія О орієнтована на корпоративну культуру, цілі й мотиви 

співробітників організації та використовує «м’які» методи (зміни «знизу нагору») навчання й розвиток 
співробітників, зміни характеристик корпоративної культури. Для досягнення максимального ефекту необхідне 

комбінування «жорстких» і «м’яких» методів та враховування часу, наявних ресурсів, цілей, особливостей 

культури, стилю управління 
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ня реалізується на основі врахування та інтеграції управ-
лінських функцій реструктуризації. Цей принцип особли-
во актуальний, але не завжди дотримується в практиці
корпоративного управління вітчизняних підприємств.

На застосування комплексного підходу в ході орга-
нізаційних перетворень вказує теорія Є і ОМ. Біра і
співавторів (1990) й використання "жорстких методів"
здійснення змін "зверху донизу" та "м'яких" методів
(зміни "знизу нагору") навчання й розвитку співробіт-
ників, зміни характеристик корпоративної культури. Для
досягнення максимального ефекту необхідне комбіну-
вання "жорстких" і "м'яких" методів та враховування
часу, наявних ресурсів, цілей, особливостей культури,
стилю управління. В таблиці 1 узагальнено всі дослід-
жені теоретичні моделі змін, які можна застосовувати
як інструментарій для формування організаційно-мето-
дичного забезпечення реструктуризації підприємства.

Результатом застосування комплексного підходу є
сформовані стратегічні альтернативи реструктуризації.
У цьому зв'язку практичний інтерес зосереджується на
концепції Торлі й Уірденіус, які описали наступні п'ять
підходів до стратегічного управління змінами [4]:

директивний — нав'язування змін в кризових си-
туаціях, або коли інші методи зазнали невдачі — здійс-
нюється за допомогою авторитарного управління без
проведення консультацій з працівниками;

переговорний — виходить з того, що влада розпо-
діляється між роботодавцем та працівником, а зміни
вимагають процесу переговорів, досягнення компромі-
су і згоди до початку реалізації;

завоювання "сердець і умів" — проведення комп-
лексних змін в установках, цінностях і переконаннях всіх
працівників. Цей "нормативний" підхід (тобто виходить
з визначення, що менеджери думають правильно, або
"нормально") націлений на досягнення прихильності і
створення уніфікованого бачення, але не вимагає залу-
чення або участі як обов'язкових елементів;

аналітичний — теоретичний підхід до процесу змін з
використанням аналогічних вищеописаним моделей змін.
Він застосовується послідовно від аналізу і діагностики
ситуації, через постановку цілей, проектування процесу
змін, оцінку результатів до визначення цілей наступного
етапу в процесі змін. Це раціональний і логічний підхід.
Проте зміни рідко відбуваються так гладко, як припускає
ця модель. Емоції, політика і зовнішній тиск призводять
до того, що раціональний підхід, який може бути правиль-
ним на початковій стадії змін, потім буває важко зберегти;

заснований на дії — виходить з того, що поведінка
менеджерів на практиці розходиться з постулатами цієї
аналітичної теоретичної моделі. Відмінності між управ-
лінської думкою і реальними управлінськими діями
практично повністю розмиваються. Ідеї менеджерів не
розходяться з тим, що вони роблять. Тому на практиці
управління змінами часто здійснюється за допомогою
підходу: "готуйся, цілься, вогонь". Цей типовий підхід
до змін починається з поширеного визнання існування
деяких проблем, хоча ці проблеми чітко не визначені.
Пошук можливих рішень, часто методом проб і поми-
лок, призводить до прояснення характеру проблеми,
після чого виникає загальне розуміння можливого
оптимального рішення або як мінімум схема, в рамках
якої його можна знайти.

Науковці пропонують широкий вибір стратегій ре-
структуризації [6; 3]. Стратегії реструктуризації узгод-
жуються з розробкою програм, націлених на формуван-
ня стратегічного реагування на нові вимоги навколиш-
нього середовища, що динамічно розвивається, і забез-
печують збереження ефективного функціонування під-
приємства.

Стратегічні плани організаційної трансформації мо-
жуть включати радикальні зміни структури, культури і
процесів у компанії. Це може бути викликано необхідні-
стю реагувати на конкурентну загрозу, злиття, поглинан-
ня, інвестиції, технології, категорії товару, ринків, ско-
рочення витрат і чисельності персоналу або на субпідря-
ди за окремими видами діяльності. Структурні зміни мо-
жуть бути нав'язані підприємству з боку інвесторів або
уряду. Вони також можуть ініціюватися новим керівниц-
твом з метою здійснення "перевороту" на підприємстві.

Стратегії реструктуризації включають плани та реа-
лізацію значних і далекосяжних змін у корпоративних
структурах та організаційних процесах. Зміни не мають
ні характеру збільшень (покрокового), ні трансакційно-
го характеру. Трансакційний тип змін (що відноситься
виключно до систем і процедур) зазвичай пов'язаний з
модифікацією способів ведення бізнесу і взаємодії лю-
дей на повсякденному рівні, і "ефекту, коли ви хочете
більше, ніж вже маєте". При цьому "безперервне по-
ліпшення здібності" описують як трансформацію. Різни-
ця може бути також зроблено між першим і другим ме-
тодами трансформаційного розвитку. Перший метод —
зміни напрямів, за якими буде трансформуватися час-
тина організаційних функцій. Другий метод передбачає
зміну цілей, що впливають на всього підприємства.

Процесний аспект у теорії управління розглядає
реструктуризацію як дію по виявленню і вирішенню про-
блем, тобто як процес підготовки та прийняття рішень.
Можна по різному розбивати процес реструктуризації
на етапи, але є такі, без яких реструктуризаційні проце-
си не можуть бути успішними. Загальна схема поетап-
ного вирішення та реалізації процесу організаційних
перетворень описана в теоріях Левіна (1951) і Бекхар-
да (1969). Дж.П. Коттера (1995) й Дж.Д. Дак (2000)
(табл. 1).

Одна з перших спроб опису процесу перетворень
розроблена американським соціопсихологом Куртом
Левіним у 1951 р. Модель перетворень бізнесу К. Леві-
на досить популярна й активно використовується в
сучасній науці та практиці управління організаціями.
К. Левін визначив основні етапи процесу організаційних
змін: "розморожування", рух, "заморожування". Ідеї
К. Левіна вважаються класичними в теорії та практиці
змін, на основі яких розроблено сучасні концепції.

Дж.П. Коттер запропонував послідовність етапів
організаційних змін [6], що включає переконання пра-
цівників щодо необхідності змін, створення команди ре-
форматорів, розробку і пропаганду нового бачення пер-
спектив майбутніх ринків та визначення стратегії їх за-
воювання, забезпечення персоналу умовами для широ-
кої участі в перетвореннях. Значну увагу Дж.П. Коттер
приділяє отриманню швидких результатів, закріпленню
успіхів для поглиблення процесу змін та їх закріпленню
в корпоративній культурі. Управління перетвореннями
Дж.П. Коттер описує послідовними восьми кроками.
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На поетапному управ-
лінні системними перетво-
реннями побудована й кон-
цепція Дж.Д. Дак. Автор
вважає, що "масштабні
організаційні зміни — те
саме, що рух по незнайомій
місцевості" [2, с. 34]. У
зв'язку з цим пропонує кри-
ву змін як "карту місцевості,
на якій прокладений марш-
рут і нанесені відомості про
звички монстра, що затаїв-
ся поблизу. Подібно дітям,
що втомилися від довгого
переходу, організаціям вла-
стиво ставити запитання: "А
чи далеко нам ще йти?"
Тому знання місцевості й
того, що може статися в
тому або іншому місці, до-
помагає не відхилятися від
наміченого курсу й оцінювати довжину шляху, пройде-
ного як лідерами перетворень, так і тими, хто слідує за
ними" [2, с. 35]. Дж.Д. Дак визначила такі основні фази
процесу організаційних перетворень: застій; підготов-
ка; реалізація; перевірка на міцність; досягнення мети.

Ці концепції управління змінами є найбільш поши-
реними й находять відображення в сучасних досліджен-
нях. Разом з тим, більшість з них носить скоріше теоре-
тичний, концептуальний, ніж емпіричний характер, опи-
сують одночасно послідовність та зміст етапів, представ-
ляють загальну схему, в рамках якої можна зробити
стратегічний вибір щодо реструктуризації підприємства.

Узагальнюючи теоретичні моделі реалізації змін,
наявний методичний матеріал щодо реструктуризації
[1], визначимо етапність щодо підготовки та проведенні
реструктуризації:

1 етап — виявлення існуючих і потенційних проблем,
обгрунтування передумов та потреби в реструктуризації;

2 етап — визначення цілей реструктуризації та кри-
теріїв їх досягнення;

3 етап — розробка стратегії реструктуризації (вибір
напрямків, методів і засобів);

4 етап — розробка системи забезпечення проведен-
ня реструктуризації підприємства організаційної струк-
тури управління та проекту),

5 етап — визначення готовності підприємства до
реструктуризації;

6 етап — комплексне дослідження реалізації за-
ходів реструктуризації;

7 етап — коригування процесу реструктуризації для
досягнення бажаних результатів.

Процесний підхід необхідний для розуміння того, як бу-
дується і діє технологія управління реструктуризацією. Об-
'єктами розгляду при цьому є: стадії процесу управління, його
етапи та їх послідовність, організація робіт, витрати і т. п.

Автори теоретичних моделей та концепцій акцентують
увагу на діях керівників, спрямованих на забезпечення
довіри та підтримки організаційних перетворень з боку
персоналу. Тому в дослідженні реструктуризації значне
місце займає поведінковий підхід, в основі якого — кон-

цепції біхевіоризму та когнітивна. Найважливішими кате-
горіями біхевіоризму є стимул, під яким розуміється будь-
який вплив на організм з боку середовища, у тому числі і
наявна ситуація, реакція і підкріплення, в якості якого для
людини може виступати і словесна або емоційна реакція
оточуючих людей. Суб'єктивні переживання при цьому в
сучасному біхевіоризмі не заперечуються, але ставляться
в положення, підпорядковане цим діям. Такий підхід ви-
користав у своєму дослідженні силового поля К. Левін,

Майкл Бір і співавтори (1990 р.) в своїй класичній
статті в журналі Harvard Business Review "Чому програ-
ми змін не призводять до змін", припустив, що більшість
таких програм керується теорією змін, яка принципово
невірна [6]. Ця теорія стверджує, що зміни в установ-
ках ведуть до модифікації поведінки. "Відповідно до цієї
моделі, зміни нагадують процес звернення в іншу віру.
Як тільки люди "набувають нову релігію", в їх поведінці
неминуче наступають відповідні зміни ". Автори вважа-
ють, що така теорія веде процес змін назад:

"Насправді індивідуальне поведінка багато в чому сфор-
мований організаційними ролями, які грають люди.
Найбільш ефективний спосіб змінити поведінку, отже, по-
лягає в зміні організаційного контексту, в якому люди бу-
дуть грати нові ролі, брати на себе відповідальність і ство-
рювати нові відносини. Це формує ситуацію, яка до певної
міри "нав'язує" людям нові установки і типи поведінки".

Автори описують шість кроків до ефективних змін,
які концентруються, за їх висловом, на "узгодження
завдань" — реорганізації ролей працівників, відпові-
дальності і відносин для вирішення конкретних органі-
заційних проблем в невеликих підрозділах, цілі і зав-
дання яких можуть бути чітко визначені. Мета виконан-
ня цих багато в чому перетинаються кроків полягає у
створенні циклу прихильності, координації та компетен-
тності. Такими кроками є:

1. Мобілізувати прихильність змін через спільний
аналіз проблем.

2. Розробити спільне бачення організаційних про-
цесів і способів управління, з тим щоб досягти цілей (як-
от: наприклад, конкурентоспроможність).

Таблиця 2. Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації

підприємства

Теоретичні підходи до 

дослідження реструктуризації 

Формування 

принципів 
реструктуризації 

Складові організаційно-

методичного забезпечення 

1 2 3 

Системний  Об’єктно-суб’єктна складова 

реструктуризації 

Системності 

 

1. Аналіз зовнішніх 

передумов та 

перебігу реструктуризації. 

2. Аналіз стану 

підприємства та 

потреби в 

реструктуризації. 

3. Аналіз організаційної 

готовності 

до реструктуризації. 
4. Формування 

організаційної 

структури управління 

реструктуризацією. 

5. Вибір організаційної 

стратегії реструктуризації 

 

Організаційна структура 

реструктуризації 

Комплексний  Напрями та види реструктуризації Комплексності 

 Комплекс методів та показників для 

аналізу реструктуризації 

Процесний  Послідовність та етапи 

реструктуризації 

Циклічності 

 

Ситуаційний Зовнішні передумови та чинники 

реструктуризації 

Оптимальності 

 

Внутрішні можливості  

та потреба в реструктуризації 

Мета та стратегії реструктуризації 

Поведінковий Компетентність управлінського 

персоналу до реструктуризації 

Самоорганізації 

Гнучкість управління 

Готовність підприємства до 

реструктуризації 
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3. Стимулювати прийняття нового бачення, компе-
тентності для його реалізації та цілісності для його по-
ширення.

4. Підвищити активність усіх відділів, без тиску зго-
ри — не форсувати цю задачу, а дозволити кожному
відділу знайти свій шлях до нової організації.

5. Інституціоналізувати активність через формаль-
ну політику, системи та структури.

6. Контролювати і коректувати стратегії у відповідь
на проблеми процесу оновлення.

Отже, застосовуючи поведінковий підхід у дослід-
женні реструктуризації доцільно акцентувати увагу на
готовності керівників та персоналу до перетворень че-
рез самоорганізацію, організаційну гнучкість та узгод-
женість інтересів у ході реструктуризації.

Всі дії щодо формування та реалізації організацій-
но-методичного забезпечення реструктуризації підприє-
мства мають узгоджуватися, поєднуватися з його кон-
цептуальною моделлю, що базується на певних прин-
ципах. Будучи основним інструментом управління, прин-
ципи управління являють собою "основні положення і
норми поведінки, якими керуються органи управління
відповідно до соціально-економічними умовами, що
склалися в суспільстві". Недотримання принципів управ-
ління на практиці призводить до істотного ускладнення
процесів перетворень, неефективності їх організації.

Обгрунтування наукової проблеми має грунтуватися на
системі певних наукових принципів. Керуючись теоретич-
ними положеннями, концептуальні положення щодо орган-
ізаційно-методичного забезпечення реструктуризації
підприємства базуються на таких основних принципах:

системності — при визначенні об'єктів, виборі кри-
теріїв реструктуризації, ув'язування результатів цих про-
цесів та управлінських дій щодо їх реалізації;

комплексності — використання комплексу методів
та показників для аналізу й оцінювання процесів ре-
структуризації, формування комплексу аналітичного
інструментарію вибору стратегічних заходів;

циклічності — відповідність напряму процесів рес-
труктуризації потребам розвитку підприємства, постій-
ності втілення стратегічних змін, тобто проведення "пер-
манентної" реструктуризації, відповідно, регулярному
моніторингу готовності підприємства до стратегічних
змін;

оптимальності — можливість або здатність досягти
в ході реструктуризації оптимального співвідношення
фінансово-економічних результатів як основної умови
його ефективного функціонування та розвитку;

самоорганізації — здатності та компетенції управ-
лінського персоналу до гнучкого управління ефектив-
ним функціонуванням та розвитком підприємства шля-
хом реструктуризації.

Теоретичні підходи, моделі та принципи реалізують-
ся в логіко-структурній моделі організаційно-методич-
ного забезпечення реструктуризації, яку подано в таб-
лиці 2.

Отже, керуючись логічною послідовністю дослід-
ження організаційно-методичне забезпечення реструк-
туризації підприємства уточнено як сукупність заходів,
що створюють необхідні умови для підготовки та реалі-
зації реструктуризації і дозволяють вирішувати питан-
ня, пов'язані з аналізом стану підприємства та оцінкою

потреби в реструктуризації, організацією реструктури-
зації (організаційною структурою, стратегією та готов-
ністю до реструктуризації).

Подальше дослідження включає поступову реаліза-
цію таких етапів:

1. Аналіз зовнішніх передумов та перебігу реструк-
туризації.

2. Аналіз стану підприємства та потреби в реструк-
туризації.

3. Аналіз організаційної готовностідо реструктури-
зації.

4. Формування організаційної структури управлін-
ня реструктуризацією.

5. Вибір організаційної стратегії реструктуризації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне бізнес-середовище перебуває в постійно-

му турбулентному стані, що спонукає до розвитку еко-
номічної науки та формування нових парадигм, які акту-
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS IN BECOMING A KNOWLEDGE ECONOMY

У статті досліджується роль інформації у формуванні нового соціально-економічного утво-

рення та моделі економічного розвитку. Оскільки концепція нової економіки, заснована на по-

єднанні, що систематизує ресурси промислової економіки з можливостями "економіки знань".

Автори досліджували альтернативні моделі економіки знань, які відповідають сутнісному на-

повненню концепції "нової економіки" та доповнюють один одного — "інноваційна економіка",

"економіка навчання", "креативна економіка", "мережева економіка". Виявлено сутність та

основні характеристики моделі знаннєвої економіки. Досліджено особливості відкритої еко-

номіки знань та основні поняття теорії відкритої економіки знань.

The article investigates the role of information in the formation of a new socio-economic formation

and models of economic development, the concept of a new economy based on a combination is

systematized resources of the industrial economy with the capabilities of the "knowledge economy".

The authors investigated alternative models of knowledge economy that correspond to the

understanding of the concept of "new economy" and complement each other — "innovative economy",

"the economy of learning", "Creative economy", "network economy". Essence and the basic ones

are revealed Characteristics of a model of economy based on knowledge, model of economics of

education, models creative economy and network economy model. Investigated features of open

knowledge economy and basic concepts of the theory of open knowledge economy.
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розвиток.

Key word: іnnovation, knowledge economy, innovative economy, national economy, economic development.

алізують принципово нові ресурсні комбінації, стра-
тегічні вектори розвитку діяльності, що в свою чергу
забезпечую інвестиційну привабливість підприємств.
Разом з тим, незважаючи на наукові напрацювання
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щодо дефініції "економіка знань", відсутня цілісна нау-
кова концепція, що пояснює сутність та особливості її
функціонування. Водночас з упевненістю можна ствер-
джувати, що все більше дослідницьких завдань базуєть-
ся на розумінні економіки знань, її значущості для роз-
витку господарської діяльності. У зв'язку з цим актуаль-
ним науковим завданням є розвиток економіки знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковим підгрунтям для розвитку сучасного знаннє-
вого підприємства стали наукові погляди А. Пенті, А. Тоф-
флера, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, Ю.Бажала, С. Бе-
сараб, А. Гальчинського, Л. Михайлова, Л. Петренко,
І. Павленко, І. Петрова, В. Семиноженка, Т. Сакайя,
В. Соловйова, М. Сагайдак, М. Теплюк, Г.Швиданенко,
Н. Чухраєва та інших. У цих працях розглядалися пи-
тання процесів інтелектуалізації, інноваційного вироб-
ництва, управління знаннями тощо [1; 2; 4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає у ідентифікації актуальних питань

щодо розвитку інноваційного бізнесу в умовах станов-
лення економіки знань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Динамічні зміни ринкового середовища, спонукають
до переорієнтації економіки на ціннісні орієнтири роз-
витку бізнесу, де запорукою досягнення успіху є актив-
на інноваційна діяльність. З метою проведення масш-
табних досліджень суб'єкти ринкових відносин об'єдну-
ються в асоціації, консорціуми, кластери та інші органі-
заційно-правові форми для примноження ресурсної
бази та проведення науково-технічних досліджень. За-
порукою успіху є: інтелект, компетентності, цінності,
інновації, творчість, неординарні методи та моделі, які
важко піддаються копіюванню. За допомогою взаємодії
уже наявних знань і постійного пошуку нових економіч-
них закономірностей, генеруються ефективні методи
здійснення господарської діяльності, організації бізнес-
процесів, а також дієвих відносин з контрагентами, що
в свою чергу, є підгрунтям інноваційного розвитку бізне-
су.

Насамперед, слід відзначити, що під дефініцією
"знання", слід розуміти унікальний економічний ресурс,
що базується на сукупності результатів інтелектуальної
та інноваційної діяльності персоналу, набутої внаслідок
постійного пізнання та розвитку компетентностей. У
сфері економіки, знання проявляються в умінні оптимі-
зувати ресурсні комбінації підприємства для отриман-
ня максимальної вигоди. Доцільно відзначити, що "знан-
ня" — це інтелектуальна субстанція, яка є нестійкою у
часі. Відповідний, аспект пояснюється тим, що су-
купність наукових пошуків і технологічних розробок, які
є уречевлені, на конкретний період часу, миттєво вис-
нажують себе, що є драйвером інноваційного розвитку
бізнесу.

Зокрема динамічність ринкових змін вимагає про-
лонгованого пізнання, пошуків, формування ідей та
альтернатив у межах інноваційного бізнес-середовища.
Відповідна ситуація зумовлена тим, що під час здійснен-

ня господарської діяльності, більшість методів і теоре-
тичних баз, можуть бути застарілими і втратити свою ак-
туальність. Така закономірність спонукає до формуван-
ня потужного інтелектуального апарату, для досягнен-
ня конкурентних переваг і прийняття грунтовних управ-
лінських рішень, за рахунок формування потужної нау-
кової бази, лабораторій, експериментальних баз, ква-
ліфікованого персоналу, створює інновації та безперер-
вно генерує нові знання.

Основоположник концепції суспільства знань
П. Друкер, автор відомого вислову "у суспільстві знань
менеджери повинні бути готові відмовитися від усього,
що вони знають", вважав першочерговим завданням
управлінців керувати безперервними потоками знань, що
в свою чергу актуалізує проблематику нашого дослі-
дження. Відповідна тенденція стала потужним драйве-
ром до формування нового підходу ефективного управ-
ління інтелектуальними ресурсами — "knowledge
workers". Більшість науковців, зазначають, що вміння
формувати фокус-групи, мотивувати персонал і нада-
вати йому можливість до збагачення знаннями, в свою
чергу спонукатиме до абсолютної унікальності управл-
інської діяльності, успіху, ділової ідеалістичності та про-
лонгованої конкурентної переваги. Проте слід відзна-
чити, що на думку П. Друкера, такого поняття як "іде-
альність" практично неможливе досягти в ринковій еко-
номіці.

На противагу його догмі, японські наковці та прак-
тики запропонували метод "кайдзен", ключова ідея яко-
го полягає у постійному вдосконаленні продукції чи по-
слуг, допоки підприємство не стане успішним, а також
лідером з їх виробництва. Разом з тим, досягнувши успі-
ху, підприємство повинно і надалі розвиватись та навчи-
тись, спрямовувати свої конкурентні переваги для май-
бутніх пошуків, застосувавши їх для подальших дослі-
джень, а інноваційна діяльність має стати систематич-
ним процесом для максимізації інвестиційної привабли-
вості суб'єктів ринкових відносин. Лише за таких умов,
діяльність підприємства не втрачає сенс, оскільки оріє-
нтація на довгостроковий результат і успіх, веде компа-
нію до забезпечення конкурентної спроможності та при-
рощення конкурентних переваг.

З розвитком економіки популяризується інформа-
ційна та екологічна ера, яка формує ключові фактори
функціонування бізнесу, які впливають на інноваційну
діяльність та інвестиційну привабливість підприємства
в цілому. В економічній епосі інформації поглиблюєть-
ся перехід від промислового виробництва до надання
послуг, з'являються нові віртуальні види підприємств,
бізнес у мережі Інтернет стає дедалі успішнішим, поши-
рюються аутсорсингові, франчайзингові форми органі-
зації підприємницької діяльності. Інтернет-магазини та
бібліотеки, інформаційні портали і web — платежі,
хмарні технології, соціальні мережі залишають тра-
диційні структури бізнесу позаду, що робить життя спо-
живачів більш ефективнішим, а підприємствам надають-
ся ширші можливості для пошуку потенційного клієнта,
взаємодії з партнерами та роблять процес безпосеред-
ньо здійснення господарської діяльності дешевшим і
якіснішим.

З огляду на економіку знань ключовим фактором
успіху сучасного підприємства, можна вважати, здат-
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ність сортувати інформацію у контексті корисності для
власних потреб, комбінувати її, зберігати, а також ге-
нерувати у компетентності. В нашому розумінні, "інфор-
мація" як економічний ресурс — це сучасні, формалі-
зовані, відображені чи зареєстровані в певних джере-
лах дані, які можуть у майбутньому піддаватися по-
дальшій обробці, аналізу і накопиченню та є фактором
забезпечення конкурентних переваг. Трансформація
сукупності інформації в свідомості людини, певні суд-
ження, уявлення, принципи, методи, теорія та погляди є
драйвером формування "знань". Систематизація знань,
в певній сфері, призводить до появи науки, яку окремі
науковці пропонують розглядати як економічний ресурс
(рис. 1).

В контексті сучасної знаннєвої концепції К. Шенно-
на "теорія інформації" і Ф. Найта "теорія прибутку", за-
значається, що "інформація" — це не лише економіч-
ний ресурс, а й засіб зниження ризиків і подолання не-
визначеності, що дозволяє суб'єкту господарювання до-
сягати підприємницького успіху. Інформація як еконо-
мічний ресурс значно вирізняється серед інших видів ре-
сурсів компанії. Характерними ознаками є строковість,
легкість розповсюдження, самозростання в процесі ви-
користання, унікальність і цінність. Тобто можна відзна-

чити, що "інформація" є потужним інструментом у кон-
курентній боротьби. Разом з тим, використання інфор-
мації як економічного ресурсу з метою створення вар-
тості відбувається двома шляхами: комерціалізації
інформації та безпосереднього впливу на економічні
суб'єкти [3, c. 5—26].

Для сучасних бізнес-структур з довготривалими
орієнтирами на майбутнє потрібно оптимізувати управ-
ління ресурсами, беручи до уваги можливості забезпе-
чення інвестиційної привабливості підприємства. Незва-
жаючи на глобальні закономірності ринкових змін, що
відбуваються в бізнес-середовищі, все більшої значу-
щості набуває закон "множинності причин і наслідків",
посилюється "ефект стратегічного дрейфу", конкуренції
та інше. Відповідна тенденція повинна бути відображе-
ною у системному підході в управлінні діяльністю
підприємства, враховуючи ментальні особливості роз-
витку вітчизняного бізнесу. Тобто ключовим фактором
досягнення підприємницького успіху, в сучасних умо-
вах господарювання, є орієнтація на зміну парадигми
управління, яка має базуватись на засадах економіки
знань, де поляризується здатність компанії генерувати,
створювати і реалізовувати продуктово-технологічні та
організаційно-управлінські інновації у симбіозі із

Рис. 2. Модель трансформації ресурсної економіки у відкриту економіку знань

Джерело: сформовано авторами.

Рис. 1. Інноваційні ресурси суб'єктів ринкових відносин як процес формування управлінської

свідомості
Джерело: сформовано авторами.
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здібностями співробітників ком-
панії формувати новий товар і бра-
ти на себе відповідальність за їх
реалізацію. Нова парадигма уп-
равління вимагає принципового
оновлення методів і принципів уп-
равління: побудови нової функціо-
нальної матриці, формування ефек-
тивних механізмів активізації пове-
дінки персоналу. У зв'язку з цим
принципами нового менеджменту
повинні стати: різноманітність,
ініціативність, адаптивність, гнуч-
кий розподіл влади, внутрішня мо-
тивація та інше.

Розглядаючи трансформацію
"економіки ресурсів" до "відкритої економіки знань"
(рис. 2) головними фактором досягнення успіху є
здатність і вміння співробітників думати, приймати
рішення в умовах посилення ступеня невизначеності,
вміти використовувати динамічні можливості, протисто-
яти глобальним змінам ринку, що в свою чергу, вимагає
нових підходів в оцінюванні, мотивації, контролі, уп-
равлінні поведінкою. Доцільно зазначити, що "відкри-
та економіка знань — це економічна формація, яка грун-
тується на взаємозв'язку інтеграційних процесів еконо-
мічної системи. Відповідно концепція нового менедж-
менту зумовлює розвиток людського потенціалу та
ефективного його використання, що можливе тільки за
умови врахування інтересів людини.

Однак в економічній літературі існує думка, що не-
залежно від назви майбутньої соціально-економічної
формації практично всі дослідники сходяться в одно-
му: провідну роль у ній буде відігравати "знання" і як
базовий фактор продуктивних сил, і як ключова ком-
понента інноваційних процесів, що відбувається у
суспільстві. Враховуючи, що перші дослідження у цій
сфері спрямовані на обгрунтування феномену нової
економіки знань, в якій основними продуктами є
"інформація", "компетентності" та "цінності", що пе-
редається комплексними інформаційними мережами,
тому актуалізується розвиток: "мережевої економіки",
"креативної економіки", "інноваційної економіки",
"інтелектуальної економіки" та "цифрової економіки"
[5, c. 3—16].

Водночас кожен тип економіки знань несе певні
функції та передбачає свою специфіку менеджменту.
Відповідно при формуванні організаційно-економічно-
го механізму управління суб'єктом господарювання не-
обхідно враховувати ключові аспекти розвитку сучас-
ного бізнес-середовища, а також ціннісно-орієнтоване
управління діяльністю суб'єктів ринкових відносин (рис.
3).

Ціннісно-орієнтоване управління можна назвати і
філософією, і практикою менеджменту, що зв'язує най-
важливіші цінності організації з її стратегічними ціля-
ми. Цей підхід грунтується на чотирьох ціннісних кате-
горіях:

— соціально-економічні цінності (заробітна плата,
соціальні пакети тощо);

— етико-соціальні цінності (відносини в колективі,
чесність, повага);

— компетентнісно-розвиваючі цінності (бажання
працювати, навчатися, креативність);

— економіко-корпоративні цінності (ефективність,
продуктивність, відповідність стандартам, встановленим
нормативам).

Загалом, ціннісно-орієнтоване управління визнає,
що справжнє лідерство завжди було пов'язано з цінно-
стями людини. Завдання лідера — керувати компанією
відповідно до її стратегічного спрямування та основних
потреб, з урахуванням рівня ресурсозабезпечення гос-
подарської діяльності підприємства. Тобто, об'єктивною
умовою інноваційного розвитку бізнесу є гуманізація
стратегічного бачення та створення єдиної культури
цінностей, яка безпосередньо та опосередковано керує
повсякденною діяльністю співробітників всіх рівнів [1;
3, 6—8].

Доцільно, на нашу думку, виділити дві компоненти
ціннісно-орієнтованого управління, а саме:

— інноваційний інструмент стратегічного лідерства
як новий спосіб розуміння і застосування "знань". Клю-
чова мета — це використання людських або особистіс-
них параметрів у мисленні менеджера як на теоретич-
ному рівні, так і в процесі імплементації;

— гнучкий базис вдосконалення корпоративної
культури, що є важливим для створення бізнес-
клімату сприятливого для розвитку інноваційної ді-
яльності.

Переваги ціннісно-орієнтованого управління серед
інших напрямів управління:

— послідовна максимізація доданої цінності;
— формує корпоративну прозорість;
— узгоджує інтереси стейкхолдерів;
— оптимізує комунікацію між інвестором і суб'єктом

господарювання;
— підвищує вартість бізнесу;
— ідентифікує ключові пріоритети в менеджменті;
— раціоналізує ресурсозабезпечення;
— підвищує інвестиційну привабливість підприєм-

ства;
— сприяє поліпшенню прийняття управлінських

рішень;
— збалансовує стратегічні цілі підприємства;
— мінімізує ризики.
Отже, досліджуючи сучасні концепції менеджмен-

ту визнано, що основним інноваційним ресурсом
підприємства, яке успішно розвивається, є його праців-

Рис. 3. Діалектика взаємозв'язку концептуальної моделі

відкритої економіки знань

Джерело: сформовано авторами.



47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ники, а саме: їх знання, кваліфікація, здатність до са-
морозвитку, вміння працювати в команді, (очолену
ефективним менеджером), з врахуванням цілісно-оріє-
нтованого управління бізнесом. При цьому основна ува-
га зарубіжних і вітчизняних фахівців з менеджменту
найбільшою мірою зосереджена на проблемах розкрит-
тя потенціалу колективу, перетворення його в ефектив-
но функціонуючу систему управління на принципах са-
моорганізації, посилення у працівників внутрішньої мо-
тивації на ефективності і досягнення довгострокових
результатів, здатності до самонавчання та саморозвит-
ку. З огляду на це, пропонується авторській підхід до
формування стратегічно-орієнтованої моделі управ-
ління інноваційною діяльністю підприємств на засадах
самоорганізації (рис. 4).

В основу цієї моделі покладено синергетичний
ефект від стратегічної орієнтації ціннісного менеджмен-
ту (гнучкості стратегії розвитку) і самоорганізації під-
приємства (гнучкої організаційної структури і сучасної
системи мотивації), які разом створюють дієву модель
ціннісно-орієнтованого управління. Головними чинника-
ми самоорганізації підприємства є: децентралізація уп-
равління, ефективна і гнучка система мотивації, сучас-
на корпоративна культура та етика, постійний розвиток
персоналу, формування лідерства рядових співробіт-
ників і створення умов для діяльності на колективних
засадах, що уможливлює використання змін зовнішнь-
ого середовища для забезпечення конкурентних пере-
ваг суб'єктам ринкових відносин.

В основу підходу до управління інноваційною діяль-
ністю підприємств на засадах самоорганізації покладе-
но сучасні ідеї потреби формування лідерства рядових
співробітників і забезпечення виробничо-інноваційної
активності всього колективу, що передбачає солідарну
відповідальність працівників і топ-менеджерів за успі-
шний розвиток суб'єкта господарювання. При цьому,
якщо раніше у науковій літературі, науковці приділяли
увагу ролі лідера як головного організатора і ключової
ланки успішного управління, то сьогодні увага зарубіж-
них і вітчизняних фахівців в області менеджменту най-
більшою мірою зосереджена на ідентифікації потенці-
алу колективу, перетворення його в ефективно функці-
онуючу систему, що самоорганізується і саморозви-
вається, посилення у працівників внутрішньої мотивації
як засобу досягнення довгострокових результатів, здат-
ності до самонавчання та саморозвитку.

 Дійсно, в умовах адміністративного ініціювання
розвитку підприємства організація його діяльності
здійснюється в примусовому порядку через вплив ліде-
ра (власника, керівника) на керовану систему, виклика-
ючи опір незгодних працівників, виникнення "прихиль-
ників" і "супротивників" змін, потребу організаційного
впливу на них задля продовження процесу розвитку су-
б'єкта господарювання. Ефективна система мотивації і
сучасна корпоративна культура кардинально змінює
ставлення працівників до цілей розвитку підприємства,
розглядаючи їх уже як власні, змінює їх поведінку, зу-
мовлює їх прагнення до самореалізації і самонавчання,

Рис. 4. Стратегічно-орієнтована модель ціннісного управління діяльністю підприємств

на засадах самоорганізації
Джерело: розроблено авторами.
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забезпечує зростання їх професійних навичків діяль-
ності [8].

Таким чином, мотивація, організаційна культура,
навчання і організаційна структура як ментально-когні-
тивні засоби управління, забезпечують самореалізацію
працівників, а ототожнення їх прагнень з цілями підприє-
мства створює умови для самоорганізації суб'єктів гос-
подарювання. Використання конкурентних переваг в
умовах динамічного ринкового середовища суттєво
підвищує результативність інвестиційного менеджмен-
ту суб'єктів господарювання та забезпечує ефективність
їх інноваційної діяльності.

ВИСНОВОК
Отже, в ході дослідження процесу розвитку еконо-

міки знань, доцільно відмітити необхідність перегляду
окремих напрямів функціонування економічної науки,
її теорій і моделей для їх адаптації до політичних і соці-
ально-економічних реалій формування та розвитку су-
часного суспільства. Таким чином, в умовах безперерв-
них трансформаційних процесів необхідною є розроб-
ка такої моделі соціально-економічного розвитку, яка
б базувалася на принципах економіки знань, а також
постулатах стратегії розвитку, яка б стимулювала
підтримку в країні сучасних досліджень та інновації, не-
обхідних для створення інноваційних продуктів і
відкриття нових ринків шляхом виробництва, поширен-
ня, і використання нових економічно корисних знань.
Створення глобально-конкурентної економіки потребує
відповідних активних стратегій, що реалізуються різни-
ми галузями, а також такими підсистемами, як інфор-
маційна інфраструктура, система досліджень і інновацій,
освіта і постійне навчання, державна політика і регуля-
торні рамки. З огляду на це, подальші дослідження по-
винні бути спрямовані на розробку та наукове обгрунту-
вання таких інноваційних стратегій, а також формування
власної моделі економічного розвитку економіки Украї-
ни з урахуванням досвіду розвинених країн світу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки в Україні відбува-

ються істотні зміни в механізмі функціонування тор-
гівельних підприємств, зумовлені економічними ре-
формами, що проводяться в країні. У торгівельно-
му секторі економіки функціонує значна кількість
підприємств, управління діяльністю яких охоплює
широкий спектр питань організаційного, економіч-
ного і фінансового характеру, якість вирішення кот-
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рих багато в чому визначається станом оборотного
капіталу. Його наявність, достатність, міра заван-
таження в обороті,  забезпеченість джерелами
фінансування зумовлюють рівень ліквідності, пла-
тоспроможності і фінансової стійкості підприємств.
Раціональна й ефективна система управління обо-
ротним капіталом є чинником поліпшення фінансо-
вого й організаційного стану торгівельних підпри-
ємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суть і роль оборотного капіталу, ефективність його
формування та використання висвітлені у працях про-
відних українських економістів, як-от: І.А. Бланк,
А.Д. Василік, М.В. Володькіна, К.В. Ізмайлова,
Г.Г. Кірейцев, М.Я. Коробов, Л.А. Лігоненко, А.М. Под-
дєрьогін, Р.А. Слав'юк та ін. Різним аспектам управлін-
ня оборотним капіталом присвячені праці таких зарубі-
жних учених-економістів, як Е.Р. Брігхем, І.В. Зелгавілс,
В.В. Ковальов, Б. Коллас, М.Н. Крейніна, Т. Манесс, Л.Н.
Павлова, В.Л. Перламутров, І.В. Пещанська, Е.С. Сто-
янова, Дж. Хорн, Р.Н. Холт, Л. Шелл.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Вивчення опублікованих праць і практики госпо-
дарської діяльності показало, що достатнього висвіт-
лення не дістали принципово важливі питання, пов'язані
з формуванням ефективної політики управління оборот-
ним капіталом торгівельних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні засад ефектив-

ного використання оборотного капіталу на торгівель-
них підприємствах України та розробці методичних
підходів щодо формування системи управління оборот-
ним капіталом в умовах ринкової економіки, реалізація

яких буде сприяти забезпеченню конкурентоспромож-
ності суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні кількість торгових підприємств як опто-
вих так і роздрібних постійно зростає. Від того наскільки
вчасно буде здійснено управління оборотним капіталом
торгівельного підприємства, залежить ефективність
його функціонування в майбутньому. В торгівельних
підприємствах оборотні активи становлять велику част-
ку в загальній валюті балансу. Це наймобільніша части-
на капіталу, від стану і раціонального використання яко-
го багато в чому залежать результати господарської
діяльності і фінансовий стан підприємства. За рахунок
оборотного капіталу на підприємстві формується вели-
ка кількість елементів активів, що потребують індивіду-
алізації управління.

Стан і використання оборотного капіталу торгівель-
ного підприємства залежать від стану економіки дер-
жави в цілому. Багато фінансових труднощів, що вини-
кають на сьогодні в різних ланках процесу відтворення,
прямо або побічно пов'язані з недоліками в організації
і використанні оборотного капіталу. Такі труднощі по-
роджені цілком певними невідповідностями між стадія-
ми руху останнього.

Оборотний капітал не можна розглядати тільки як
спрямування коштів. Для підприємств велике значен-

Оборотні кошти 

Роки Зміна 2016 р. / 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 
абсол-
ютна 

від-
носна, % 

Товарно-

матеріальні 

запаси 

158023,1 204438,9 223348,3 237411,4 289901,2 131878,1 83,5 

Дебіторська 

заборгованість 

410005,5 498079 512093,2 595111 767422,2 357416,7 87,2 

Поточні 

фінансові 
інвестиції 

13008,2 13957,9 13020,2 13560,7 22809,8 9801,6 75,3 

Грошові кошти 30875,1 48368,7 52376,3 59446,3 69070,5 38195,4 123,7 

Інші оборотні 

кошти 

17108,5 33307,7 37870,6 36707,1 52386,8 35278,3 206,2 

Всього 

оборотних 
коштів 

629020,4 798152,2 838708,6 942236,5 1201590,5 572570,1 91,0 

Таблиця 1. Динаміка зміни оборотних коштів торгівельних підприємств України

в 2012—2016 рр., млн грн

Джерело: [4].

Оборотні кошти 

Роки 
Зміна  

2016 р. / 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 
абсол-

ютна 

віднос-

на, в.п. 

Товарно-

матеріальні запаси 

25,12 25,61 26,63 25,20 24,13 -1,00 -3,96 

Дебіторська 

заборгованість 

65,18 62,40 61,06 63,16 63,87 -1,31 -2,02 

Поточні фінансові 

інвестиції 

2,07 1,75 1,55 1,44 1,90 -0,17 -8,21 

Грошові кошти 4,91 6,06 6,24 6,31 5,75 0,84 17,11 

Інші оборотні 

кошти 

2,72 4,17 4,52 3,90 4,36 1,64 60,29 

Всього оборотних 

коштів 

100 100 100 100 100 0 0 

 Джерело: [4].

Таблиця 2. Динаміка зміни структури оборотних коштів торгівельних підприємств України

в 2012—2016 рр., %
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ня має стан оборотних активів, у тому числі і власно-
го оборотного капіталу, оскільки їх наявність і струк-
тура визначає фінансовий стан господарюючого суб-
'єкта.

Торгівельні підприємства постійно мають потребу в
додатковому оборотному капіталі. За аналізований пе-
ріод на частку підприємств торгівлі в 2012 році припа-
дає 29,1% оборотного капіталу всіх галузей економіки
України, а в 2016 р. 29,3%, тобто питома вага оборот-
ного капіталу торгівельних підприємств в загальному об-
сязі оборотного капіталу має незначне коливання та
складає третину всього оборотного ка-
піталу в економіці України [4].

В абсолютному значенні за розмі-
ром оборотного капіталу торгівля зай-
має перше місце порівняно з іншими га-
лузями економіки. Абсолютний приріст
оборотного капіталу торгівельних
підприємств з 2012 р. до 2016 р. стано-
вив 572570,1 млн грн, або 91% (табл. 1).

Частка оборотного капіталу у майні
торгівельних підприємств за аналізова-
ний період збільшилась на 4,6 в.п. з
82,2% у 2012 році до 86,8% у 2016 році.
Аналіз структури оборотних коштів дає
можливість використання кількісних ха-
рактеристик матеріального процесу
відтворення через оцінювання величини
залишків оборотних коштів, що постійно
утворюються на кожній стадії їх круго-

обігу. Так, у структурі оборотних коштів торгівельних
підприємств України протягом періоду, що нами дослі-
джено, спостерігалися серйозні перекоси: у товарно-ма-
теріальні цінності було вкладено в середньому 25,3%
їх загальної суми, тоді як в дебіторську заборгованість
було відвернуто близько 63,1% (табл. 2).

Середні показники відвернення коштів в простро-
чену дебіторську заборгованість становлять 41% від
суми всієї дебіторської заборгованості за період з 2012
— 2016 рр., і 44% в прострочену кредиторську забор-
гованість відповідно [4].
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Рис. 1. Структура майна ТОВ "Аквагрупмаркет"

за 2014—2016 роки, %
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Рис. 2. Структура оборотних активів ТОВ "Аквагрупмаркет"

у 2014—2016 роках за рівнем їх ліквідності

Таблиця 3. Розрахунок коефіцієнтів оборотності оборотних коштів торгівельних підприємств

у 2012—2016 роках

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Зміна 

Коефіцієнт 

оборотності 
оборотних коштів, 

кількість оборотів 

(Коб.) 

2,33 1,88 1,76 1,64 1,57 -0,76 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних коштів, 

днів (Кдл) 

154,6 191,7 205 219,3 229,2 74,6 

Коефіцієнт 

завантаження 

оборотних коштів 

в обороті (Кзг) 

0,43 0,53 0,57 0,61 0,64 0,21 
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 У формі простроченої дебіторської заборгованості
за товари, послуги відбувається відвернення грошових
оборотних коштів з матеріальної сфери у фінансову і,
що важливо, відтворюється постійна незавершеність
кругообігу грошових коштів.

Унаслідок відвернення великих коштів у дебіторсь-
ку заборгованість, що є рівнозначним їх вилученню з
обороту, в економіці народного господарства України
порушені об'єктивні взаємозв'язки і взаємозумовле-
ності у виробництві товарів та їх просуванні до спожи-
вача.

В економічній літературі в більшості випадків вико-
ристовується точка зору, згідно з якою ефективність ви-
користання оборотних коштів характеризується їх обо-
ротністю.

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу є ос-
новним показником, оскільки відображає економічний
зміст самого процесу — руху в часі авансованої вар-
тості оборотного капіталу. Він показує, скільки оборотів
зробив оборотний капітал підприємства за аналізова-
ний період. Цей показник найчастіше обчислюється з
використанням виторгу від реалізації продукції. Раціо-

Показники 
Код рядка 

балансу 

2014 рік 2015 рік 2016 рік Відхилення (+, -) 2016 року від 

сума 
питома 

вага 
сума 

питома 
вага 

сума 
питома 

вага 

2014 року 2015 року 

сума 
питома 

вага 
сума 

питома 
вага 

Власний оборотний 
капітал 

1495-1095 410 30,9 240 8,12 1362 29,36 952 -1,54 1122 21,24 

Позиковий капітал 
у тому числі: 

1595+1695+ 
+1700+1800 

914 69,1 2716 91,88 3277 70,64 2363 1,54 561 -21,24 

- короткострокові 

кредити банків 

1600 50 3,77 0 0,00 0 0,00 -50 -3,77 0 0,00 

- кредиторська 
заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

1615 770 58,07 2094 70,84 2934 63,25 2164 5,18 840 -7,59 

- поточні зобов’язання з 

бюджетом 

1620 49 3,69 55 1,86 5 0,1 -44 -3,48 -51 -1,76 

- поточні зобов’язання 

зі страхування 

1625 5 0,38 5 0,17 2 0,04 -3 -0,33 -3 -0,13 

- поточні зобов’язання з 

оплати праці 

1630 13 0,98 15 0,51 6 0,13 -7 -0,85 -9 -0,38 

- поточні зобов’язання з 

одержаних авансів 

1635 24 1,81 542 18,34 111 2,39 87 0,58 -431 -15,94 

- інші поточні 
зобов’язання 

1690 3 0,23 5 0,17 219 4,72 216 4,49 214 4,55 

Усього оборотних 
активів 

1195 1324 100 2956 100 4639 100 3313 Х 1683 Х 

Таблиця 4. Джерела формування оборотних активів ТОВ "Аквагрупмаркет",

сума — тис. грн; питома вага — %

Таблиця 5. Показники ефективності використання оборотних активів

ТОВ "Аквагрупмаркет" у 2014—2016 роках

Показник 2014 2015 2016 

Відхилення  
2016 року від: 

2016 рік у % до: 

2014 
року 

2015 
року 

2014 
року 

2015 
року 

1. Середні залишки 

оборотних активів, тис. 
грн 

1324 2140 3798 2474 1658 186,82 77,45 

1.1. Грошових коштів та їх 
еквівалентів 

3 3 13 10 10 316,67 316,67 

1.2. Коштів у розрахунках 274 461 1314 1040 854 379,56 185,34 

1.3. Запасів 1047 1677 2471 1424 795 136,01 47,39 

2 Виручка від реалізації, 

тис. грн 

7347 9966 13197 5850 3231 79,62 32,42 

2.1. Одноденна виручка 

від реалізації, тис.грн 

20,13 27,30 36,16 16,03 8,85 79,62 32,42 

3. Оборотність оборотних 

активів, дні 

65,78 78,38 105,03 39,25 26,65 59,68 34,01 

3.1. Грошових коштів та їх 

еквівалентів 

0,15 0,11 0,35 0,20 0,24 131,97 214,65 

3.2. Коштів у розрахунках 13,61 16,87 36,34 22,73 19,48 166,98 115,48 

3.3. Запасів 52,02 61,40 68,34 16,33 6,94 31,39 11,31 

4. Число оборотів 

оборотних активів, раз 

5,55 4,66 3,48 -2,07 -1,18 -37,37 -25,38 

4.1. Грошових коштів та їх 

еквівалентів 

2449,00 3322,00 1055,76 -1393,24 -2266,24 -56,89 -68,22 

4.2. Коштів у розрахунках 26,81 21,64 10,04 -16,77 -11,60 -62,54 -53,59 

4.3. Запасів 7,02 5,94 5,34 -1,68 -0,60 -23,89 -10,16 

5. Вивільнення (-), 

залучення (+) оборотних 

активів зі змінами їх 

оборотності, тис. грн 

— 1419,27 963,71 — -455,57 — -32,1 
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нальне використання оборотного капіталу, авансовано-
го в оборотні активи, дає можливість збільшити обсяг
промислового виробництва. Важливе значення має при-
скорення обороту оборотних коштів. Розрахунки подані
в таблиці 3.

Аналізуючи оборотність оборотних коштів, ба-
чимо, що на торгівельних підприємствах за рік в се-
редньому оборотні кошти роблять 1,84 обороти, що
в календарному вигляді становить 200 днів. Зміна
оборотності до попереднього року (∆Кдн) характе-
ризує або зниження тривалості обороту або її
збільшення, як це відбулося в 2016 році. У 2016 р.
спостерігалося зростання обсягу оборотних коштів
на 91% в порівняно з 2012 р., проте обсяг реалізо-
ваної продукції збільшився лише на 28,9 %, що
свідчить про зниження використання оборотного
капіталу. Це підтверджує і коефіцієнт завантаження
оборотних коштів в обороті. Збільшення коефіцієн-
ту завантаження означає, що ефективність викори-
стання оборотних коштів зменшується. У 2016 р. Кзг
збільшився на 0,21 за рахунок уповільнення оборот-
ності оборотних коштів.

Отже, торгівельні підприємства достатньо забезпе-
чена оборотним капіталом, частка якого у загальному
обсязі майна становить більшу частину половину (86,8%
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Рис. 3. Показники ліквідності ТОВ "Аквагрупмаркет" у 2016 році

(враховуючи наведені пропозиції)

у 2016 році). За досліджуваний період розмір оборот-
них коштів торгівельних підприємств збільшився на
91%. В структурі оборотних коштів домінує дебіторсь-
ка заборгованість. Розрахунок показників оборотності,
ще раз підкреслив зниження ефективності використан-
ня оборотного капіталу торгівельними.

Для більш детального аналізу стану оборотних ак-
тивів торгівельних підприємств оцінку деталізовано за
підприємством галузі — товариством з обмеженою
відповідальністю "Аквагрупмаркет". Компанія "Акваг-
рупмаркет" стала визнаним лідером у постачаннях ма-
теріалів для будівництва трубопроводів. Основна
діяльність ТОВ "Аквагрупмаркет" — це комплексне за-
безпечення об'єктів будівництва в найкоротші терміни,
консультації партнерів фахівцями, технічна підтримка,
володіння обстановкою на ділянці на усіх етапах будів-
ництва, що дозволяє миттєво реагувати на додаткові по-
стачання матеріалів. З проведеного дослідження виз-
начено, що частка оборотних активів від загальної вар-
тості майна підприємства станом на кінець 2016 року
складає 83% (рис. 1), серед яких найбільшу питому вагу
займають низьколіквідні активи — 87,89%; найменшу
— високоліквідні активи — 0,47 %.

Частка ж середньоліквідних оборотних активів зни-
зилась з 14,20 % у 2014 році до 11,64 % у 2016 році

Рис. 4. Показники оборотності оборотних активів ТОВ "Аквагрупмаркет"

у 2016 по факту та із внесеними пропозиціями, дні
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(рис. 2). Отже, структуру оборотних активів з фінансо-
вої точки оцінено позитивно.

Власний капітал приймає активну участь у форму-
ванні оборотних активів. ТОВ "Аквагрупмаркет" має
власний оборотний капіталу, розмір якого постійно зро-
стає — від 410 тис. грн у 2014 році до 1362 тис. грн у
2016 році, що дозволило профінансувати 30,9 % обо-
ротного капіталу у 2014 році та 29,36% у 2016 році
(табл. 1). Збільшення власного оборотного капіталу для
фінансування мобільних активів на ТОВ "Аквагрупмар-
кет" викликано: прибутковою діяльністю суб'єкту гос-
подарювання; наявністю матеріально — технічної бази,
що не перевищує розміри власного капіталу; ефективн-
істю використання основних засобів та оборотних ак-
тивів підприємства.

Недостатність власного капіталу для формуван-
ня мобільних активів. ТОВ "Аквагрупмаркет" ком-
пенсувало за рахунок залучення поточної креди-
торської заборгованості.  Залучення цих коштів
відбувається за рахунок розрахунків з постачальни-
ками за відвантажену продукцію, надані послуги,
строк сплати якої ще не настав. На кінець 2016 року
сума цієї заборгованості склала 2934 тис. грн, що
забезпечує фінансування 63,25 % оборотних активів
(табл. 4). Частка вказаного джерела фінансування
оборотних активів відносно 2014 року зросла на 5,17 в. п.
Причому вільних грошових коштів, які б забезпечу-
вали ці платежі підприємство в достатньому розмірі
не має.

Розрахунок показників оборотності оборотних ак-
тивів засвідчив їх уповільнення як в цілому, так і в
розрізі окремих їх видів (табл. 5). Ці зміни свідчать
про погіршення ефективності використання оборот-
них активів підприємством. Це призвело, в свою чер-
гу, до умовного залучення коштів в господарський
оборот. Такими коштами для підприємства були по-
зикові кошти, а саме поточна кредиторська заборго-
ваність. Уповільнення оборотності поточних активів на
39,25 днів обумовило умовне додаткове залучення
коштів у 2016 році порівняно до 2016 року в розмірі
1419,27 тис. грн (табл. 5).

Причиною погіршення ефективності використання
мобільних активів стало значне збільшення оборотних
активів, темп приросту яких значно перевищив темп при-
росту виручки від реалізації продукції.

Для поліпшення ефективності управління оборот-
ного капіталу нами запропоновано: використовувати
в якості джерела фінансування потреби підприємства
в оборотних активах не лише кредиторську заборго-
ваність але й банківські кредити; змінити політику
формування запасів; для товарів, що користуються
найбільшим попитом у покупців використовувати си-
стему нормування запасів; підвищення ліквідності та
платоспроможності підприємства за рахунок збалан-
сованості короткострокових пасивів та оборотних
кошт.

Дослідження показало, що якщо поряд із креди-
торською заборгованістю, підприємство використову-
вало б банківське короткострокове кредитування, це
дозволило йому підвищити віддачу власного капіталу,
що ми бачимо із позитивного ефекту фінансового ва-
желя.

Для оптимізації розміру поточних запасів за 16 гру-
пами товарів використано "Модель економічно обгрун-
тованого розміру замовлення", яка дала позитивний
ефект. Так, якщо ТОВ "Аквагрупмаркет" використову-
вав би у 2016 році систему нормування запасів, то розмір
запасів скоротився б на 41,8% у порівнянні до фактич-
них їх розмірів у 2016 році, що, в свою чергу скоротило
б дебіторську заборгованість за виданими авансами
на 64,3% та кредиторську заборгованість до розміру
1522 тис. грн.

Наведенні пропозиції призвели до поліпшення по-
казників ліквідності та оборотності оборотних коштів
(рис. 3).

Показники ліквідності наблизились до нормативних
значень. Показники оборотності змінились у бік
збільшення, що призвело до скорочення терміну обо-
роту оборотних активів (рис. 4).

Прискорення оборотності оборотних активів спри-
чинило вивільнення коштів вкладених у оборотні акти-
ви у розмірі 791,5 тис. грн.
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Наведені пропозиції поліпшили політику управлін-

ня оборотними активами досліджуваного торгівельно-
го підприємства.

Запропонований механізм управління оборотними
активами можливо використовувати для більшості тор-
гівельних підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міжнародний рух капіталу впливає на розвиток еконо-

міки країн-рецепієнтів, у тому числі і на економіку України,
яка отримує прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з розвинутих країн.
Вважається, що ПІІ повинні підтримуватися внутрішніми за-
ощадженнями, які стимулюють зростання темпів ВВП Ук-
раїни. Однак зростання може перериватися фінансовими
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кризами, які мають 7—10 річну циклічність. Остання, як відо-
мо, відбулася у 2007—2009 роках і мала назву "велика кри-
за". Фінансові кризи приводять до уповільнення розвитку
світової економіки, негативно впливають на міжнародний
бізнес і приводять до зростання економічних ризиків, які
супроводжуються також валютними ризиками: операційни-
ми, трансляційними тощо. Проте особливості міжнародно-
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го руху капіталу в Україну під час фінансової кризи ше не-
достатньо висвітлена в економічних дослідженнях на сучас-
ному етапі. До того ж незрозуміло, чи завжди підчас фінан-
сової кризи відбувається уповільнення припливу ПІІ в еко-
номіку, як це позначається на валютних ризиках обмінних
курсів?

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань, пов'язаних з проблемами роз-
витку інвестиційних процесів у світі займалися як сучасні
зарубіжні, так і українські дослідники, як-от: Ст. Фе-
доренко, А. Філіпенко, О. Шнирков, В. Рокоч, Г.Я. Глу-
ха, Л. Федулова, Дорнбуш, І. Бланк, С. Брю, Л. Павло-
ва. Теорія валютних ризиків та їх вплив на міжнародний
бізнес і фінанси корпорацій, знайшли своє відображення
в наукових публікаціях як вітчизняних так і зарубіжних
дослідників — О. Рогача, К. Редхеда, С. Х'юса, О.Кан-
динської, О.Бойцуна, Н. Стукало та інших.

Проте, в економічній літературі нині ще існує знач-
ний інтерес до феномену ПІІ, залишився невирішеним ряд
проблем, серед яких особливе значення має наслідки
міжнародного руху капіталу для країн-реципієнтів, не у
повній мірі враховуються особливості руху ПІІ у періоди
міжнародних фінансових криз та падіння світової еконо-
міки, недостатньо розроблена проблема впливу фінансо-
вих ризиків, зокрема операційних, трансляційних та еко-
номічних на українську економіку.

МЕТА СТАТТІ
Незважаючи на проведені вченими дослідження, за-

лишається невирішеним ряд проблем, серед яких особ-
ливе значення має рух капіталу за допомогою системних
інтеграторів, тобто ТНК, в економіку України саме під час
фінансової кризи та у посткризовий період.

Не слід забувати про те, що економіка України зна-
ходиться на стадії остаточної інтеграції до глобальної еко-
номіки. Приріст або зменшеня ПІІ у купі з внутрішніми за-
ощадженнями веде до зростання або падіння ВВП краї-
ни. Зменшення ПІІ веде до стагнації в економіці багатьох
країн світу. Тому, на наш погляд, дуже актуальним є дос-
лідження процесів надходження міжнародного капіталу
у вигляді ПІІ в Україну з початку одержання незалежності
до моменту виникнення фінансової кризи 2007—2009 рр.,
а також у посткризовий період після 2009 року, економічні
та валютні ризики, які пов'язані з транзакціями у міжна-
родному бізнесі, дослідження інвестиційного клімату в
країні, галузі та регіони, які є найбільш привабливими для
іноземних інвесторів в Україні. Аналіз наслідків пере-
міщення ПІІ у посткризовий період постає першочерго-
вою задачею для вироблення моделі поведінки з боку
України як держави-реціпієнта ПІІ, з метою ефективної
взаємодії з світовими компаніями.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економіч-
ному розвитку будь-якої країни незалежно від рівня її еко-
номічного розвитку. Відповідно до Закону України "Про ре-
жим іноземного інвестування"[1], іноземна інвестиційна
діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямована
діяльність, що полягає в капіталізації об'єктів власності, у
формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регу-
люванні процесів інвестування і міжнародного руху інвес-
тицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного інве-
стиційного клімату і має на меті отримання прибутку або
певного соціального ефекту.

За підрахунками Міністерства економіки України, не-
обхідність в інвестиціях для якнайшвидшого реформуван-
ня нашої економіки становить нині понад 40 млрд дол.
[2, с. 178]. Проведення економічних реформ і здійснення
структурної перебудови економіки України, досягнення
якісного відтворення та ефективного використання ви-
робничого потенціалу потребує значних ресурсів. В умо-
вах їх обмеженості одним із джерел фінансування є іно-
земний капітал у формі кредитів, прямих і портфельних
інвестицій. Іноземне інвестування дає можливість задо-
вольняти тимчасові потреби вітчизняного виробника у
фінансах.

До останнього часу основними кредиторами України
були міжнародні фінансові організації та уряди індустрі-
ально розвинених країн.

Іноземні інвестиції потрібно розглядати як прискорю-
вач економічного розвитку та політичної стабілізації за
умови, що головні напрями інвестиційних процесів пере-
бувають у межах загальної економічної стратегії держа-
ви. При цьому іноземні інвестиції здатні позитивно впли-
вати на платіжний баланс країни, рівень зайнятості насе-
лення, структурну перебудову економіки, впровадження
новітніх технологій та зростання ВВП.

У більш широкому контексті, сутність іноземних інве-
стицій слід визначати як складову залучення сукупного іно-
земного капіталу для здійснення економічних перетворень.

Найвигіднішим способом фінансування, на нашу дум-
ку, є фінансування за допомогою прямих іноземних інве-
стицій, оскільки у цьому випадку держава не має здійсню-
вати платежі на обслуговування боргів, тобто пряме іно-
земне інвестування не призводить до збільшення зовніш-
ньої заборгованості.

Світовий досвід переконує, що для макроекономіч-
ної стабілізації країн з перехідною економікою та їх інтег-
рації у світову економіку необхідні темпи зростання ВВП
не менше 5—6 % у рік. У свою чергу для досягнення цієї
мети потрібні інвестиції в економіку країни на рівні 19—
25 % ВВП, а ПІІ мають бути на рівні 10 % валових внут-
рішніх інвестицій.

Єдиним внутрішнім джерелом інвестиційного капіта-
лу є заощадження. Останні виникають, коли доходи
підприємств, уряду й окремих громадян перевищують їхні
витрати. Найбільшими постачальниками інвестиційного
капіталу є індивідуальні заощадники. Особисті заощад-
ження (у формі банківських депозитів, сертифікатів пен-
сійних фондів, облігацій державних позик, корпоратив-
них цінних паперів, страхових полісів тощо) досягають
20—30 % усіх заощаджень.

Нефінансові корпорації є головними творцями інвес-
тиційного фонду (приблизно 60 % у розвинутих країнах),
але їхні заощадження, набуваючи форми нерозподілено-
го прибутку й амортизаційних відрахувань, здебільшого
залишаються всередині корпорації. Фінансові потреби
корпорацій, як правило, перевищують їхні заощадження.
А тому на ринку інвестиційного капіталу підприємниць-
кий сектор виступає як чистий кінцевий позичальник-спо-
живач інвестиційного капіталу. Державний сектор також
звичайно виступає чистим позичальником [2].

У перші роки незалежності (з 1991 р. по 1994 р.
включно) в Україну надійшли перші 484 млн дол. США
ПІІ. Протягом 1995—1998 рр. приплив залучених інвес-
тицій постійно збільшувався і на початок 1999 р. сумар-
ний обсяг становив 2810,7 млн дол. Однак через світову
фінансову кризу у 1999 р. та побоювання інвесторів на-
передодні парламентських виборів у 2001 р. приріст іно-
земного капіталу дещо знизився порівняно з попередні-
ми роками [3, с. 250].
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Починаючи з 2004 р. ПІІ почали більш стрімко надходи-
ти до української економіки. Загальний обсяг прямих іно-
земних інвестицій, що фактично надійшли в Україну, почи-
наючи з 1992 р., на 1 жовтня 2010 р. становив 42 511,9 млн
дол. США. Рівень привабливості економіки України для
іноземних інвесторів досить низький і для різних галузей
не однаковий. Передусім їх цікавлять підприємства, які
можуть забезпечити за нетривалий час повернення вкла-
деного капіталу з отриманням найбільшого прибутку. З
огляду на це, найперспективнішими в українській еко-
номіці для них є сільськогосподарська, металургійна,
хімічна, ІТ-технологія, харчова (особливо переробка
сільськогосподарської продукції) галузі, внутрішня тор-
гівля, а також транспортування вантажів територією Ук-
раїни.

Незважаючи на світову фінансову кризу 2007—2009 ро-
ків, вже на початку 2008 р. був зафіксований найбільший
приплив ПІІ до України, який становив 8303,4 млн дол.
Проте у ІІ-му півріччі 2008 р. відбувся відтік ПІІ з країни
на суму 727,5 млн дол. і загальний обсяг ПІІ тоді склав
35723,4. млн дол. Причиною цього стала світова фінан-
сова криза. Звідси — велика кількість інвесторів мала
побоювання щодо нестабільності української економіки
і тому стримувалися вкладати свої заощадження. Одно-
часно, вже за перші півроку 2009 р., а саме на 1 липня
2009 р. приріст ПІІ склав 2242,3 млн дол., а на 1 жовтня
2009 р. — 4303,1 млн дол., тобто приріст збільшився май-
же у 2 рази. Залучення ПІІ на 1 січня 2010 р. склало 40053
млн дол. Протягом наступних чотирьох років, до 2013 р.,
надходження ПІІ було регулярними та стабільними. Про-
те, протягом 2017 року було інвестовано лише 2451,7 млн
дол. ПІІ. Зменшення капіталу у цей період становило
13592,1 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці —
12246,5 млн дол.). Причин такого сповільнення багато:
стан війни у якому перебуває Україна, макроекономічне
гальмування, зупинення низки промислових підприємств,
стрімка девальвація та інфляція, зниження рівня спожи-
вання, тощо.

У цілому за 2005 — 2009 роки спостерігалася тенден-
ція до зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України, що оцінюється позитивно. Так, у 2009 році
розмір прямих іноземних інвестицій збільшився на
234075,00 млн грн порівняно з 2005 роком, коли розмір
прямих іноземних інвестицій становив 86139,00 млн грн.

Щодо частки прямих іноземних інвестицій у ВВП Ук-
раїни, то протягом 2005 — 2007 років спостерігалося її
зростання з 19,51 % у 2005 році до 20,70 % у 2007 році. Це
пояснюється тим, що темп росту прямих іноземних інвес-
тицій в Україну перевищував темп росту ВВП. Теж саме
ми спостерігаємо у наступних роках, проте частка пря-
мих іноземних інвестицій в українське ВВП у 2008 році
(18,97 %) зменшилась на 1,73 % порівняно з 2007 роком
(20,70 %). А вже у наступних роках спостерігається про-
тилежна тенденція. Так, у 2009 році порівняно з 2008 ро-
ком спостерігається збільшення частки прямих іноземних
інвестицій в українське ВВП — на 16,12 %, що оцінюєть-
ся позитивно, проте негативним є те, що таке збільшення
відбулося за рахунок зменшення обсягу самого ВВП на
3,74 %.

Варто зазначити, що загальний обсяг прямих інозем-
них інвестицій, які надійшли в Україну у 2009 році стано-
вив 40026,8 млн дол., що на 12,4 % більше за попередній
період і в розрахунку на одну особу прямі інвестиції ста-
новили 872,6 дол. США.

Аналізуючи галузі, у які були направлені дані інвестиції,
ми бачимо, що найбільше було інвестовано іноземного
капіталу у 2009 році у промисловість — 9021,9 млн дол.

(22,5 %), в тому числі, у переробну — 7740,8 млн дол.
Виробництво харчової продукції, напоїв та тютюнових
виробів отримало інвестицій на суму 1837,2 млн дол., ме-
талургії — 1401,2 млн дол., хімічна і нафтохімічна —
1205,6 млн дол., машинобудування — 1094,1 млн дол. У
фінансову діяльність було інвестовано 8968,4 млн дол.
(22,4 %) прямих інвестицій, у торгівлю, ремонт авто-
мобілів і побутових виробів та предметів особистого вжит-
ку 4224,6 млн дол. (10,6 %), у операції з нерухомим май-
ном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям
— 4065,0 млн дол. (10,2%) [4].

За даними офіційної статистики найбільшу приваб-
ливість для іноземних інвесторів у 2009 році мали м. Київ
і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, До-
нецька, Одеська, Львівська і Харківська області й Авто-
номна Республіка Крим — у ці регіони вкладено біля 80%
іноземних інвестицій [5].

До десятки країн-інвесторів, на які прийшлось біль-
ше 81 % всього обсягу прямих інвестицій у 2009 році, увій-
шли Кіпр — 8593,2 млн дол., Німеччина — 6613,0 млн дол.,
Нідерланди — 4002,0 млн дол., Російська Федерація —
2674,6 млн дол., Австрія — 2604,1 млн дол., Великоб-
ританія — 2375,9 млн дол., Франція — 1640,1 млн дол.,
США — 1387,1 млн дол., Британські Вiргiнськi Острови —
1371,0 млн дол., Швеція — 1272,3 млн дол. Щодо частки
прямих іноземних інвестицій з України у ВВП, то варто
зазначити те, що за досліджуваний період, вона значно
зросла — від 0,25 % до 5,46%. Таке збільшення протя-
гом 2005 — 2009 років свідчить про великий обсяг коштів,
що спрямовується на розвиток економіки інших країн.

У 2009 році найбільше інвестицій з України надійшло
до Кіпру — 92,2 %. В такій ситуації прослідковується оф-
шорний характер ПІІ. Це пов'язано насамперед з тим, що
між Кіпром та Україною підписана угода про уникнення
подвійного оподаткування, згідно з якою для резидентів
з Кіпру застосовуються нульові ставки доходів на отри-
мані пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті). І це
пояснює чому ми постійно спостерігаємо такі значні об-
сяги надходжень іноземних інвестицій з Кіпру, оскільки
інвестори, а це в основному український і російський
бізнес, таким чином користуються наданими їм законо-
давством пільгами і уникають податкових платежів до
бюджету.

Підводячи підсумки та спираючись на статистичні
данні, ми можемо зробити висновки про те, що приток
ПІІ в українську економіку протягом 2007—2009 рр. все-
таки увесь час зростав, незважаючи навіть на світову
фінансову кризу. Причому за ці роки він навіть зріс з
21.607,3 млрд доларів до 35.723,4 млрд доларів, тобто
приблизно у 1,5 рази. Якщо корелювати українські данні
із загальносвітовими, то можна констатувати, що в ук-
раїнській економіці як і в світовій, у перші 2 роки кризи
2007 та 2008 років відбувається притік ПІІ. Якщо у світовій
економіці пік притоку інвестицій припадає саме на кри-
зовий, 2007-й рік — 2 тлрн. доларів, а на 3-й рік, ми кон-
статуємо, що приток інвестицій різко падає до 1,150 трлн,
то в українській економіці відбувся приток ПІІ навіть у 3-й
рік світової кризи — десь близько 6,3 млрд доларів, а пік
притоку ПІІ припадає на 2-й кризовий рік — 2008-й —
10,22 млрд доларів.

Протягом 2015 року в економіку України надійшло
3,76 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій.
Третину з цих коштів вклали у виробничі підприємства,
трохи менше третини — в установи фінансової та страхо-
вої сфери.

Найбільші обсяги інвестицій надійшли як і раніше до
Києва, Дніпропетровської, Харківської, Київської,
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Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-
Франківської областей. Нагадаємо, що загальний обсяг
інвестицій на початок 2015 р. перевищував 45 млрд дол.

У 2015 році найбільш інвестиційно привабливими
галузями в Україні зоставалися харчова промисловість
і переробка сільськогосподарських продуктів (18,1 %
загального обсягу інвестицій), оптова торгівля і посе-
редництво в торгівлі (14,7%), фінансова діяльність
(8,2%), машинобудування (7,8 %), транспорт (7%),
хімічна й нафтохімічна промисловість (5,3%), вироб-
ництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного
палива (4,1 %), операції з нерухомістю, здача в оренду
та послуги юридичним особам (4 %), металургія та ме-
талообробка (3,9 %), видобувна промисловість (3,8 %).
Такі обсяги ПІІ в Україну могли б істотно зрости за умо-
ви стабільності українських ринків, законодавства,
політики й валюти, тобто в цілому за передбачуваності
економічного і соціально-політичного розвитку нашої
держави.

Вважається, що іноземний інвестор є головним
інвестором для України.  Проте, загальний стан
капіталовкладень в Україні визначають не ПІІ, а саме
внутрішні капітальні інвестиції, яких щороку вкла-
дається в економіку Укріни в середньому в 3—7 разів
більше, ніж ПІІ. Так за всі роки незалежності ПІІ над-
ійшло 45,2 млрд дол., а у основний капітал лише в
одному 2008 році було інвестовано 51,7 млрд дол.
інвестицій і тільки 3% були коштами іноземних інве-
сторів. Частка іноземного капіталу в інвестиціях в ос-
новний капітал економіки України залишається не-
змінною — 2—3%. За більш привабливого інвести-
ційного клімату в Україні, надходження іноземного
капіталу жодного разу не перевищували рекордних
10,22 млрд дол., залучених у 2008 році.

Вільні економічні зони і території пріоритетного роз-
витку існують в усьому світі і є економічно виправданими.
Як свідчить світовий досвід, створення територій з інвес-
тиційними преференціями відкриває нові можливості ви-
бору напрямів інвестування в економіку країни-реципієн-
та.

У ринковій економіці держава в інвестиційному про-
цесі має лише створювати умови для рівної конкуренції.
Саме завдяки такій позиції невтручання в економіку у нас
відсутня державна стратегія залучення інвестицій, а тому
й не створені інвестиційні стимули. Інші країни, а саме Ки-
тай Туреччина, Польща, Словаччина успішно використо-
вують для залучення інвестицій такі інструменти, як спе-
ціальні економічні зони, промислові та індустріальні пар-
ки, податкові важелі тощо.

Міжнародні інвестиції тісно пов'язані з міжнарод-
ним рухом капіталу і з транзакціями. Під час іноземних
транзакцій та у разі реалізації експортно-імпортних
операцій завжди існує ризик неочікуваних змін значень
валютних курсів. Розрізняють 3 типи ризиків обмінних
валютних курсів: операційний, трансляційний та еконо-
мічний [6, c.13—18]. Операційний валютний ризик по-
в'язан з підписанням контракту, трансляційний — зі
створенням консолідованого балансу та переказом
прибутку від дочірньої компанії до материнської на
кінець фінансовго року. Природа економічного ризи-
ку, який включає в себе 2 попередніх валютних ризи-
ка, більш складна за природу операційного та транс-
ляційного ризиків, оскільки чутливість компанії до змін
обмінного курсу національної валюти відносно інозем-
них, залежить від багатьох факторів, а саме від стану
всієї економіки, від того як зміни валютних курсів впли-
вають на вартість компанії [6].

На сучасному етапі передумови до економічного ри-
зику у світовій економіці виникли у січні 2018 року, коли
відбулось падіння світових фондових індексів, що розці-
нювалось експертами як початок нової фінансової кри-
зи. Наприклад, індекс Dow Jones, за цей період, впав на
4,6%. Це падіння можна вважати рекордним у ХХІ ст. Най-
багатші люди світу втратили близько 114 млрд доларів за
кілька днів. Проте, до цього часу, індекс Dow Jones увесь
час зростав на 34%, а S&P 500 — на 26,5%. Це, на нашу
думку, пов'язано з циклічністю зростання та падіння
біржових індексів. Не слід забувати й про те, що еко-
номічні кризи повторюються приблизно через кожні 10
років, а типова корекція для пізньої фази макроекономі-
чного зростання становить 10—12%.

На світових фінансових ринках відбулася хвиля
продаж акцій, яка була спровокована зростанням до-
хідності американських державних облігацій. Потім
вважається, що ринок акцій повинен все ж таки відно-
вити своє зростання. Однак у травні ситуація у світовій
економіці скоріш за все може спровокувати погіршен-
ня прогнозів відносно прибутків акціонерних компаній,
і у травні може розпочатися "ведмежий" ринок, який
звичайно триває на протязі 1 року, а за цей час індекси
падають на 35—50%. Якщо це відбудеться, то у США у
листопаді 2018 року може розпочатися економічна кри-
за, а після цього криза накриє всю світову економіку,
включаючи Україну, як це було у 2007—2009 роках, Ук-
раїну з її величезними виплатами зовнішніх боргів у
2019—2020 роках. Проте слід відзначити одну річ: па-
діння біржевих індексів відбулось під час поліпшення
стану американської економіки. Звичайно біржові
індекси виступають випереджаючими індикаторами, які
вказують на падіння економіки. У січні 2018 року, па-
радоксально, але факт, індекси не віддзеркалювали
стан економіки США, яка зростала. Причини цього кри-
ються в тому, що сподівання інвесторів будуються на
майбутніх перспективах. Зазвичай розворіт біржевих
індексів передує падінню економіки, а не навпаки.
Окрім глобального розвороту на ринку бувають про-
сто корекції, які визвані фіксацією прибутку. Це про-
даж акцій тими інвесторами, які купили акції раніше,
достатньо заробили, а тепер фіксують прибуток, поз-
бавившись раніше куплених акцій. Чим довше зростає
ринок, тим більше вірогідність корекції. Наприклад,
американський біржовий ринок зростав безперервно
з березня 2009 р. до початку 2016 року. Біржові ана-
літики винайшли формальний критерій падіння ринку:
до 20% — це корекція, а більше 20% — це падаючий
ведмежий ринок. Якщо індекс Dow Jones знизився до
своїх історичних мінімумов 26 січня 2018 року, проте
менш як на 10%, то, на наш погляд, мова йде тільки
про корекцію. Тим не менш така корекція проходить
синхронно у всьому світі, падіння акцій відбувається як
у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвивають-
ся, при цьому ціни падають також і на сировину. А Ук-
раїна напряму залежить від світових ринків сировини
та сільськогосподарських продуктів.

Отже, потенційна криза у США може привести до по-
вномасштабної економічної кризи в Україні. Тому еко-
номічні ризики в Україні можуть зростати, а разом з ними
зростатимуть операційні та трансляційні валютні ризики,
які пов'язані з розрахунками за експортно-імпортними
операціями в іноземній валюті, з міжнародним рухом ка-
піталу, з нестабільним (здебільше падаючим) курсом ук-
раїнської гривні по відношенню до долара, євро та інших
"твердих" валют. В свою чергу, економіка України сама
залежить від імпорту газу, нафти, автомобілів та інших
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товарів і технологій. Тому, знову до експортних економі-
чних ризиків можуть додаватися валютні операційні та
трансляційні ризики, пов'язані з імпортом. До того ж, кон-
вертованої валюти може бути недостатньо також як і зо-
лотовалютних резервів в цілому. В цьому разі дефіцит ва-
люти може бути покритим за рахунок кредитів МВФ, оф-
іційної допомоги чи за рахунок переказів коштів від ук-
раїнських гастарбайтерів (з Польщі, Італії, Іспанії, Росії,
США), а це близько 3—5 млрд дол. на рік. Отже, можна
констатувати, що за відсутністю розвинутого ринку де-
ривативів в Україні, саме переказані гроши виступають
додатковим засобом хеджування валютних ризиків еко-
номіки України, а не валютні форварди, ф'ючерси, опці-
они, свопи, як це відбувається на розвинутих фінансових
та біржевих ринках інших постіндустріальних країн.

Економічні кризи та пов'язані з ними економічні та
валютні ризики, з якими зіштовхується українська еко-
номіка, були характерні в кінці 90-х років для для ряду
таких країн як Бразилія, Мексика, Росія, країн Азії, а та-
кож і для деяких країн такого потужного інтеграційного
об'єднання як ЄС. Наприклад Греція, яка також у 2014—
2016 роках потерпала від економічної кризи. Проте ха-
рактер грецької економічної кризи був дещо іншим, ніж
в Україні. Для грецької економіки були характерні "щед-
ра" бюджетна політика з боку держави, яку оплачували
інші економічно розвинуті країни ЄС, низька продук-
тивність праці, "соціалістичні настрої" широких верств
населення, протести проти вимог ЄС щодо скорочення
бюджетного дефіциту. Проблему Греції вирішували усі
країни, члени ЄС за допомогою вимог до економії бюд-
жетних коштів та зв'язаних кредитів на суму близько
200—250 млрд євро.

ВИСНОВКИ
За роки незалежності в економіку України було інве-

стовано близько 45 млрд дол. ПІІ. Навіть підчас великої
світової кризи (2007—2009 рр.) ПІІ поступали в економі-
ку України, а пік інвестицій приходився на 2008-й рік —
10,22 млрд дол. Найбільший відсоток інвестицій прийшов-
ся на харчову промисловість і переробку сільхозпродукції.
Найбільші обсяги інвестицій надійшли у м. Київ та Київсь-
ку, Донецьку, Дніпропетровську і Харківську області. Се-
ред країн-інвесторів самим великим є Кіпр, тут прослідко-
вується офшорний характер українського та російського
капіталу. З іншого боку, самий високий відток капіталу з
України також приходиться на Кіпр — 92,2%. Як країна
з експортно орієнтованою економікою Україна потерпає
від світових фінансових криз і має великі економічні, опе-
раційні та трансляційні валютні ризики. Щоб запобігти
цьому, необхідно і надалі розвивати внутрішній ринок де-
ривативів для хеджування валютних ризиків, а саме ри-
нок форвардів, ф'ючерсів, опціонів, свопів тощо, також
мати достатні золото-валютні резерви, акумулювати ва-
лютні перекази українських робітників за кордоном в ук-
раїнську банківську систему.

У свою чергу держава, для подолання загрози еко-
номічних та валютних ризиків, повинна мати адекватну
ринкову політику залучення інвестицій, приділяти більше
уваги створенню умов для внутрішнього інвестування в
основний капітал. Тоді "підтягнуться" й іноземні інвесто-
ри. Обсяги інвестиційних зобов'язань власників привати-
зованих об'єктів за 21 рік (з 1995 р.) є "краплею у морі" у
порівнянні з інвестиціями в основний капітал підприємств
України: 33,2 млрд грн проти 3 трлн грн.

Україна потенційно може стати однією з провідних
країн за залученням іноземних інвестицій. Цьому має
сприяти її великий внутрішній ринок, кваліфікована і вод-

ночас дешева робоча сила, значний науково-технічний по-
тенціал, наявність інфраструктури, хоч і не надто розви-
неної, значна ресурсна база, передусім це: земельні, лісові
та водні ресурси, багаті надра та грунти, сприятливі при-
родно-кліматичні умови, що дають змогу здійснювати гос-
подарську діяльність практично у будь-якій галузі еконо-
міки.

Проте на цьому етапі надходженню інвестиційного
іноземного капіталу в економіку перешкоджають: полі-
тична нестабільність, недосконалість законодавства, не-
розвиненість виробничої та соціальної інфраструктури,
недостатнє інформаційне забезпечення, корупція. Хоча
протягом останніх кількох років ми спостерігаємо покра-
щення ситуації із залученням іноземних інвестицій в еко-
номіку України, проте обсяги залучених інвестицій, поки
що, не відповідають тому рівню, якого реально потребує
наша економіка.

В Україні нині існує несприятливий інвестиційний
клімат, спричинений соціально-політичною і макро-
економічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжи-
ти ряд заходів, щоб його поліпшити. Це насамперед
вдосконалити законодавчу базу, створити систему га-
рантій стабільності для забезпечення довгостроково-
го фінансування інвестиційних проектів, стимулювати
процес формування інвестиційних умов для інновац-
ійного розвитку, забезпечити зростання обсягів капі-
таловкладень у сферу впровадження інноваційних тех-
нологій тощо.
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ВСТУП
Попит на статистичну інформацію щодо інформа-

ційного суспільства (ІС) значно збільшився протягом
останніх років, сприяючи поширенню нової статистич-
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ної галузі, яка вивчає як розвиток, так і вплив викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на
економіку та суспільство. Статистика інформаційного
суспільства охоплює питання, пов'язані з виробництвом,



61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підготовкою до використання та впливом ІКТ та послу-
гами цифрового контенту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основну роль у статистичному вивченні видів еко-
номічної діяльності сектору ІКТ на міжнародному рівні
відіграє Організація економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР).

Визначення сектора ІКТ було одним із основних зав-
дань Робочої групи з показників інформаційного су-
спільства ОЕСР (Working Party on Indicators for the
Information Society — WPIIS), яка була офіційно ство-
рена у квітні 1999 року [10].

Робоча група WPIIS розробила ряд статистичних
метаданих для вимірювання інформаційного суспіль-
ства. До них відносяться:

— визначення видів діяльності, що виробляють то-
вари та послуги з ІКТ (сектор ІКТ) (2007 рік);

— класифікація продуктів ІКТ (товарів та послуг)
(2009 рік);

— визначення сектору "контент та засоби масової
інформації" (2007 рік);

— класифікація контенту та засобів масової інфор-
мації (2009 рік);

— визначення електронної комерції та транзакцій у
сфері інтернет-торгівлі (2009 рік);

— розроблення анкет та методології вимірювання
використання ІКТ та електронної комерції підприємства-
ми, домашніми господарствами та приватними особа-
ми (2005 рік).

Ці статистичні метадані разом з іншою інформацією
про вимірювання інформаційного суспільства були
об'єднані в Довіднику з оцінки інформаційного суспіль-
ства в ОЕСР. Перше видання було оприлюднене у 2005
році [5] та було значно переглянуте протягом періоду
2007—2009 років [6]. У виданні 2011 року були пред-
ставлені такі основні доповнення [7; 8]:

— перегляд визначення електронної комерції;
— перегляд класифікації для вимірювання товарів ІКТ;
— оновлення вимірювань в країнах, що не є членами ЄС;
— перегляд основних показників ІКТ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розроблення програмно-

методологічних й організаційних засад статистично-

Рік Визначення видів економічної діяльності секторy ІКТ 

1998 

2002 

2005 

2007 

2008 

2010 

Друге визначення сектору ІКТ  

(на основі останнього проекту  

ISIC Rev.4) 

Перше визначення сектору ІКТ  

(на основі ISIC Rev.3) 

Переглянуте визначення сектору 

ІКТ (на основі ISIC Rev.3.1) 

Перше визначення інформаційного та 

медіа-сектора (на основі останнього 

проекту ISIC Rev.4) 

Друге визначення сектору ІКТ  

(на основі NACE Rev.2, 

згармонізованої з ISIC Rev. 4) 

2009 

Bизначення сектору ІКТ  

(на основі КВЕД ДК 009:2010,  

згармонізованої на рівні Y ХХ.ХХ (клас) з NACE Rev.2  

та на рівні Y XX (розділ) з ISIC Rev. 4) 

Переглянуте визначення сектору ІКТ 

(на основі NACE Rev.1, 

згармонізованої з ISIC Rev. 3.1) 

Перше визначення сектору ІКТ 

(на основі NACE Rev.1, 

згармонізованої з ISIC Rev. 3.1) 
1999 

Рис. 1. Визначення та класифікації видів економічної діяльності сектору ІКТ

Джерело: розроблено автором за [2—4; 9].
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го вивчення процесів формування сектору ІКТ в Ук-
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Статистичне вивчення процесів формування секто-

ру ІКТ в Україні передбачає формалізацію відповідної
інформації про види діяльності, що стосуються вироб-
ництва товарів та послуг, пов'язаних із розробкою, ви-
робництвом, маркетингом та інтенсивним використан-
ням інформаційних технологій, і характеризуються ви-
сокими темпами інновацій, технологічного прогресу та
продуктивності, що значно впливає на економічну
діяльність.

Перші дослідження пов'язані з ІКТ, представлені
Канадою (1997 рік) та Австралією (1998 рік), стосува-
лися, насамперед, таких аспектів, як класифікація видів
економічної діяльності, задля адекватного визначення
сектору ІКТ, послуг ІКТ та виробників цифрового кон-
тенту.

На основі цих перших досліджень та подальших
доповнень до них, здійснених Цільовою групою статис-
тики інформаційного суспільства Європейської комісії
(Task Force on Information Society Statistics of the
European Commission) та деяких країнах Північної Євро-
пи, WPIIS було вирішено здійснити формальне визна-
чення сектору ІКТ у двох напрямах. Перший зосеред-
жений на визначенні видів економічної діяльності ІКТ, а
другий — на написанні вичерпного переліку продуктів
ІКТ.

На рисунку 1 наведено схематичне подання змін виз-
начень та класифікацій статистичної інформації про
види економічної діяльності сектору ІКТ, вироблені
WPIIS та гармонізовані з європейськими та національ-
ними класифікаціями із плином часу [2—4; 9].

Що стосується визначення видів економічної
діяльності ІКТ, то було вирішено розпочати форма-

лізацію з "обмеженого" сектору ІКТ, зосередившись
на діяльності, спрямованій на полегшення передачі,
прийому та виявлення інформації. Визначення "роз-
ширеного" сектору ІКТ було здійснено на більш
пізньому етапі, що передбачило врахування, крім
першого, діяльність, безпосередньо пов'язану з ви-
робництвом цифрового контенту. Обидва види діяль-
ності охоплюють, так звану, інформаційну економі-
ку (IE).

Перелік видів економічної діяльності, які стосу-
ються ІКТ, базувався на таких концептуальних прин-
ципах:

1. Підприємства визначаються як підприємства ІКТ,
якщо вони мають на меті здійснювати:

— зв'язок електронними засобами;
— передачу та обробку інформації;
— використання електронних процесів для іденти-

фікації та реєстрації фізичних явищ або для контролю
фізичних процесів.

2. З точки зору підприємств, що надають послуги
ІКТ, їх продукція — це послуги, які дозволяють здійсню-
вати зв'язок та обробку інформації за допомогою елек-
тронних засобів.

Для складання остаточного переліку видів діяль-
ності сектору ІКТ було використано Міжнародну стан-
дартну галузеву класифікацію всіх видів економічної
діяльності — International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities — ISIC Rev.3 [4;
9].

Перше узгоджене визначення, прийняте у 1998 році,
включало такі види діяльності:

— Виробнича діяльність:
3000 Виробництво офісних машин та комп'ютерів.
3130 Виробництво ізольованого кабелю.
3210 Виробництво електронних клапанів і труб та

інших електронних компонентів.

Виробництво товарів ІКТ (Manufacture) 

код ISIC 
Rev. 3.1 

код 
NACE 
Rev.1 

назва за NACE Rev.1 
код 

КВЕД 
2005 

Види діяльності  
(назва за КВЕД 2005) 

 

 

3000 

3001 Manufacture of office machinery 30.01 Виробництво офісного устатковання 

 

3002 

Manufacture of accounting and 

computing machinery 

30.02 Виробництво електронно-

обчислювальних машин та іншого 

устатковання для оброблення 

інформації  

3130 3130 Manufacture of insulated wire and 

cable 

31.30 Виробництво ізольованого проводу та 

кабелю 

3210 3210 Manufacture of electronic valves 

and tubes and other electronic 

components 

32.10 Виробництво електро- та 

радіокомпонентів 

3220 3220 Manufacture of television and radio 

transmitters and apparatus for line 
telephony and line telegraphy 

32.20 Виробництво передавальної 

апаратури 

3230 3230 Manufacture of instruments and 
appliances for measuring, checking, 

testing, navigating and other 

purposes 

32.30 Виробництво апаратури для 
приймання, запису та відтворення 

звуку і зображення  

3312 3320 for measuring, checking, testing, 

navigating and other purposes, 

except industrial process control 

equipment 

33.20 Виробництво контрольно-

вимірювальних приладів 

3313 3330 Manufacture of industrial process 

control equipment 

33.30 Проектування та монтаж систем 

керування технологічними 

процесами  

Таблиця 1. Види діяльності, що визначають сектор ІКТ

відповідно до ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і КВЕД-2005: Виробництво товарів ІКТ

Джерело: розроблено автором за [1; 4; 9].
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3220 Виробництво телевізійних і радіопередавачів
та апаратів для радіотелефонних та телеграфних ліній
зв'язку.

3230 Виробництво телевізійних та радіоприймаль-
них пристроїв, звуко- або відеозаписуючих або відтво-
рювальних апаратів та супутніх товарів.

3312 Виробництво інструментів та приладів для ви-
мірювання, перевірки, випробування, навігаційних та
інших цілей, крім обладнання для обробки промисло-
вих процесів.

3313 Виробництво обладнання для управління тех-
нологічними процесами.

— Послуги, пов'язані з товарами ІКТ:
5150 Оптова торгівля машинами та устаткуван-

ням.
7123 Оренда офісних машин та устаткування (вклю-

чаючи комп'ютери).
— Нематеріальні послуги (телекомунікації та ком-

п'ютери):
6420 Телекомунікації.
72 ІТ-діяльність.
На засіданнях WPIIS, проведених у 2001 та 2002 ро-

ках, були розглянуті можливі зміни щодо класифікації
1998 року, на основі узагальнення досвіду деяких країн-
учасниць. У таблиці 1 представлені види діяльності, що
визначають сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev.3.1 [4; 9],
NACE Rev.1 [4, 9] і КВЕД-2005 [1].

У табл. 1 наведені види діяльності, що визначають
сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і
КВЕД-2005: Виробництво товарів ІКТ.

Реальний перегляд класифікації ISIC, проведе-
ний у 2002 році, дозволив уточнити визначення тих
видів оптової торгівлі, які безпосередньо стосують-
ся продуктів ІКТ. Таким чином, переглянутий варі-
ант класифікації ISIC Rev. 3.1 замінив клас 5150 "Оп-
това торгівля машинами та устаткуванням" на два
такі класи:

— 5151 "Оптова торгівля комп'ютерами, інфор-
маційним обладнанням та програмним забезпе-
ченням";

— 5152 "Оптова торгівля електронікою та телеко-
мунікаційним устаткуванням".

Відповідні зміни біли здійснені й в класифікаціях
NACE Rev.1 та КВЕД-2005 (табл. 2).

На засіданні WPIIS 2006 року було створено групу
експертів з перегляду визначення сектору ІКТ як з точ-
ки зору видів діяльності, так і з точки зору продуктів. У
цій роботі брали участь делегати від WPIIS, а також
представники Євростату та Статистичної Комісії Орга-
нізації Об'єднаних Націй (the United Nations Statistics
Commission).

Задля кращого відображення потреб у класиф-
ікації товарів і послуг ІКТ (головним чином, послуг)
у 2008 р. ООН була розроблена нова редакція
Міжнародної стандартної галузевої класифікації
усіх видів економічної діяльності — International
Standard Industrial Classification of All Economic
Activities — ISIC, Rev. 4 [4; 9], глибоко реструкту-
ризована в порівнянні з попередньою класифіка-
цією ISIC Rev.3.1.

Однією з головних цілей перегляду ISIC було відоб-
раження зростаючої важливості "інформації" в еко-
номіці та суспільстві.

Відповідно до нового визначення сектору ІКТ,
загальний принцип ідентифікації видів діяльності
ІКТ полягає в такому: види діяльності ІКТ вклю-
чають виробництво продуктів (товарів та послуг),
що мають на меті здійснення або дозвіл на оброб-
ку та передачу інформації електронними засоба-
ми, включаючи передачу та візуальну презента-
цію.

Відповідність між видами діяльності з точки зору
ISIC Rev.4 та NACE Rev.2 (Номенклатура економічної
діяльності в Європейському Співтоваристві), дозволяє

Виробництво послуг ІКТ (Services) 
код 
ISIC 

Rev. 3.1 

код 
NACE 
Rev.1 

Види діяльності  
(назва за NACE Rev.1) 

код 
КВЕД 
2005 

Види діяльності  
(назва за КВЕД 2005) 

 5151  5184 Wholesale of computers, computer 

peripheral equipment and software 

51.84 Оптова торгівля комп’ютерами, 

периферійними пристроями та 

програмним забезпеченням  

5152 5186 Wholesale of electronic and 
telecommunications parts and 

equipment 

51.86 Оптова торгівля електронними 
компонентами та устаткованням 

6420 6420 Telecommunications 64.20 Діяльність зв’язку 

7123 7133 Renting of office machinery and 
equipment (including computers) 

71.33 Оренда офісних машин та устатковання, 
включаючи обчислювальну техніку 

72 7210 Hardware consultancy 72.10 Консультування з питань 

інформатизації 

7221 Software publishing 72.21 Розроблення стандартного програмного 
забезпечення 

7222 Other software consultancy and 
supply 

72.22 Інші види діяльності у сфері 
розроблення програмного забезпечення 

7230 Data processing 72.30 Оброблення даних 

7240 Database activities and online 
distribution of electronic content 

72.40 Діяльність, пов’язана з банками даних 

7250 Maintenance and repair of office, 
accounting and computing 

machinery 

72.50 Ремонт і технічне обслуговування 
офісної електронно-обчислювальної 

техніки 

7260 Other computer related activities 72.60 Інша діяльність у сфері інформатизації  

Таблиця 2. Види діяльності, що визначають сектор ІКТ

відповідно до ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і КВЕД-2005: Виробництво послуг ІКТ

Джерело: розроблено автором за [1; 4; 9].
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переводити вибрані види діяльності у класи діяльності
КВЕД-2010 [2].

Поточне визначенням сектора ІКТ прийняте на ос-
нові ISIC Rev.4. Види діяльності, що відповідають ви-
щезгаданому визначенню за ISIC Rev.4, NACE Rev.2 та
КВЕД-2010 представлені в таблиці 3.

Незважаючи на те, що всі види діяльності, пов'я-
зані з інформаційною економікою, були описані або
були частиною класів ISIC у ряді підрозділів, інтер-
претація класів, що мають відношення до інформа-
ційної економіки та її межі, були змінені та розши-
рені.

У результаті були внесені такі дві основні зміни, що
стосуються класифікації секторів ІКТ:

— новий розділ J: "Інформація та телекомуні-
кації";

— підрозділ 26: виробництво комп'ютерних, елект-
ронних та оптичних виробів.

Крім того, прийняття ISIC Rev. 4 надало можливість:
а) краще визначити класифікацію діяльності ІКТ по-

рівняно з попередньою редакцією, а саме:
— виробництво комп'ютерів та периферійного об-

ладнання;
— виробництво засобів зв'язку та ін.;

— більшість послуг, пов'язаних із ІКТ (наприклад,
телекомунікації, діяльність з інформаційних технологій);

б) надати нове визначення послуг, пов'язаних з ІКТ,
а саме:

— роздрібна торгівля обладнанням ІКТ у спеціалі-
зованих магазинах;

— ремонт обладнання ІКТ;
в) представити види діяльності, які знаходились на

ранніх етапах розвитку або яких не існувало на той час,
коли був розроблений ISIC Rev. 3.1, а саме:

— хостинг веб-сайтів;
— веб-портали;
— бездротова телекомунікаційна діяльність.

ВИСНОВКИ
Провідну роль у стандартизації та статистичному

вивченні процесів формування сектору ІКТ відіграє
Організація економічного співробітництва та розвитку.
Керівництво ОЕСР з вимірювання інформаційного сус-
пільства містить статистичні визначення, класифікації та
методи вимірювання та порівняння інформаційного су-
спільства в різних країнах, надає стандартизовані ме-
тадані для статистиків, аналітиків та політиків у цій га-
лузі. Керівництво є уніфікованою міжнародною статис-

КВЕД 2010 (NACE Rev.2) 

Назва класу 
ISIC 

(Rev.4) 
Сек-

ція 

Роз-

діл 
Група Клас 

Виробництво ІКТ (ICT manufacturing industries)  

C 26 26.1 26.11 Виробництво електронних компонентів 2610 

26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 

26.2 26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

2620 

26.3 26.30 Виробництво обладнання зв’язку 2630 

26.4 26.40 Виробництво електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й 

зображення 

2640 

26.8 26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв 

даних 

2680 

Торгівля ІКТ (ICT trade industries)  

G 46 46.5 46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, 

периферійним устаткованням і програмним 

забезпеченням 

4651 

46.52 Оптова торгівля електронним і 

телекомунікаційним устаткованням, 

деталями до нього 

4652 

Послуги ІКТ (ICT services industries)  

J  58 58.2 58.21 Видання комп’ютерних ігор 5821 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 5829 

61 61.1 61.10 Діяльність у сфері проводового 

електрозв’язку 

6110 

61.2 61.20 Діяльність у сфері безпроводового 

електрозв’язку 

6120 

61.3 61.30 Діяльність у сфері супутникового 

електрозв’язку 

6130 

61.9 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку 6190 

62 62.0 62.01 Комп’ютерне програмування  6201 

62.02 Консультування з питань інформатизації 6202 

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним 
устаткованням  

63 63.1 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на 
веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність  

6311 

63.12 Веб-портали  6312 

S 95 95.1 95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

9511 

95.12 Ремонт обладнання зв’язку 9512 

Таблиця 3. Види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev.4, NACE Rev.2 та

КВЕД-2010

Джерело: розроблено автором за [2; 4; 9].
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тичною базою для країн та регіонів, які прагнуть роз-
робляти нові статистичні програми для вимірювання
інформаційного суспільства.

Діяльність сектору ІКТ формується інституціональ-
ними одиницями за видами діяльності, що передбача-
ють виробництво ІКТ, торгівлю ІКТ та послуги ІКТ.

Розширене визначення сектору інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, наявне в ISIC Rev.4, забезпе-
чує статистичну базу для вимірювання в міжнародно-
му порівнянному сенсі тієї частини економічної діяль-
ності, яка генерується шляхом виробництва товарів та
послуг ІКТ.

У подальших дослідженнях доцільно провести оці-
нювання сектору ІКТ з урахуванням економічної діяль-
ності та зайнятості на підприємствах ІКТ, а також ре-
зультатів зарубіжного (імпортного) виробництва та
торгівлі товарами та послугами ІКТ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні зараз діє система оподаткування прибутку

підприємств, яка, в цілому, відповідає міжнародним стандар-
там. На сьогоднішній день податок на прибуток підприємств
є основним податком для юридичних осіб, оскільки саме при-
буток є основною метою діяльності будь-якого підприємства,
а даний податок може як стримувати, так і стимулювати його
розвиток. Водночас точаться дискусії щодо заміни традицій-
ного податку на прибуток підприємств податком на виведе-
ний капітал за прикладом Естонії у 2000 році. Розгляд цього
питання є дуже актуальним в наш час, адже запровадження
податку, може досить суттєво вплинути на економіку країни
та дозволити розвиватись підприємницькому сектору з но-
вою силою. Предметом наукового дослідження є податок на
виведений капітал вплив його на бізнес країни.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOME TAX AND TAX ON THE SHOWN OUT CAPITAL:
MODERN REALITIES AND PROSPECTS

У статті надано загальну характеристику податку на прибуток в українських реаліях, у тому числі

з огляду на розподіл податкового навантаження, рівень надходжень до державного бюджету та чис-
ленні проблеми, пов'язані з його адмініструванням. Також розглянуті перспективи реформування

цього податку у податок на виведений капітал в умовах економічного падіння та збитковості

підприємств. Проведено порівняльний аналіз податку на прибуток підприємств та податку на виве-

дений капітал, а також з'ясовано, як вплине трансформація податку на суб'єкти господарської діяль-

ності та в цілому економіку країни. Здійснено аналіз європейських моделей оподаткування прибут-

ку підприємств з метою імплементації в податкову політику України.

In the article general description of income tax is given in Ukrainian realities, including taking into
account the partition of tax load, level of receivabless in the state budget and numerous problems related

to his administration. Also considered prospects of reformation of this tax in a tax on the shown out capital

in the conditions of the economic falling and unprofitableness of enterprises. The comparative analysis

of income tax is conducted enterprises and tax on the shown out capital, and also it is found out, as

transformation of tax will influence on subjects of economic activity and on the whole economy of country.

The analysis of європейських models of taxation of profit of enterprises is carried out with the aim of

імплементації in tax politics of Ukraine.

Ключові слова: оподаткування прибутку, податок на прибуток, податок на виведений капітал, подат-
кове навантаження, податкові надходження, порівняльний аналіз.

Key words: taxation of profit, income tax, tax on the shown out capital, tax loading, tax receivabless, comparative
analysis.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання реформування податку на прибуток
підприємств є досить спірним і викликає значний інтерес
як у науковців, так і у осіб, які на практиці займаються гос-
подарською діяльністю. Це питання досліджували: Т. Шев-
цова, О. Шемяткін, П. Себастьянович, Е. Курганський,
О. Соколовський, І. Таптунова та інші.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у детальній характеристиці та по-

рівняльному аналізі податку на прибуток та податку на ви-
ведений капітал, з акцентом на проблеми та недоліки, які
є сьогодні в оподаткуванні та напрями і шляхи покращен-
ня.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В Україні з 2015 року за-
проваджена класична євро-
пейська модель податку на при-
буток підприємств, згідно з якою
базовим показником для розра-
хунку об'єкта оподаткування є
бухгалтерський фінансовий ре-
зультат до оподаткування, який
в подальшому коригується на
різниці визначені Податковим
кодексом України. Тобто об'єкт
оподаткування повинен розра-
ховуватись на підставі даних фі-
нансової звітності платника по-
датків, у зв'язку із чим фіс-
кальним органам надано право
проводити перевірку правиль-
ності ведення бухгалтерського
обліку для податкових цілей.
Класична європейська модель
оподаткування прибутку підпри-
ємств є найпоширенішою серед
країни ЄС (окрім Естонії), біль-
шість яких входять до Органі-
зації економічного співробітниц-
тва та розвитку [7].

Відповідно до так званої "ес-
тонської моделі", за якою Есто-
нія у 2000 році замінила свій по-
даток на прибуток підприємств
на власний різновид, податком
на виведений капітал оподатко-
вують дивіденди або розподіле-
ний прибуток, а не фінансові
прибутки компаній. Концепція
такого податку користується
певною популярністю в регіоні.
Грузія запровадила цей податок
на початку 2017 року, Молдова
провела реформу за прикладом
естонської моделі у 2008 році
(але згодом скасувала її) [2].

На перший погляд, різниця
між податком на прибуток та податком на виведений капі-
тал є суттєвою. Для того щоб, дослідження було більш
об'єктивним, проведемо невелике порівняння цих податків
(табл. 1).

На основі даних таблиці 1 цілком можна проаналізу-
вати, який вплив матиме зміна податку на прибуток підприє-
мства.

Надмірний рівень оподаткування негативно впливає на
інвестиційний клімат України. Оподаткування реального
сектору економіки надто обтяжливе та пригнічує процеси
економічного відтворення, а підприємництво може працю-
вати рентабельно, як правило, лише за умови приховуван-
ня частини своїх доходів від оподаткування.

Введення нового податку здійснюватиме позитивний
інвестиційний вплив через те, що нерозподілений прибу-
ток компаній, з якого фінансують інвестиції, не буде більше
об'єктом для оподаткування податком на прибуток. Гро-
шові резерви компаній стануть більшими, що створить мож-
ливість для фінансування більших інвестицій (також за
рахунок поліпшення доступності кредитів). Дійсно доступ
до кредитів також дещо поліпшиться, оскільки компаніям
вже не буде потрібно імітувати збитки у фінансовій
звітності для зниження податкового навантаження, що,

водночас, знижує їх платоспроможність з точки зору
фінансових інституцій. Оподаткування тільки виведеного
капіталу може бути особливо корисним для новостворе-
них компаній, які часто стикаються із труднощами, пов'я-
заними зі сплатою податку на прибуток підприємств задов-
го до створення позитивного балансу руху грошових
коштів, тоді як ПВК вони повинні будуть сплачувати лише
при розподіленні прибутку [4].

Важливою рисою чинної системи є, звичайно, те, що
через можливість переносу величезних збитків компаній
на майбутні періоди та суттєві ухилення від сплати подат-
ку багато компаній взагалі не сплачує податок на прибу-
ток, а тому не страждає від оподаткування нерозподіле-
ного прибутку. В загальному випадку в нинішній системі
нерозподілений прибуток оподатковують за ставкою
18%, але нещодавно було запроваджено прискорені нор-
ми амортизації (на 2017 та 2018 роки з можливістю подо-
вження дії) на інвестиції в обладнання, які можуть бути
амортизовані протягом двох років. Ця норма суттєво зни-
жує відмінність оподаткування нерозподіленого прибут-
ку між двома системами. Однак різниця залишається для
інвестицій в нерухомість та інші види основних засобів
[2].

Критерії порівняння Чинний податок на прибуток Новий податок на виведений капітал 

База оподаткування Фінансовий прибуток компаній 

(відповідно до МСФЗ / 

національних стандартів обліку) 
з несуттєвими коригуваннями 

Розподілений прибуток (дивіденди) та 

інші види виведеного з податкової 

системи капіталу, лише здійснені 
транзакції 

Ставка податку 18% податок на прибуток +5% 

податок на доходи фізичних 

осіб + 1,5% військовий збір на 

дивіденди. 

Ефективна ставка податку 

23,33% 

Становлять 5%, 15% і 20% та залежать 

від здійснених операцій. Платники 

податку самостійно визначають суми 

податку, що підлягають сплаті. 

Обов’язок щодо нарахування та сплати 

податку виникає у платника податку у 

випадку здійснення операції, що є 

об’єктом оподаткування 

Оподаткування 

інвестицій 

Оподаткування за ставкою 18%, 

якщо фінансують за рахунок 

нерозподіленого прибутку; 
зараховано до видатків, якщо 

фінансування за рахунок 

кредиту. 

Прискорені норми амортизації 

для обладнання: 2 роки 

- 

Міжнародні 

транзакції, до яких 

застосовують правила 

трансфертного 
ціноутворення 

Коригування фінансового 

результату щодо трансфертного 

ціноутворення 

Транзакції оподатковують, якщо є 

необхідними коригування відповідно 

до правил трансфертного 

ціноутворення 

Оподаткування 
видатків, які не 

стосуються бізнесу 

Неділові види видатків повинні 
фінансуватись з прибутку. 

Перевірки за фінансовою 

звітністю 

Оподатковують податком на доходи 
фізичних осіб 

Вплив від зміни 

обмінного курсу 

Може суттєво впливати на базу 

оподаткування. Різке знецінення 

гривні призводить до великих 

збитків, які декларують та 

переносять на майбутні періоди 

платники податків 

- 

Оподаткування 

операцій з 

пов'язаними особами 
щодо 

товарів/послуг/прав 

власності 

Всі видатки бізнесу, які 

включено як витрати при 

розрахунку бази оподаткування, 
повинні відповідати принципу 

звичайних цін 

Лише контрольовані операції (лише 

товари) з неплатниками, використання 

методу «звичайної ціни» з 
оподаткуванням перевищень за 

ставкою 20% 

Оподаткування 

кредитів / відсотків за 

кредитами від 

пов'язаних осіб 

Правило тонкої капіталізації 

обмежує відсотки, які включено 

до податкових витрат, з 

врахуванням розміру боргу по 

відношенню до розміру 

статутного капіталу 

Відсотки, сплачені пов’язаним особам 

(нерезидентам) оподатковують за 

ставкою 20% в частині, яка перевищує 

50% максимальної ставки 

Національного банку України 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика податку на прибуток

підприємств та податку на виведений капітал

Джерело: складено на основі [3].
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На практиці порівняння
податку на прибуток та по-
датку на виведений капітал
може лише суттєво пол-
іпшити інвестиційні можли-
вості невеликої кількості
компаній, які є чесними
платниками податків, не
мають суттєвих збитків, що
переносяться на майбутні
періоди, та здійснюють ве-
ликі інвестиції в інші, ніж
обладнання, основні засо-
би. Це може бути особливо
вигідно для новостворених
компаній. Крім того, дос-
тупність банківських кре-
дитів може дещо поліпши-
тись. У підсумку, запровад-
ження податку на виведе-
ний капітал, найвірогідні-
ше, не матиме значного
впливу на інвестиції у порівнянні із сьогоднішньою систе-
мою. Разом з тим, сприятливі прискорені норми аморти-
зації в системі податку на прибуток підприємств є підхо-
дом до зниження різниці між системами. Крім того, навряд
чи можна юридично ліквідувати з нинішньої системи нако-
пичені внаслідок знецінення гривні збитки компаній від
курсових різниць, якими б сумнівними вони не були [3].

Стягування податку на доходи від операційної діяль-
ності буде простішим, оскільки зникнуть проблеми, які
загрожують спроможності Державної фіскальної служби
і можуть суттєво впливати на фінансові доходи підпри-
ємств. Зокрема оцінка справедливої вартості активів або
резервів на виконання зобов'язань. Залишаться актуаль-
ними інші аспекти, зокрема, правила трансфертного ціно-
утворення. Крім того, обмеження податкових аудитів пе-
ревіркою окремих операцій, а не повної фінансової
звітності підприємств, може значно знизити адміністра-
тивні витрати для підприємств та органів влади.

Зміна бази оподаткування з фінансового прибутку на
розподілений прибуток або інші форми виведеного капіталу
є формою податкової відстрочки: прибутки оподатковують
пізніше, лише при їх розподіленні. Це, найвірогідніше, нега-
тивно вплине на бюджетні доходи в короткостроковому пе-
ріоді: "Оскільки згідно з попередніми розрахунками, бюджет
на перших етапах буде щорічно втрачати близько 35—
40 млрд гривень", — сказав у коментарі міністр фінансів [6].

Всім зрозуміло що, після запровадження податку на
виведений капітал компанії не сплачуватимуть великі див-
іденди (а використають нерозподілений прибуток на фінан-
сування інвестицій), бюджетні доходи знизяться в перші
роки після запровадження нової податкової системи.
Справді, в Естонії після запровадження ПВК у 2000 році
податкові доходи від ПВК початково були суттєво нижчи-
ми за надходження від податку на прибуток підприємств.
Крім того, в проекті закону О. Шемяткіна та Т. Шевцової
запропоновано ставку податку 15% для дивідендів, що
виплачуються резидентам України, що є суттєво нижчою,
ніж поточна ефективна ставка 23,33%. Отже, в принципі,
податкова відстрочка та нижча ставка податку може при-
звести до негативного фіскального впливу [7].

Фактично, фіскальний вплив від запровадження подат-
ку на прибуток підприємств потрібно порівнювати із його
недосконалим поточним станом. Зокрема динаміка над-
ходжень від податку в останні роки свідчить про поступо-
ве зменшення значення цього податку у формуванні до-
ходної частини бюджету країни (табл. 2).

Виходячи із наведених даних та враховуючи статисти-
ку надходжень від податку на прибуток підприємств в ос-
танні роки та переплати цього податку, можна зробити вис-
новок, що цей податок наразі не є бюджетоутворюючим.
Доходи від податку на прибуток знижуються передусім че-
рез суттєві податкові збитки, які переносять на майбутні
періоди платники податку на прибуток. За логікою податку
на виведений капітал ці втрати не мають ролі, оскільки ком-
панії сплачують податок на розподілений прибуток. Якщо
вони спроможні розподілити прибутки, то вони більше не є
збитковими. Здійснення контрольованих операцій сприяти-
ме миттєвим податковим надходженням, які не зможуть бути
нівельовані попередніми збитками, які б, за діючої систе-
ми, унеможливили збільшення доходів за рахунок застосу-
вання правил трансфертного ціноутворення.

Податкові надходження від податку на виведений ка-
пітал можуть зрости в довгостроковому періоді, якщо кон-
троль за його стягненням насправді буде більш зручним
для податкових органів. Однак у перші роки переходу від
однієї системи до іншої можуть виникнути проблеми із по-
датковим контролем, оскільки, як платникам податків, так
і податковим органам потрібно буде повністю пристосува-
тись до нової системи. Це, ймовірно, сприятиме короткос-
троковим вигодам для компаній та, відповідно, зниженим
доходам від податку на виведений капітал у перші роки
впровадження [8].

Відомі науковці прогнозують, що запровадження по-
датку на виведений капітал здатне вирішити проблеми із
найбільшими схемами ухилення від сплати податку. Пра-
вила щодо оподаткування відсотків за кредитами пов'яза-
них сторін, фінансової допомоги пов'язаним сторонам,
натомість може з'явитись нова можливість для ухилення
від сплати податку: допомога або неповернений кредит,
наданий пов'язаній особі закордон.

Поточні оцінки негативного короткострокового впли-
ву на бюджетні доходи від запровадження податку на ви-
ведений капітал в перший рік різняться від 11 млрд грн (оцін-
ка КМ Партнерів, які розробили пропозицію щодо запро-
вадження податку на виведений капітал), що становить
0,5% валового внутрішнього продукту 2016 року до
39 млрд грн (оцінка Державної фіскальної служби), що ста-
новить 1,7% валового внутрішнього продукту 2016 року.
Через фіскальні недоліки поточної системи оцінка Держав-
ної фіскальної служби може виявитись занадто високою,
але може бути взята як максимальний розмір можливих
фіскальних втрат [4].

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Доходи бюджету 304,9 387,9 432,9 429,9 443,9 652,1 782,7 1016,8 

Податкові надходження 236,9 323,9 347,9 341,2 355,4 507,6 650,8 828,2 

частка у доходах 

державного бюджету, % 

77,69 83,5 80,36 79,36 80,06 77,85 83,15 81,45 

Податок на прибуток 

підприємств 

40,4 55,1 55,7 55 40,2 39,1 60 73,4 

частка у податкових 

надходженнях, % 

17,05 17,01 23,09 16,11 11,31 7,7 9,21 8,86 

Податок на доходи 

фізичних осіб 

51 60,2 68,1 72,2 75,2 100 138,8 185,7 

частка у податкових 

надходженнях, % 

21,52 18,58 19,57 21,16 21,15 19,7 21,32 22,42 

Податок на додану 

вартість 

126,9 172,9 184,8 181,7 189,2 246,9 329,9 434 

частка у податкових 

надходженнях, % 

53,56 53,38 53,11 53,25 53,23 48,64 50,69 52,4 

Акцизний податок 28,3 33,9 38,4 36,7 45,1 70,8 101,8 121,5 

частка у податкових 

надходженнях, % 

11,94 10,46 11,03 10,75 12,74 13,94 15,64 14,67 

Таблиця 2. Аналіз динаміки формування податкових надходжень

зведеного бюджету Україні в розрізі податків за 2010—2017 рр., млн грн

Джерело: складено автором на основі [3].
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Такі короткострокові втрати є надзвичайно важливи-
ми за сучасного стану економіки. Україна зараз виконує
Програму Міжнародного валютного фонду та не має
вільного доступу до ринку капіталу. Зниження дефіциту
сектору державного управління до низького рівня було
одним із найбільших досягнень уряду після 2014 року.
Повна фіскальна компенсація будь-якої реформи повин-
на бути обов'язковою. Якщо Україна вирішить запровади-
ти фундаментальні зміни в напрямку запровадження по-
датку на виведений капітал, потрібно передбачити повну
та стійку компенсацію втрати бюджетних доходів до мак-
симально можливого їх розміру [3].

Без компенсаційних заходів загальний вплив введен-
ня податку на виведений капітал буде негативним, оскіль-
ки чинитиме додатковий тиск на складну бюджетну ситуа-
цію в країні. Для кращого прорахунку впливу цього подат-
ку на стан бюджету. слід проаналізувати дані про нову по-
даткову базу з метою точнішої оцінки доходів. Крім того,
чинні оцінки ще не повною мірою відображають часові
відрізки надходжень податку на прибуток та податку на
виведений капітал у перший рік впровадження останньо-
го. Деякі доходи податку на прибуток збираються лише у
першому кварталі року, наступного за податковим роком,
у який вони стягуються. Отже, бюджетний вплив податку
на виведений капітал можна буде побачити протягом пер-
ших двох років. Для планування бюджету необхідні надійні
прогнози податкових надходжень з урахуванням цих ча-
сових проміжків.

ВИСНОВКИ
Отже, зміна системи оподаткування прибутку підпри-

ємств в Україні з податку на прибуток підприємств на запро-
понований податок на виведений капітал, найвірогідніше,
матиме невеликий, але позитивний економічний вплив на інве-
стиції. Фіскальний вплив у короткостроковій перспективі,
найвірогідніше, буде негативним і повинен бути повністю ком-
пенсований при запровадженні нового податку. В довгост-
роковій перспективі фіскальний вплив запровадження подат-
ку на виведений капітал, ймовірно, буде позитивним через
полегшення контролю за дотриманням законодавства та
відсутність перенесення збитків на майбутні періоди, а також
внаслідок непрямого ефекту від поліпшення інвестиційного
клімату. Компанії та податкові органи, найвірогідніше, виг-
рають від запровадження податку на виведений капітал внас-
лідок зниження адміністративного тягаря, тому ухвалення
рішення щодо його запровадження передусім повинно зале-
жати від можливості компенсувати короткострокові втрати
бюджетних доходів та наявності достатньо високого очіку-
ваного адміністративного та економічного ефекту, щоб про-
водити такі масштабні зміни законодавства.

Водночас у довгостроковій перспективі система подат-
ку на виведений капітал виглядає як доцільна податкова
система для України із особливими виграшами у формі
зниження адміністративного тягаря, а отже, і легшого кон-
тролю за дотриманням законодавства політичного тиску
на податкові органи. В результаті компанії отримали ма-
сові штрафи та пені за найменші порушення, в результаті
чого позитивний вплив реформи на інвестиційний клімат
став негативним. Отже, якщо Україна вирішить запрова-
дити фундаментальні зміни в напрямку запровадження
податку на виведений капітал, потрібно передбачити по-
вну та стійку компенсацію втрати бюджетних доходів до
максимально можливого їх розміру.
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ВСТУП І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загроза кліматичної кризи у значній мірі зумовлена

збільшенням обсягів викидів шкідливих парникових
газів. Активна діяльність людини спричиняє збільшен-
ня концентрації у повітрі вуглекислого газу, метану та
оксиду азоту. Останнім часом, аби зупинити негативні
кліматичні зміни, висувається гіпотеза, що основна
відповідальність за викиди шкідливих парникових газів
лягає на тваринництво. Однак це суперечить цілям ООН
щодо продовольчої безпеки, подолання бідності та ви-
рощування продовольчих культур. Це свідчить, що ця
проблема ще дуже слабо досліджена, що визначає її
актуальність. Розв'язок цієї проблеми можливий шля-
хом впровадження екологічної парадигми локалізації
виробництва тваринницької продукції.
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У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги викидів пар-

никових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано, що політика скорочення поголів'я тва-

рин, особливо ВРХ, з метою зменшення викидів шкідливих газів суперечить пріоритетним цілям

ООН щодо продовольчого забезпечення та подолання бідності, а також підтримання балансу

гумусу в грунтах для вирощування продовольчих культур. Обгрунтовано можливість та не-

обхідність локалізації господарського ведення тваринництва з метою подальшого зниження

впливу галузі на навколишнє середовище, без скорочення загальної чисельності поголів'я тва-

рин, шляхом переорієнтації галузі на малі форми господарювання: фермерські і селянські гос-

подарства.

The article deals with discussion questions about the impact of animal husbandry on the volumes
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the soil for growing food crops. The possibility and necessity of localization of animal husbandry is

justified to further reduce the influence on the environment without reducing total number of livestock
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ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі екологізації сільського господарства вже
приділено достатньо уваги. Ці питання досліджували
В. Баранніков[7], О. Ільясов [15], П. Нагінян [4], К. Про-
копенко [20], В.Тимчук [23], О. Фурдичко, О. Никифо-
рук, О. Ходаківська. Водночас питання конкретної оцін-
ки впливу тваринництва на забруднення навколишньо-
го середовища досліджувалося ще не достатньо. Його
опосередковано торкалися в своїх працях О. Богачик
[8], Р. Гудленд [3], І. Лещук [16], О. Устименко. Водно-
час, думки дослідників, які приділяли певну увагу цій
темі, мають істотне розходження. В зв'язку з цим є по-
треба у формування обгрунтованого підходу щодо оцін-
ки впливу тваринництва на забруднення навколишньо-
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го середовища з урахуванням цілей ООН щодо продо-
вольчої безпеки та подолання бідності.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести дослідження впливу тварин-

ництва на забруднення навколишнього середовища та
обгрунтувати екологічну парадигму локалізації вироб-
ництва продукції тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На Паризькій конференції зі змін клімату (грудень

2015 р.) відзначалось, що антропогенний вплив уже на
95% визначає загрозу потепління клімату [6]. У доповіді
Міжвідомчої групи експертів зі змін клімату також за-
значається, що значний вплив на глобальне потепління
справляє сільське господарство і зокрема тваринницт-
во [14]. В Україні найбільша частка шкідливих газів, що
спричиняють парниковий ефект, припадає на діоксид
вуглецю — 76%, а далі — на метан -18%, і на закис
азоту — 7%. Така пропорція зберігається протягом
останнього десятиріччя [23]. При цьому діоксин вугле-
цю виділяється головним чином від використання викоп-
них вуглеводнів, метан — від сільськогосподарської
діяльності, а оксид азоту — з відходів тваринництва —
гноїв [12].

У процесі дослідження з'ясовано, що позиції до-
слідників щодо впливу тваринництва на потепління
клімату досить контрасні. Одна їх частина дотримуєть-
ся так званої максималістської позиції — що вплив тва-
ринництва дуже значний. Так, аналітик ФАО Х. Штайн-
фельд акцентує увагу на тому, що тваринництво є од-
ним з головних причин екологічних проблем [16]. Екс-
перти Світового банку Р. Гудланд і Дж. Ангенг стверд-
жують, що частка тваринництва в структурі викидів пар-
никових газів сягає 51% [3]. П. Вишебаба вважає, що
тваринництво шкодить більше ніж транспорт, енергети-
ка та промисловість разом узяті [10].

Друга частина дослідників займає мінімалістську
позицію. Так, експерт Compasion in World Farming О. Бо-
гачик відводить тваринництву всього лише 9% обсягів
викидів вуглецю та 37% метану [8]. Інші дослідники вва-
жають, що на сільське господарство припадає 19%
світових викидів парникових газів [1]. За даними ФАО
частка викидів шкідливих газів сільським та лісовим гос-
подарством становить 21% (рис. 1).

Крім того, дослідники висловлюють тривогу щодо
перспектив зростання викидів від сільського господарст-

ва. В. Сіденко та О. Веклич прогнозують, що до 2030 р.
проти 2012 р. викиди можуть зрости на 36% та проти
1990 р. — на 52%. Але при впровадженні заходів зі ско-
рочення викидів їх обсяги до 2030 р. можуть зменшити-
ся на чверть і становити 30—40% до рівня 1990 р.
Вартість забезпечення такого скорочення оцінюється у
6—10 млрд євро [24, c. 92].

Основна частка впливу тваринництва на викиди пар-
никових газів припадає на скотарство, зокрема ВРХ.
Skeptical Science стверджує, що "виробництво ялови-
чини продукує в 4 рази більше парникових газів у
співвідношенні з калорійністю м'яса, ніж еквівалентна
кількість свинини, і в 5 разів більше, ніж еквівалентна
кількість м'яса птиці" [5]. Тому низка екологів стверд-
жує, що споживання яловичини і молока та розвиток
скотарства загалом є шкідливим для навколишнього
середовища і наполягає на його обмеженні [4].

Однак така постановка проблеми ставить під загро-
зу продовольче забезпечення населення, особливо в
країнах із високим рівнем бідності. Тому в преамбулі
до Паризької угоди, укладеної в грудні 2015 року, заз-
начається, що "основоположним пріоритетом є ліквіда-
ція голоду та подолання бідності"[18]. Отже, політика
скорочення тваринництва, особливо скотарства, супе-
речить інтересам продовольчої безпеки і подолання
бідності.

Водночас тваринництво має велике значення для
землеробства та виробництва продуктів харчування
рослинного походження. Так, у процесі годівлі твари-
нами засвоюється лише 25% органічних речовин, а
75% їх переходить у відходи. В середньому це 50—
80% азоту, 60—80% фосфору, 80—90% калію, до
90% кальцію та до 60% неперетравлених речовин. Це
дуже цінні компоненти добрива для вирощування важ-
ливих продовольчих культур, особливо зернових та
овочів. Тому не випадково, питанню використання
гною, як добрив, і ролі тваринництва для землероб-
ства присвячено багато праць вітчизняних і зарубіж-
них дослідників [7].

Отже, скорочення поголів'я ВРХ, що має позитив-
ний вплив на скорочення викидів парникових газів, при-
зводить до суттєвого скорочення запасів гумусу в грун-
тах та забезпечення продовольчих культур поживними
речовинами [20]. А ця проблема вже й без того стала
дуже гострою, майже критичною. За даними Інституту
охорони грунтів України, ще століття тому український
грунт містив у середньому 4—6% гумусу, а зараз — уже
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Рис. 1. Частка секторів економіки у викидах парникових газів, %

Джерело: розроблено за даними Доповіді ФАО 2016 р. [18].
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3,2%. Якщо гумусу в грунті стане менше за 2,5%, це
вже буде не чорнозем. Кожні 5 років грунти України
втрачають в середньому 0,05% гумусу. У грошовому
еквіваленті за двадцять років це становило близько
450 млрд грн, а щорічно це більше 20 млрд грн [13, с.
12]. Отже, затрати тут можуть бути значно більші, ніж
екологічні втрати. За останні кілька десятиліть, внаслі-
док скорочення поголів'я тварин, обсяги внесення
органічних добрив різко впали: у 25 разів з 257 млн т у
1990 р. до 10 млн т у 2014 р. [21]. Тобто, скорочення
поголів'я з одного боку сприяє зменшенню викидів пар-
никових газів, а з іншого — спричиняє зростання втрат
гумусу в грунті і суттєвому ослабленню галузі рослин-
ництва.

Таким чином, гострота проблеми продовольчої без-
пеки та подолання бідності населення не дають підстав
для скорочення тваринництва з метою зменшення ви-
кидів парникових газів. Водночас гострота проблеми
еколого безпечного ведення тваринництва не дозволяє
ігнорувати завдання скорочення шкідливих викидів від
тварин. Розв'язок цієї дуалістичної проблеми можливий
шляхом впровадження екологічної парадигми локалі-
зації виробництва тваринницької продукції. При цьому
під локалізацією розуміється — обмеження місця дії
того чи іншого явища, процесу, певними просторовими
межами. В даному випадку мається на увазі локалізація
екологічно негативного впливу тваринництва на навко-
лишнє середовище, шляхом вдосконалення (трансфор-
мації) форм господарювання в галузі. В цьому й поля-
гає суть екологічної парадигми локалізації господарю-
вання.

За останні 30—40 років в Україні склалось три ос-
новні форми локалізації господарювання в тварин-
ництві: 1) промислові комплекси, 2) середні підприєм-
ницькі ферми, 3) малі господарські ферми. Вони справ-
ляють різний вплив як на розв'язання проблеми продо-
вольчого забезпечення, так і на екологізацію тварин-
ництва.

Промислові комплекси тривалий час вважались еко-
номічно ефективними і дозволяли в короткі терміни ви-
рішити проблему забезпечення населення м'ясо-молоч-
ними продуктами. Однак так було тоді, коли не врахо-
вувались і не оцінювались екологічні втрати. Згодом
стало очевидно, що експлуатація тваринницьких комп-
лексів спричиняє ряд серйозних проблем, пов'язаних зі
станом довкілля [15]. Концентрація поголів'я в цих ком-
плексах сягає вражаючих розмірів: до 20—30 тис. голів
ВРХ та до 250 тис. голів свиней. Близько 70% м'яса,
що надходить на ринок, вироблене на великих промис-
лових комплексах з утримуванням більше 1000 гол. ху-
доби [9].

Тому О. Паленичак стверджує, що створення вели-
ких тваринницьких комплексів з урахуванням всіх еко-
логічних втрат не виправдане в т.ч економічно. Серйоз-
но обмежені можливості кормо забезпечення, через що
не освоюються виробничі потужності. Інтенсивне вико-
ристання кормових угідь навколо таких комплексів при-
зводить спочатку до різкого зниження їхньої продук-
тивності, а потім до повної деградації [17].

О. Ільясов стверджує, що при щільній забудові те-
риторій тваринницькими приміщеннями ступінь забруд-
нення навколишнього середовища різко зростає в по-
рівнянні із зоною дії дрібних тваринницьких ферм. Мас-
штаб впливу відходів тваринницьких комплексів зале-
жить від багатьох факторів і проявляється у забрудненні
різних середовищ: грунту, води, повітря в радіусі до
15 км (рис. 2).

В. Махнюк, І. Кіреєва, О. Турос, після дослідження
впливу виробничих об'єктів свинарства на забруднення
навколишнього середовища, з'ясували, що мінімально
можливі викиди в атмосферу зростають пропорційно
кількості утримуваного поголів'я (рис. 3).

Наявність забруднюючих речовин в повітрі на
відстані від 200 м до 1000 м від тваринницьких комп-
лексів значно перевищує гігієнічні нормативи. І лише на
відстані 1500—2000 м від комплексів концентрація цих
речовин зни-жуються до нормативних величин. Тому, на
думку дослідників, необхідно диференціювати розмі-
ри санітарно-захисних зон для тваринницьких ферм з

7,5

51,9

96,2

1,9

36,3

51,3

Тис.гол.: 4-12 

30-50

Понад 100

Забруднюючі
речовини

Метан 

Джерело: розроблено за даними [11].

Рис. 3. Мінімально можливі викиди в атмосферу від свинокомплексів, т/рік

Рис. 2. Виділення за годину від тваринницьких

комплексів

Джерело: розроблено за даними [15].
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урахуванням їх потужності та обсягів викидів забруд-
нюючих речовин [11].

У господарствах населення та фермерських госпо-
дарствах з утриманням до 50 гол зосереджено трохи
менше половини всього поголів'я ВРХ . Тварини в та-
ких господарствах утримуються в основному на гли-
бокій підстилці, що призводить до високого ступеня
розкладання гною і можливості його використання без
додаткової підготовки. Тому майже половина гною
ВРХ не представляє загрози екології регіонів і не ви-
магає спеціальних заходів щодо його підготовки та ви-
користання. В цьому випадку достатньо дотримувати-
ся елементарних санітарних правил його зберігання і
мінімальної агротехнологічної культури його викори-
стання. У свою чергу інше поголів'я худоби міститься
на фермах з поголів'ям від 50 голів до декількох тисяч
[15].

Звідси очевидно, що Україна має великі можливості
зниження рівня забруднення навколишнього середови-
ща тваринництвом за рахунок вдосконалення локалі-
зації господарювання в цій галузі. Проблема впливу тва-
ринництва на навколишнє середовище тісно пов'язана
з концентрацією поголів'я в одному підприємстві і в
одній місцевості. Чим більше тварин зосереджено в
одному місці, у господарстві — тим вищий вплив нега-
тивних факторів від них на навколишнє середовище і
тим менші можливості цього середовища абсорбувати
ці викиди. Тому в країнах Європи вже діє Директива ЄС
2010/ 75/ ЄС "Про промислові викиди (інтегроване
запобігання та контроль забруднення)", що визначає
екологічну межу віднесення господарств до промисло-
вих ферм. Відповідно до цієї Директиви промисловими
вважаються ферми за наступними параметрами
кількості поголів'я: птиця — більше 40 тис. гол.; свині
(понад 30 кг) — більше 2 тис. гол.; свиноматки — більше
750 гол. [2].

У рамках Угоди про асоціацію з Європейським Со-
юзом Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо
приведення власного законодавства у відповідність
до вимог європейського права, в тому числі в еко-
логічній сфері. З цією метою в Україні прийнята По-
станова Кабінету Міністрів № 808 від 28 серпня 2013 р.
"Про затвердження переліку видів діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небез-
пеку". Постанова уточняє межу віднесення під-
приємств до об'єктів підвищеної екологічної небез-
пеки. Згідно п. 23 цієї Постанови такими вважаються
тваринницькі комплекси з поголів'ям: свині — від
5 тис. гол., велика рогата худоба — від 2 тис. гол.,
кури — від 60 тис. гол. [19].

Однак ні в європейській директиві, ні в українсько-
му законодавстві не передбачена відповідальність за пе-
ревищення зазначених екологічних меж. Дослідниками
висуваються пропозиції, як правило, щодо зменшення
поголів'я тварин на підприємствах, встановлення стаці-
онарного обладнання для поглинання тощо. Однак мо-
тиваційних механізмів щодо цього не передбачено. При
цьому все продовжується так, як вигідно аграрному
бізнесу.

Зокрема аналіз даних інституту "Украгропромпро-
дуктивність" показав, що в Україні 102 сільськогоспо-
дарських підприємства утримують поголів'я ВРХ зверх
екологічних меж (рис. 4). Але в них утримується чет-
верта частина всього поголів'я ВРХ. Водночас 115
підприємств, що займаються вирощуванням свиней,
теж утримують їх чисельністю зверх екологічних меж.
У цих підприємствах сконцентровано 68% всього по-
голів'я.

 Отже, пройшло п'ять років з часу прийняття зазна-
ченої постанови Уряду з вдосконалення локалізації тва-
ринництва з урахуванням екологічних вимог, але в цьо-
му напрямі практично ще нічого не зроблено.

Рис. 4. Показники перевищення екологічної межі концентрації поголів'я

в сільськогосподарських підприємствах на 1 січня 2016 р.

Джерело: розроблено за даними [22].
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ВИСНОВКИ
1. Вплив тваринництва на забруднення навколиш-

нього середовища невеликий і загроза з його боку для
змін клімату незначна, оскільки у світі спостерігається
позитивна динаміка скорочення цього впливу. В Україні
така динаміка є ще більш позитивною.

2. Враховуючи велику роль тваринництва для підтри-
мання оптимального балансу гумусу в грунті та врожай-
ності продовольчих культур, політика безоглядного ско-
рочення поголів'я тварин, особливо ВРХ, з метою змен-
шення викидів парникових газів, є необгрунтованою.

3. Проблемою тваринництва залишається переви-
щення екологічно безпечної концентрації поголів'я в
сільськогосподарських підприємствах, оскільки су-
б'єкти господарювання продовжують розширювати чи-
сельність поголів'я, незважаючи на існуючі межі, вста-
новлені нормативними актами. Тому актуальним є зав-
дання локалізації (територіального обмеження) пара-
метрів господарської діяльності в галузі тваринництва,
особливо в Україні, що можливо шляхом переорієнтації
розвитку галузі в селянських і фермерських господар-
ствах.

4. З метою забезпечення економічними методами
виконання постанови Уряду щодо обмеження концент-
рації поголів'я тварин та спонукання економічних
суб'єктів до впровадження екологічної парадигми ло-
калізації господарювання в тваринництві доцільним є
запровадження спеціальної плати за понаднормативне
утримання поголів'я тварин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якісно організоване та результативне корпоратив-

не управління акціонерним товариством сприяє підви-
щенню його конкурентоспроможності та репутації, ро-
бить більш стійким до впливу факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища. Тому актуальності набувають
питання проведення відповідної оцінки корпоративно-
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IMPROVEMENT FOR THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE RATING ASSESSMENT

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні рейтингові методики оцінки корпоративного

управління оцінюють в основному такі блоки: права власників; структура власності; рівень роз-

криття і прозорості інформації; структура і методи роботи органів управління, механізм управ-

ління та контролю товариством. Розроблено авторський рейтинг якості корпоративного управ-

ління. Запропоновано включити до складу рейтингової оцінки якості корпоративного управлін-

ня так складові: 1) оцінка корпоративних конфліктів з ідентифікацією ключових учасників та

потенціалу їх вирішення і попередження; 2) оцінка якості діяльності окремих органів корпора-

тивного управління. Для кожної складової за допомогою експертного методу встановлено ва-

гові коефіцієнти. Побудовано бально-рейтингові оцінки діяльності виконавчого органу та на-

глядової ради акціонерного товариства. Запропонований алгоритм інтеграції цих рейтингів у

загальний рейтинг якості корпоративного управління. Інтеграція складової "Оцінка корпора-

тивних конфліктів" до загальної бально-рейтингової оцінки здійснюється на основі діагности-

ки ключових груп учасників (стейкхолдерів), чиї інтереси порушено, а також з урахуванням оц-

інки передумов виникнення та потенціалу вирішення і попередження корпоративних конфліктів

у товаристві.

It is marked in the article, that the existent for today rating methods of corporate governance

estimation estimate mainly such blocks: rights for proprietors; property structure; level of opening

and transparency of information; structure and methods of management organs work, mechanism

of management and control society. The authorial rating of corporate governance quality is worked

out. It is suggested to include in the complement of rating estimation the internalss of corporate

governance so constituents: 1) estimation of corporate conflicts with authentication of key

participants and potential of their decision and warning; 2) estimations of quality of separate organs

activity of corporate governance. For every constituent by means of expert method weigher

coefficients are set. Built ball-rating estimations of governing body and bord of directors activity by

joint-stock company. The offered algorithm of integration these rating is in the general rating of

corporate governance quality. Integration constituent "Estimation of corporate conflicts" to the

general ball-rating estimation is carried out on the basis of key groups of participants diagnostics

(stakeholders), whose interests are broken, and also taking into account the estimation of pre-

conditions of origin and potential of decision and warning of corporate conflicts in society.

Ключові слова: оцінка, ефективність діяльності, якісна оцінка, корпоративне управління, акціонерне
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го управління з позиції якості (ефективності) її функ-
ціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Найбільш поширеними методиками оцінки якості
корпоративного управління вважають рейтингові оцін-
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ки. До найбільш відомих з них належать: рейтинг кор-
поративного управління S&P (Standard & Poor's); рей-
тинг GAMMA (ще один рейтинг компанії Standard &
Poor's, адаптований для країн з перехідною економі-
кою); рейтинг корпоративного управління консалтинго-
вої фірми Демінор (Deminor) (DR); коефіцієнт корпора-
тивного управління CGQ; індикатори корпоративного
управління (Leading Corporate Governance Indicators
(LCGI)) від Davis Global Advisors, Inc; ренкінг корпора-
тивного управління журналу Euromoneу; рейтинг кор-
поративного управління інвестиційного банку Brunswick
UBS Warburg (тепер UBS Securities CJSC, Росія) для
портфельних інвесторів; індекс Інституту корпоратив-
ного права та управління (The Institute of Corporate Law
and Governance — ICLG, Росія) — CORE-рейтинг; рей-
тинг корпоративного управління "РІД — Експерт РА";
рейтинг корпоративного управління Рейтингового аген-
тства "Кредит-рейтинг"; рейтинг корпоративного управ-
ління IBI-Rating; індекс корпоративного управління в Ук-
раїні (CGI) та ін.

Серед методик рейтингової оцінки, пропонованих
окремими науковцями, можна відмітити методики таких
фахівців: Кричтон-Міллер (Crichton-Miller) та Уорман
(Worman) [6], Х. Обельницька [1], О. Петухова та Г. Чор-
ноштан [2], Л. Шостак та С. Павлова [5], О. Пічковська-
Шевченко [3] та ін.

Проаналізовані методики не ураховують корпора-
тивні конфлікти при оцінці якості корпоративного управ-

ління, а також ефективність діяльності окремих органів
корпоративного управління. Зазначене вимагає науко-
вого пошуку інтеграції елементів оцінки корпоративних
конфліктів та діяльності окремих органів у рейтингову
оцінку якості корпоративного управління.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті визначено розробка авторського ме-

тодичного підходу до бально-рейтингової оцінки якості
корпоративного управління, яка ураховує вплив корпо-
ративних конфліктів та ефективність діяльності окре-
мих органів корпоративного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення інформації стосовно основних скла-

дових системи корпоративного управління, що підляга-
ють оцінці в окремих рейтингах корпоративного управ-
ління (див. табл. 1), дозволяє зробити висновок, що, не
дивлячись на окремі відмінності в методиках оцінки,
найбільш актуальними складовими оцінки якості кор-
поративного управління на основі рейтингів виступають:
права власників; структура власності; рівень розкриття
і прозорості інформації; структура і методи роботи
органів управління, механізм управління та контролю
товариством.

При цьому за результатами аналізу найбільш прий-
нятними для оцінки вітчизняної практики корпоратив-
ного управління можемо вважати: рейтинги GAMMA,
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Standard

&Poor’s 

+ + + + + +                       

GAMMA + + + + + +                       

DR  + + +    +                     

CGQ   +   +   + + + + + +               

LCGI  + + +           +              

Bruns-

wick UBS 
Warburg 

 +              + + + + + + +       

Euromoney + + +                    + +     

CORE + + + +                     + +   

«Експерт 

РА» 

 + + + +  +                    +  

«Кредит-

рейтинг» 

+ +  +   +                      

IBI-
Rating 

+ +  +  + +                      

CGI       +   +                  + 

Частота  6 10 8 8 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Таблиця 1. Складові оцінки якості корпоративного управління у розрізі

окремих корпоративних рейтингів
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Brunswick UBS Warburg, CORE та "Експерт РА" — як
такі, що враховують особливості країн з перехідною
економікою; "Експерт РА", "Кредит-рейтинг" та CGI —
як такі, що ураховують широкий діапазон складових
оцінки, не обмежуючись оцінкою тільки організаційних
аспектів, як, наприклад, CGQ та LCGI. Тому зазначені
методики можуть бути покладені в основу авторської
рейтингової методики оцінки якості корпоративного
управління.

Стосовно урахування впливу корпоративних кон-
фліктів, то тільки ренкінг Euromoney ураховує баланс
інтересів менеджерів і акціонерів, що частково можна
вважати оцінкою конфлікту інтересів між вказаними
групами зацікавлених осіб.

Крім того, сутність корпоративних конфліктів свід-
чить, що корпоративні конфлікти виникають не тільки
між менеджерами та акціонерами, але і між самими
акціонерами, а також між акціонерами та іншими заці-
кавленими особами або органами корпоративного
управління, що не дозволяє вважати Ренкінг Euromoney
таким, що повноцінно ураховує вплив корпоративних
конфліктів на якість корпоративного управління.

Решта відомих на сьогодні рейтингів корпоративно-
го управління взагалі не ураховує корпоративні конф-
лікти при оцінці якості корпоративного управління. Тому
запропоновано включити до складу рейтингової оцінки
корпоративного управління складову, яка оцінює суб'єк-
тний склад учасників корпоративних відносин, чиї інте-
реси порушуються, а також визначає потенційні мож-
ливості товариства для зменшення масштабів існуючих
корпоративних конфліктів та профілактики нових. У
процесі оцінки має бути ураховано, що саме порушен-
ня балансу інтересів між учасниками корпоративних
відносин призводить до корпоративних конфліктів, що
тягнуть за собою судові процеси відносно часток акцій
товариства, участі у органах корпоративного управлін-
ня та рішень, що ними приймаються, захоплення
підприємств тощо. Тому поряд із оцінкою самого балан-
су інтересів у корпоративних відносинах варто урахо-
вувати факти критичних порушень, що можуть призво-
дити до корпоративних конфліктів.

Отже, в основу якісної оцінки ефективності систе-
ми корпоративного управління, вважаємо за необхідне
покласти базові параметри якісної оцінки, рекомендо-
вані методиками GAMMA, Brunswick UBS Warburg та
"Эксперт РА". Крім того, корисними у ході досліджен-
ня виявлені методики якісної оцінки зарубіжних (Крич-
тон-Міллера (Crichton-Miller) та Уормана (Worman) [5])
та вітчизняних (Х. Обельницька [1], О. Петухова та
Г. Чорноштан [2], О. Пічковська-Шевченко [3] та М. Шаш-
кова [4]) дослідників.

Наголошено на доцільності включення до складу
рейтингової оцінки таких складових:

— наявності/відсутності корпоративних конфліктів
з ідентифікацією ключових учасників та потенціалу їх
вирішення і попередження;

— оцінки якості діяльності окремих органів корпо-
ративного управління.

Тому бально-рейтингова оцінка якості корпоратив-
ного управління акціонерного товариства містить такі
складові оцінки:

— оцінка ефективності та прозорості механізму
організації корпоративного управління;

— оцінка структури власності та дотримання прав
власників;

— оцінка дотримання інших принципів корпоратив-
ного управління;

— оцінка діяльності окремих органів корпоратив-
ного управління;

— оцінка корпоративних конфліктів.
Для кожної складової за допомогою експертного

методу встановлено вагові коефіцієнти (р
і
) (табл. 2).

За допомогою коефіцієнту конкордації визначено
ступінь узгодженості думок 30 експертів. За результа-
тами проведених розрахунків визначено, що коефіцієнт
конкордації становить 0,746, що свідчить про високий
рівень узгодженості експертів.

Для кожного оціночного показника встановлюєть-
ся ступінь відповідності ознакам (х

і
), що знаходиться в

інтервалі:
 (1).

Якщо варіант відповіді на питання анкети передба-
чає чітке "ні", бальною оцінкою є значення 0. Якщо ва-
ріант відповіді "так" передбачає варіацію ступеня відпо-

Шкала 
Харрінгтона 

Бали, що 

відповідають 
шкалі 

Харрінгтона 

Рівень якісної 
оцінки 

0,8-1,0 80-100 Відмінний 

0,63-0,8 63-80 Добрий 

0,37-0,63 37-63 Задовільний 

0,2-0,37 20-37 Незадовільний 

0,0-0,2 0-20 Дуже незадовільний 

Таблиця 3. Інтерпретація рівнів якісної оцінки

ефективності системи корпоративного

управління акціонерного товариства

Таблиця 2. Результати експертного розрахунку

вагових коефіцієнтів значимості окремих

складових для бально-рейтингової оцінки

якості корпоративного управління

акціонерного товариства

Складові оцінки 
Вагові 

коефіцієнти 

Бали 

рейтингової 
оцінки 

1. «Оцінка ефективності та 
прозорості механізму 

організації корпоративного 

управління» 

0,21 21 

2. «Оцінка структури 

власності та дотримання прав 

власників» 

0,21 21 

3. «Оцінка дотримання інших 

принципів корпоративного 

управління» 

0,17 17 

4. «Оцінка діяльності окремих 

органів корпоративного 

управління» 

0,22 22 

5. «Оцінка корпоративних 

конфліктів», у т.ч.: 

- оцінка ступеня тяжкості 

конфлікту залежно від складу 
його учасників; 

- оцінка передумов 

виникнення конфлікту 

залежно від складу його 

учасників; 

- оцінка потенціалу 

вирішення та попередження 
конфліктів у товаристві 

0,19 

0,05 

 

0,05 
 

0,09 

19 

5 

 

5 
 

9 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 1,0 100 
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відності відповіді межам задоволення поставленого
питання, то оцінкою передбачається виставлення оцін-
ки від 1 (за мінімальну відповідність) до 5 (максималь-
на відповідність).

Виставлення балів по питанням анкети, на які мож-
на відповісти тільки "так" або "ні" без встановлення
рівня відповідності, передбачено виставлення балів
тільки у варіантах 0 (для "ні") або 5 (для "так").

Для отримання зіставних результатів здійснюється
приведення бальної оцінки до інтервалу:

 (2).

на основі формули:

 (3).

 Зважена оцінка кожної і-ої складової рейтингу (  )
визначається за формулою:

 (4).
Сумарна зважена оцінка визначається як сума зва-

жених оцінок за складовими:

(5).

Складові та блоки оцінки 
Вагові 

коефіцієнти 

Складова 1 «Оцінка ефективності 
діяльності виконавчого органу в 
цілому» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 19 

Блок 2 «Влада (межі повноважень)» 13 

Блок 3 «Інформація» 11 

Блок 4 «Мотивація» 7 

Блок 5 «Комунікація» 7 

Блок 6 «Час на виконання повноважень» 9 

Разом по складовій  66 

Складова 2 «Оцінка ефективності 
діяльності окремих членів 
виконавчого органу» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 5 

Блок 2 «Інформація» 5 

Блок 3 «Управлінські якості» 4 

Блок 4 «Організаційні якості» 5 

Разом по складовій 19 

Складова 3 «Оцінка ефективності 
діяльності голови виконавчого 
органу» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 6 

Блок 2 «Управлінські якості» 9 

Разом по складовій 15 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 100 

 

Таблиця 4. Результати експертного розрахунку

вагових коефіцієнтів значимості окремих

блоків для якісної оцінки ефективності

діяльності виконавчого органу акціонерного

товариства

Складові та блоки оцінки 
Вагові 

коефіцієнти 

Складова 1 «Оцінка ефективності 
діяльності наглядової ради в цілому» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 13 

Блок 2 «Влада (межі повноважень)» 8 

Блок 3 «Інформація» 10 

Блок 4 «Мотивація» 7 

Блок 5 «Час на виконання повноважень» 6 

Блок 6 «Комунікації» 9 

Блок 7 «Прозорість та незалежність» 14 

Разом по складовій  67 

Складова 2 «Оцінка ефективності 
діяльності окремих членів наглядової 
ради» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 3 

Блок 2 «Інформація» 2 

Блок 3 «Управлінські якості» 2 

Блок 4 «Організаційні якості» 2 

Блок 5 «Незалежність» 2 

Разом по складовій 11 

Складова 3 «Оцінка ефективності 
діяльності голови наглядової ради» 

 

Блок 1 «Знання (професіоналізм)» 5 

Блок 2 «Управлінські якості» 9 

Разом по складовій 14 

Складова 4 «Оцінка ефективності 
діяльності комітетів» 

8 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 100 

Таблиця 5. Результати експертного розрахунку

вагових коефіцієнтів значимості окремих

блоків для якісної оцінки ефективності

діяльності наглядової ради акціонерного

товариства

1.1. Проведення бально-рейтингової 

оцінки діяльності виконавчого органу. 

Максимальна сума балів: 

 

1.1. Проведення бально-рейтингової 

оцінки діяльності наглядової ради. 

Максимальна сума балів: 

2. Підсумовування балів, отриманих за двома рейтинговими оцінками: 

 
Максимальна сума балів: 

 

3. Приведення загальної рейтингової оцінки діяльності обох органів у відповідність 

балам бально-рейтингової оцінки якості корпоративного управління (22 бали): 

4. Включення отриманої бальної оцінки за складову «Оцінка діяльності окремих 

органів корпоративного управління» до складу загальної бально-рейтингової 

оцінки 

Рис. 1. Інтеграція бально-рейтингових оцінок діяльності окремих органів корпоративного

управління до складу бально-рейтингової оцінки якості корпоративного управління
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Результати загальної якісної оцінки формуються шля-
хом визначення рівня ефективності на основі шкали
бажаності Харрінгтона [7, с. 21] (табл. 3).

Бально-рейтингова оцінка діяльності виконавчого
органу з відповідними коефіцієнтами вагомості окремих
складових наведена у таблиці 4, а наглядової ради — у
таблиці 5. Питання, що входять до складу окремих скла-
дових як загальної рейтингової оцінки, так і оцінки
діяльності окремих органів, можуть визначатися експер-
тами самостійно. Нами обгрунтовано власний перелік
та апробовані відповідні анкети оцінки в умовах конк-
ретних акціонерних товариств гірничо-металургійного
комплексу.

Інтеграція бально-рейтингових оцінок діяльності ок-
ремих органів (виконавчого органу та наглядової ради)
здійснюється з використанням наступного алгоритму
(рис. 1).

Інтеграція складової "Оцінка корпора-
тивних конфліктів" до загальної бально-рей-
тингової оцінки здійснюється на основі діаг-
ностики ключових груп учасників (стейкхол-
дерів), чиї інтереси порушено, а також з ура-
хуванням оцінки передумов виникнення та
потенціалу вирішення і попередження кор-
поративних конфліктів у товаристві.

Узагальнення праць з питань сутності
корпоративних конфліктів дозволило визна-
чити ключових учасників корпоративних
конфліктів:

— акціонери та групи акціонерів;
— акціонери та виконавчий орган;
— акціонери та арбітражні керуючі;
— акціонери та недружні поглиначі;
— виконавчий орган та трудовий колек-

тив;
— конфлікти з учасниками у кількості

трьох і більше.
 У процесі дослідження визначено, що

корпоративні конфлікти можуть мати різний
ступінь тяжкості залежно від ключових груп
учасників (стейкхолдерів), що тягне за со-
бою різні масштаби охоплення конфліктом
та втрати підприємства від втягнення учас-
ників у конфлікт. Запропоновано у процесі
бально-рейтингової оцінки якості корпора-
тивного управління використовувати такі
бали, що характеризують рівень залученості
учасників корпоративних відносин у корпо-
ративні конфлікти (табл. 6).

Отже, за повну відсутність порушень прав учасників
корпоративних відносин у бально-рейтинговій оцінці
підприємство отримує 5 балів, а за втягнення у корпо-
ративні конфлікти всіх груп учасників — 0 балів. Якщо
на підприємстві наявні декілька видів корпоративних
конфліктів з різною бальною оцінкою згідно з табли-
цею 6, у рейтинг пропонується зараховувати менший із
отриманих балів.

Окрім визначення якісного складу учасників корпо-
ративних конфліктів запропоновано оцінювати переду-
мови виникнення таких конфліктів у розрізі ключових
груп учасників (табл. 7).

Зважаючи на кількість балів, відведених для діаг-
ностики передумов виникнення корпоративних
конфліктів у кількості п'яти (див. табл. 2), а також на
загальну кількість передумов конкретної групи (КП

і
)

(див. табл. 7), визначення балів за наявність передумов

Ступінь тяжкості 

корпоративного 
конфлікту 

Учасники 

корпоративних 
конфліктів 

Кількість 

балів у 
рейтинговій 

оцінці 

Обґрунтування бальної 
оцінки 

Корпоративний 

конфлікт 

відсутній 

Немає  5 - 

Легкий ступінь 

тяжкості 

Виконавчий 

орган та 

трудовий 

колектив  

4 Легкий ступінь 

корпоративного 

конфлікту, який носить 

здебільшого ознаки 

трудового конфлікту, 

оскільки прямим чином 

не зачіпає інтереси 
акціонерів 

Середній ступінь 

тяжкості 

Акціонери 

(групи 

акціонерів) 

3 Конфлікт всередині однієї 

групи учасників 

корпоративних відносин, 

що не поширюється на 

інтереси інших груп 

учасників 

Критичний 

ступінь тяжкості 

Акціонери та 

виконавчий 

орган 

2 Конфлікт, який виходить 

за межі учасників однієї 

групи інтересів. 

Надкритичний 

ступінь тяжкості 

Конфлікт між 

трьома 

групами 
учасників 

корпоративних 

відносин 

1 Конфлікт, до якого 

залучено більше двох 

учасників, стає більш 
загрозливим та 

масштабним за обсягами 

залучення конфліктуючих 

сторін 

Катастрофічний 

ступінь тяжкості 

Конфлікт з 

кількістю 

учасників 

більше трьох 

0 - 

Таблиця 6. Розподіл балів щодо залученості учасників

корпоративних відносин у корпоративні конфлікти

залежно від ступеня тяжкості таких конфліктів

Учасники корпоративних 

конфліктів 

Кількість 

передумов,  

Виконавчий орган та трудовий 

колектив  

3 

Акціонери (групи акціонерів) 12 

Акціонери та виконавчий орган 8 

Конфлікт між трьома групами 

учасників корпоративних відносин 

14 

Конфлікт типу «війна всіх проти 

всіх», коли учасників корпоратив-

ного конфлікту більше трьох 

14 

Таблиця 7. Передумови виникнення корпоративних конфліктів у розрізі

ключових груп учасників
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появи конфліктів (  ) пропонується здійснювати за
формулою:

 (6),

де   — кількість невиявлених передумов кор-
поративних конфліктів у відповідності до групи учас-
ників конфлікту;

  — загальна кількість передумов відповідної
групи учасників конфлікту.

Поряд із оцінкою передумов виникнення конфліктів
важливого значення набуває оцінка потенціалу вирішен-
ня та профілактики конфліктів за відповідною кількістю
балів (табл. 8).

Бальна оцінка потенціалу здійснюється підсумову-
ванням отриманих підприємством балів по сукупності
усіх заходів. Максимальна сума балів становить 9. У разі
відсутності на підприємстві конкретного заходу
кількість балів за цей захід дорівнює 0.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, за результатами проведеного дослі-
дження удосконалено бально-рейтингову оцінку якості
корпоративного управління, у якій, на відміну від відо-
мих, запропоновано ураховувати не тільки потенційну
структуру та можливості корпоративного управління,
але і результати функціонування товариства в цілому та
органів його корпоративного управління. Це дає мож-
ливість більш обгрунтовано проводити оцінку якості
корпоративного управління.

Крім того, дістало подальший розвиток питання ура-
хування наявності/відсутності корпоративних кон-
фліктів під час бально-рейтингової оцінки якості кор-
поративного управління акціонерним товариством, яка,
на відміну від відомих, доповнена складовою, що доз-
воляє, з одного боку, ідентифікувати тих стейкхолдерів,
чиї інтереси порушуються, а з іншого — визначити по-
тенціал для вирішення і попередження корпоративних

конфліктів у товаристві. Це дає можливість при оцінці
якості корпоративного управління визначати рівень за-
безпечення узгодженості інтересів усіх акціонерів.
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Заходи з вирішення та попередження корпоративних 

конфліктів 

Бал у разі 

наявності 

Максимальне дотримання прав акціонерів, 

передбачених законодавством 

1 

Здійснення обліку прав власників на акції 

незалежним реєстратором 

0,5 

Здійснення реєстрації акціонерів для участі у 

загальних зборах незалежним реєстратором 

0,5 

Участь міноритарних акціонерів у складі ревізійної 

комісії 

0,5 

Призначення членів ревізійної комісії зборами 

акціонерів 

0,5 

Прийняття положення про конфлікт інтересів 1,5 

Прийняття положення про обмеження повноважень 

виконавчого директора 

1 

Відсутність суміщень посади менеджера з посадою 

члена наглядової ради 

0,5 

Наявність системи винагород членам виконавчого 

органу та наглядової ради 

1 

Регламентація взаємодії із зацікавленими особами 1 

Ефективна система відповідальності органів 

управління 

1 

Разом  9 

Таблиця 8. Бальна оцінка потенціалу

вирішення та попередження корпоративних

конфліктів
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОНЯТЬ
ЩОДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

FORMATING SYSTEMS CONCEPT ABOUT PROFESSIONALIZATION OF PUBLIC SERVICE
IN UKRAINE

У статті зазначено, що аналіз наукових праць із досліджуваної теми засвідчив, що в науковій

літературі розглядається широкий комплекс проблем, що стосуються професіоналізації як у

цілому, так і у сфері публічної служби зокрема. Доведено, що в розвитку теоретико-методоло-

гічних засад професіоналізації служби в органах державної влади й органах місцевого само-

врядування все частіше в Україні використовується поняття публічна служба, а проведення

структурних реформ, як-от: реформування державного управління, державної служби, місце-

вого самоврядування та територіальної організації влади, системи освіти, вимагає високого

рівня професійної компетентності та професійного розвитку публічних службовців. Зазначе-

но, що важливим є формування та уточнення сутності таких понять, як "служба", "публічна служ-

ба", "професіоналізм управлінської діяльності", "професіоналізм службовця" і "професіона-

лізація публічної служби".

The article states that the analysis of scientific works on the subject under study showed that the

scientific literature deals with a wide range of problems concerning the professionalization in general

and in the sphere of public service in particular. It is proved that in the development of theoretical

and methodological principles of service professionalism in state authorities and local self-

government bodies the term public service is increasingly used in Ukraine, and structural reforms

such as reforming public administration, civil service, local self-government and territorial

organization of power are used more often, the education system requires a high level of professional
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Key words: service, public service, professionalism of management activity, professionalism of an employee,
professionalization of public service.

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

Розвиток демократичного, правового, соціально
орієнтованого українського суспільства ставить на по-
рядок денний необхідність вирішення завдання профе-
сіоналізації публічної служби, зокрема державної служ-
би та служби в органах місцевого самоврядування, шля-
хом впровадження досягнень науково-технічного про-
гресу й інноваційного досвіду високорозвинених країн.
У Концепції реформування системи професійного на-
вчання державних службовців, голів місцевих держад-
міністрацій, їх перших заступників і заступників, поса-
дових осіб місцевого самоврядування та депутатів місце-
вих рад (розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.12.2017 р. № 974-р) зазначено, що проведення струк-
турних реформ, зокрема реформування державного
управління, державної служби, місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади, системи осві-
ти, вимагає високого рівня професійної компетентності
та професійного розвитку державних службовців, голів
місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та
заступників, посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, депутатів місцевих рад. Адже невідповідність рівня
професіоналізму публічних службовців потребам роз-
витку демократичної держави та громадянського су-
спільства зазвичай є причиною нівелювання результату
розпочатих реформ, що гальмує процес та зменшує
ефективність самої публічної служби в цілому.

Процес професіоналізації є тією рушійною силою
професійного розвитку публічної влади, завдяки якій
досягається економічна та політична стабільність, відбу-
вається прийняття і дотримання європейських ціннос-
тей розвитку громадянського суспільства. Враховуючи
ці чинники, нехтування питанням професіоналізації є не-
припустимим та може призводити до зниження автори-
тету органів державної влади й органів місцевого само-
врядування, що проявляється у формалізації суспільно-
владних відносин, низькій якості надання публічних по-
слуг населенню тощо.

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

Аналіз наукових праць із досліджуваної теми за-
свідчив, що в науковій літературі розглядається широ-
кий комплекс проблем, що стосуються професіоналі-
зації як у цілому, так і у сфері публічної служби зокре-

ма. У розвитку теоретико-методологічних засад про-
фесіоналізації служби в органах державної влади й
органах місцевого самоврядування (все частіше в Ук-
раїні використовується поняття публічна служба) знач-
ну роль відіграють наукові праці з теорії та історії дер-
жавного управління, державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування, публічної служби
таких українських та зарубіжних дослідників, як: В. Аве-
р'янов, Д. Балух, О. Бандурка, С. Білорусов, О. Василь-
єва, Л. Дюгі, О. Зінченко, В. Куйбіда, І. Нинюк, О. Обо-
ленський, В. Олуйко, Ю. Панейко, М. Севтунов, С. Серьо-
гін, В. Сороко, О. Хорошенюк, С. Хаджирадєва та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування системи понять щодо

професіоналізації публічної служби в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проблема формування системи понять щодо орга-
нізації та професіоналізації публічної служби в Україні
має як теоретичне, так і практичне значення. Потребує
уточнення сутності і розкриття таких важливих понять,
як "служба", "публічна служба", "публічні службовці" і
"професіоналізація публічної служби". Категорія "служ-
ба" у тлумачному словнику української мови розгля-
дається як: обов'язок, визначений посадою; праця, за-
няття як засіб існування; служба в армії; галузь вироб-
ництва, установа тощо, яка відає тією чи іншою ділян-
кою роботи; "богослужіння" [6, с. 251].

Отже, служба — це певна самостійна установа, на-
приклад, Державна служба України з надзвичайних си-
туацій, Державна служба України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції. Іноді
поняття "служба" вживають як узагальнюючу для по-
значення певної сфери управління: служба зайнятості,
патронатна служба, податкова служба тощо. Відтак
служба є видом діяльності, головним об'єктом якої є
людина. Виокремлення різних видів служби різними
науковцями відбувається з різних позицій, які можна
розподілити на дві основні групи:

1) залежно від місця її проходження в:
— апаратах політичних партій, громадських, недер-

жавних, некомерційних організаціях, приватних підприє-
мствах; державних органах і організаціях у недержав-
них органах та організаціях — громадських, корпора-
тивних і самоврядних структурах [1, с. 139];

— органах законодавчої, виконавчої, судової вла-
ди [3, с. 114];

competence and the professional development of public servants. It is noted that the importance of

forming and clarifying the essence of such concepts as "service", "public service", "professionalism

of management activity", "professionalism of an employee" and "professionalization of public service"

is important.
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2) залежно від функціонального призначення:
— цивільна, мілітаризована (воєнізована) і спеціа-

лізована; державна (в державних органах і військова)
та муніципальна; державна і недержавна;

— публічна й корпоративна;
— політична, державна, суддівська, муніципальна

[2, с. 8].
Відносно терміну "публічний", у тлумачному слов-

нику української мови надано таке роз'яснення: "який
відбувається у присутності публіки, людей, призначений
для широкого відвідування, користування" [6, с. 76].
Водночас у контексті публічного управління й адмініст-
рування значення цього слова є ширшим та означає
відношення певного суб'єкта чи справи до суспільних
інтересів, направлений на їх забезпечення, створення
суспільних благ. Отже, публічна влада за своєю консти-
туційно-правовою характеристикою набуває ознаки
правосуб'єктності від суверенітету народу. О.І. Кілієвич
вважає, що це поняття стосується не лише держави, а й
органів місцевого самоврядування, суспільства загалом
[8, с. 28].

Отже, публічна служба як суспільний інститут фор-
мується для реалізації суспільно значимих справ і слу-
жіння народові. Відповідно, публічне управління
здійснюється організованою громадськістю та пред-
ставниками народу — інститутами громадянського сус-
пільства й інститутами держави. Таким чином, розвиток
держави та суспільства є публічною справою, суспіль-
ство (народ) при цьому набуває ознак суб'єкта управ-
ління, а державне управління — публічності. Невипад-
ково до новітнього періоду сучасної історії не йшлося
про публічну службу, а поглиблювалася проблематика
державної служби на принципах вертикального адміні-
стративного управління, бо в Україні, як і в державах
пострадянського простору, тривалий час суспільство
розглядалося як об'єкт управління.

Носієм суверенітету й єдиним джерелом влади в
Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо та
через органи державної влади й органи місцевого са-
моврядування [10, ст. 5]. Отже, в Україні створено кон-
ституційні основи для становлення повноцінної публіч-
ної влади, а, отже, й публічної служби.

Поява поняття "публічна служба" пов'язана з ім'ям
французького професора права Університету Бордо Л.
Дюгі, який в 20-х рр. ХХ ст. означив сфери втручання
держави. Науковець обстоював ідею соціальної со-
лідарності. На його думку, поняття "публічна служба"
означає будь-яку діяльність, здійснення якої має бути
визначене, забезпечене і контрольоване керівниками
держави, тому що це необхідно для реалізації та роз-
витку соціальної взаємної залежності й тому, що за
своєю природою вона може бути повністю забезпече-
на тільки з втручанням влади. У 50-х рр. ХХ ст. завдяки
вченому Ю. Панейку в українському правознавстві з'я-
вився термін "публічна служба", який розглядав її як
інтегровану систему різних видів служб, що слугують
для задоволення суспільного інтересу. Саме тоді він увів
у науковий обіг поняття "корпорація публічних служб",
що суттєво змінює погляди на державу та її роль у житті
суспільства [13].

У 2005 р. на законодавчому рівні було закріплено
поняття "публічної служби". Так, відповідно до ст. 4

Кодексу адміністративного судочинства України "це
діяльність на державних політичних посадах, у держав-
них колегіальних органах, професійна діяльність суддів,
прокурорів, військова служба, альтернативна (не-
військова) служба, інша державна служба, патронатна
служба в державних органах, служба в органах влади
Автономної Республіки Крим, органах місцевого само-
врядування" [9]. У Законі України "Про державну служ-
бу" зазначено, що це публічна, професійна, політично
неупереджена діяльність із практичного виконання зав-
дань і функцій держави, зокрема щодо [14, ст. 1]:

1) аналізу державної політики на загальнодержав-
ному, галузевому і регіональному рівнях і підготовки
пропозицій стосовно її формування, у т.ч. розроблення
та проведення експертизи проектів програм, концепцій,
стратегій, проектів законів та інших нормативно-право-
вих актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, ви-
конання загальнодержавних, галузевих і регіональних
програм, виконання законів та інших нормативно-пра-
вових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адмі-
ністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за
дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами,
майном і контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного орга-

ну, визначених законодавством.
Таке ж визначення застосовується і до служби в

органах місцевого самоврядування. У проекті Закону
України "Про службу в органах місцевого самовряду-
вання" вона розглядається як публічна, професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, що зай-
мають посади в органах місцевого самоврядування, яка
спрямована на реалізацію територіальною громадою
свого права на місцеве самоврядування й окремих по-
вноважень органів виконавчої влади, наданих законом
[15, ст. 1].

На наш погляд, перші значущі кроки на шляху фор-
мування й правового закріплення інституту публічної
служби в Україні були зроблені значно раніше за пра-
вове визначення терміну "публічна служба". Це сто-
сується законів України прийнятих у 1993 р. — "Про
державну службу" й у 2001 р. — "Про службу в органах
місцевого самоврядування". У ст. 24 Конституції Украї-
ни проголено, що "громадяни мають рівні конституційні
права та є рівними перед законом", у ст. 38 — "грома-
дяни користуються рівним правом доступу до держав-
ної служби, а також до служби в органах місцевого са-
моврядування" [10].

Науковець О.М. Бандурка зазначив, що наші спеці-
алісти підготовлені не гірше зарубіжних, а деякі мають
навіть кращий фаховий рівень. От тільки працювати їм
доводиться в несприятливих умовах, що заважає лю-
дям повністю себе реалізувати. Це одна з головних при-
чин наших негараздів. Рівень освіти значною мірою за-
лежить від стану економіки, але разом з тим ми ніколи
не досягнемо вагомих економічних зрушень, якщо не
підготуємо значну кількість кваліфікованих фахівців.
Реформуючи економіку, ми не повинні забувати про такі
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важливі чинники, як освіта, духовність, культура. Адже
це складові розвитку держави. Слід більше уваги при-
діляти ідеологічному, культурному вихованню молоді.
Людина не може вважатися професіоналом, якщо вона
не володіє правилами загальної культури, нормами про-
фесійної етики. Ми маємо незалежну країну, тепер по-
винні виховати ще й громадянина — патріота своєї дер-
жави. Над цим фахівці вищої школи повинні постійно
працювати [4].

Варто зазначити, що професіоналізація публічної
служби є відкритою системою, яка складається із мно-
жини взаємопов'язаних частин, що міцно перетинають-
ся із зовнішнім світом, бо кожна система існує для пев-
ної мети, яку можна назвати загальною метою або стра-
тегічним завданням, бо вона є причиною її створення,
визначає цінності та сенс існування. Стратегічне завдан-
ня є заявою про широту інтересів системи й бажані ре-
зультати. Такий погляд передбачає визначення страте-
гічного завдання, цінностей і цілей системи професіо-
налізації публічної служби.

На думку науковців О. Оболенського та В. Сороко,
професіоналізм управлінської діяльності — це су-
купність загальнотеоретичних, спеціальних управлінсь-
ких і психологічних знань, умінь і навичок, якими пови-
нен володіти керівник для ефективного її здійснення й
корекції [12, с. 20—27]. Професіоналізм державних
службовців М. Севтунов визначає як вищий ступінь дос-
коналості, визначений вид діяльності, найвищий рівень
майстерності, здійснення справи на високому рівні [16].
С. Білорусов зазначає, що професіоналізм державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня можна визначити як: здатність знаходити, врахову-
ючи умови і реальні можливості, найбільш ефективні
шляхи та способи реалізації поставлених завдань у ме-
жах наданих повноважень; використовувати фахові тех-
нології, що застосовуються в демократичних суспіль-
ствах; мати постійну мотивацію до роботи та задоволен-
ня від неї; досягати високих результатів у процесі вико-
нання своїх функціональних обов'язків; дотримуватись
відповідних етичних норм; мати й усвідомлювати перс-
пективу свого майбутнього професіонального розвит-
ку та прагнути до нього [5, с. 33].

Критерії професіоналізму службовця, на думку
І.І. Нинюк, — це: наявність рівня освіти; готовність дер-
жавного службовця до оновлення і збагачення своїх
професійних знань власними зусиллями, бачення і по-
шук службового зростання; оцінка професіоналізму у
параметрах його якості (теоретичні знання, досвід ро-
боти) та кількості (ранг, рейтинг, імідж державного
службовця); рівень процесу організації праці держав-
ного службовця за встановленими певними норматива-
ми для його професії, процедури і технології виконан-
ня завдань; бажані результати, яких необхідно досягти
у процесі діяльності [11, с. 89—92]. Можна частково не
погодитись із цією думкою, оскільки, імідж службовця
складно виміряти кількісно. Щодо класифікації складо-
вих професіоналізму публічного службовця О. Зінчен-
ко зауважив, що це — грунтовна професійна підготов-
ка до справи; безперервне удосконалення; підвищення
кваліфікації; самоаналіз і самоконтроль; планування
часу; особиста ефективність; використання оргтехніки;
мистецтво прийняття рішень, ефективного спілкування;

володіння фінансовими, інноваційними, інвестиційними
питаннями; уміння управляти персоналом; визначати по-
точні й стратегічні цілі та шляхи їх досягнення; спрямо-
ваність особистої діяльності і своїх підлеглих на забез-
печення виконання поставлених завдань, досягнення
ефективності і результативності [7, с. 18].

На наш погляд, до основних критеріїв професіона-
лізму публічного службовця можна віднести наступні
якості: нормативно-правова й управлінська освіченість;
володіння теоретико-методологічними основами пуб-
лічного управління й адміністрування, спектром соціаль-
но-політичних та економічних знань, умінь і навичок;
оволодіння методами наукового пошуку та досліджень,
навичками наукового, творчого мислення й аналітико-
критичного ставлення до реальності; інтерес до всього
нового, сучасного у сфері професійної діяльності, нау-
ки, культури, інформації; володіння державною мовою,
основними знаннями і навичками з психології управлі-
нської діяльності; вміння працювати з людьми; загаль-
на інтелігентність, порядність та дотримання морально-
етичних норм у суспільних, службових і міжособистіс-
них відносинах тощо.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМКУ

Проблематика професіоналізації публічної служби
передбачає її дослідження не лише як самостійного яви-
ща і процесу, а і як складової суспільної сфери. Публіч-
на служба має будуватись на наукових засадах, врахо-
вуючи цілий ряд суб'єктивних та об'єктивних факторів
і, в першу чергу, це пов'язано зі становленням українсь-
кої державності. Саме від професіоналізму публічних
службовців, їхнього вміння приймати управлінські
рішення залежить майбутнє України. Світовий досвід
свідчить, що одним з ключових завдань процесу рефор-
мування публічної служби стає створення прямої коре-
ляції між службовим просуванням і оплатою праці за
рівнем кваліфікації службовця, його компетентністю та
діловими якостями. Установлення такого зв'язку надає
кожному публічному службовцю можливість підвищи-
ти зацікавленість і відповідальність за свій професійний
розвиток.

Однак створення системи впливу навчання на
кар'єрне просування публічних службовців вимагає
внесення низки змін до наявних організаційно-право-
вих засад публічної служби в Україні. З досвіду світо-
вих розвинутих країн відомо, що в ситуаціях постійних
змін та неузгодженості нормативно-правового забез-
печення, кризових явищ та нестабільної політичної си-
туації саме система професійного навчання, врахову-
ючи орієнтацію на прогресивний напрямок щодо по-
ставлених цілей та завдань політичного та соціально-
економічного розвитку країни, може стати основою
позитивних змін та запорукою формування національ-
ної еліти професіоналів у галузі публічного управлін-
ня та адміністрування.

Література:
1. Адміністративне право України: підручник / За

заг. ред. С.В. Ківалова. — Одеса: Юрид. л-ра, 2003. —
892 с.



Інвестиції: практика та досвід № 11/201886

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2. Балух Д.В. Управління державною службою в
Україні: автореф. дис. канд. юр. наук.: 12.00.07 / Д.В. Ба-
лух. — Одеса, 2009. — 19 с.

3. Бандурка О.М. Адміністративне право України:
підруч. для вищ. навч. закл. МВС України / О.М. Бан-
дурка, О.П. Гетьманець. — Харків: нац. ун-т внутр. справ,
2003. — 152 с.

4. Шаров І. 100 сучасників: роздуми про Україну /
І. Шаров; ред. Ю. Іванченко. — К.: Преса України, 2002.
— 519 с.

5. Білорусов С. Розвиток професіоналізму та визна-
чення ділових якостей державних службовців / С. Біло-
русов // Вісник державної служби України. — 2005.
— № 2. — С. 33.

6. Великий тлумачний словник сучасної української
мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь:
Перун, 2004. — 1440 с.

7. Зінченко О. До питання професіоналізму в дер-
жавній службі / О. Зінченко // Вісник державної служ-
би. — 2005. — № 1. — С. 18.

8. Килиевич А. Англо-русский глоссарий терминов
и понятий в сфере государственного управления и поли-
тики, экономики и международной торговли / А. Кили-
евич. — 2-е издание, испр. и доп. — Бишкек, 2013. —
786 с.

9. Кодекс адміністративного судочинства України
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної
Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.ra-
da.gov.ua

10. Конституція України [Електронний ресурс] //
Офіційний сайт Верховної Ради України — Режим дос-
тупу: http://zakon3.rada.gov.ua

11. Нинюк І. Державна служба як професія у си-
стемі державного управління / І. Нинюк // Соціаль-
но-економічна ефективність державного управління:
теорія, методологія та практика: матер. щоріч. наук.-
практ. конф. (23.01.2003 р.): в 2 ч. / За заг. ред. А.
Чемериса. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. — Ч. 1. —
С. 89—92.

12. Оболенський О. Професіоналізація державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування
/ О. Оболенський, В. Сороко // Вісник державної
служби України. — 2005. — № 1. — С. 20—27.

13. Організація публічної служби в Україні: мо-
ногр. / В.С. Куйбіда, О.В. Хорошенюк. — Кам'янець-
Подільський: видавець ПП Звойленко Д.Г., 2016. —
272 с.

14. Про державну службу: Закон України від
10.12.2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс] // Офі-
ційний сайт Верховної Ради України — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua

15. Про службу в органах місцевого самоврядуван-
ня: проект закону України від 30.03.2015 р. № 2489
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної
Ради України. — Режим доступу: http://search.liga-
zakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1X500G.html

16. Севтунов М.А. Ефективність розвитку профе-
сіоналізму службовця місцевого самоврядування, як
складова успішного просування по службі / М.А. Сев-
тунов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/3/
06.pdf

References:
1. Kivalov, S.V. (2003), Administratyvne pravo Uk-

rayiny [Administrative law of Ukraine], Yuryd. l-ra, Odesa,
Ukraine.

2. Balukh, D.V. (2009), "Management of civil service
in Ukraine", Ph.D. Thesis, Law, Odesa, Ukraine.

3. Bandurka, O.M. and Het'manets', O. P. (2003),
Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative law of
Ukraine], Kharkiv: nats. un-t vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.

4. Sharov, I. (2002), 100 suchasnykiv: rozdumy pro
Ukrayinu [100 contemporaries: reflections on Ukraine],
Presa Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

5. Bilorusov, S.H. (2005), "Development of profe-
ssionalism and definition of business qualities of civil
servants", Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny, vol. 2.

6. Busel, V.T. (2004), Velykyy tlumachnyy slovnyk
suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Large Dictionary of
Contemporary Ukrainian Language], Perun, Kyiv, Ukraine.

7. Zinchenko, O. (2005), "On Professionalism in the
Civil Service", Visnyk derzhavnoyi sluzhby, vol.1, p. 18.

8. Kylyevych, A. (2013), Anhlo-russkyy hlossaryy
termynov y ponyatyy v sfere hosudarstvennoho
upravlenyya y polytyky, ?konomyky y mezhdunarodnoy
torhovly [English-Russian glossary of terms and concepts
in the sphere of public administration and politics,
economics and international trade], Byshkek, Kyrgyzstan.

9. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "Code of
Administrative Procedure of Ukraine", [Online], available
at: http://zakon2.rada.gov.ua (Accessed 05 May 2018).

10. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution
of Ukraine", [Online], available at: http://zakon3.ra-
da.gov.ua (Accessed 05 May 2018).

11. Nynyuk, I. (2003), "Public service as a profession
in the system of state administration", Sotsial'no-
ekonomichna efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia: teoriia,
metodolohiia ta praktyka : mater. schorich. nauk.-prakt.
konf. [Socio-economic efficiency of public administration:
theory, methodology and practice: materials annually.
science-practice conf], LRIDU UADU, Lviv, Ukraine, 23
jan., рр. 89—92.

12. Obolenskyy, O. and Soroko, V. (2005), "Profe-
ssionalization of civil service and service in local self-
government bodies", Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny,
vol.1, pp. 20—27.

13. Kuybida, V.S. and Khoroshenyuk, O.V. (2016),
Orhanizatsiya publichnoyi sluzhby v Ukrayini [Organization
of Public Service in Ukraine], Vydavets PP Zvoylenko D.H.,
Kamyanets-Podilskyy, Ukraine.

14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law
of Ukraine "About the Civil Service", available at: http://
zakon2.rada.gov.ua (Accessed 05 May 2018).

15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), project The
Law of Ukraine "About service in bodies of local self-
government", available at: http://search.ligazakon.ua/
l_doc2.nsf/link1/JH1X500G.html (Accessed 05 May
2018).

16. Sevtunov, M. A. (2018), "Efficiency of professional
development of a local government employee as a
component of successful promotion", [Online], available
at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/
doc/3/06.pdf (Accessed 05 May 2018).
Стаття надійшла до редакції 11.05.2018 р.



87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розумна й тверда політика державного регулюван-

ня територіального розвитку в стані забезпечити посту-
пальний рух всієї національної економічної системи, що,
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IMPROVEMENT OF POLICY OF STATE REGULATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
AS THE GUARANTEE OF FORMATION OF DOMESTIC TOURIST COMPLEXES

У статті вдосконалено політику державного регулювання територіального розвитку як запоруки
формування вітчизняних туристичних комплексів. Охарактеризовано загальну сутність регіональ-

ної політики. Зазначено, що регіональна політика проявляється через зовнішню й внутрішню про-

сторову політику. Зовнішня просторова політика держави, у свою чергу, реалізується через геопо-

літику й територіальну політику державної влади. Що стосується внутрішньої просторової політики

держави, то вона спрямована на зміцнення внутрішньої єдності країни. Простежено стадії транс-

формації регіональної політики в Україні. Підкреслено, що процес реформування економічної й

політичної системи, що відбувається в Україні, породив необхідність формування нового розуміння

регіональної політики. Таке формування здійснювалося в останні роки за двома напрямами: прак-

тичним і теоретичним. Зокрема практичний напрям представлений урядовими документами й ука-

зами президента України. Визначено напрями розвитку механізму ресурсного перерозподілу в ре-

гіонах України. Визначено, що перерозподіл може бути активним (шляхом прямого вилучення ре-

сурсів з одних регіонів і передачі іншим) і пасивним (шляхом заохочення або стримування економ-

ічних процесів у різних регіонах).

The policy of state regulation of territorial development as the guarantee of formation of domestic

tourist complexes is improved in the article. The general essence of regional policy is characterized. It is

noted that the regional policy is shown through the foreign and domestic spatial policy. In particular, the

foreign spatial policy of the state is implemented through the geopolitics and territorial policy of the

government. As for domestic spatial policy of the state, it is directed on strengthening of internal unity of

the country. The stages of transformation of regional policy in Ukraine are tracked. It is emphasized that

the process of reforming of economic and political system in Ukraine has generated the need of formation

of new understanding of regional policy. Such formation was carried out in two directions in recent years —

practical and theoretical ones. In particular, the practical direction is presented by government documents

and decrees of the President of Ukraine. The directions of development of the mechanism of resource

redistribution in regions of Ukraine are defined. It is defined that resource redistribution can be active (by
direct withdrawal of resources from one regions and their transfer to others) and passive (by

encouragement or control of economic processes in different regions).

Ключові слова: політика, державне регулювання, територіальний розвиток, туристичний комплекс.
Key words: policy, state regulation, territorial development, tourist complex.

відповідно, чинить сприятливий вплив на розвиток
вітчизняних туристичних комплексів. Адже саме розви-
ток туристичної сфери, у свою чергу, уможливлює по-
стачання інвестиційних ресурсів до регіонів України. По
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суті територіальне державне регулювання це не окремі
закони або програми, а цілісна система мір і відповід-
них державних інститутів, що охоплюють всю терито-
рію держави й мають струнку організаційну структуру.
У центральної влади будь-якої країни існує багато ка-
налів впливу на умови соціально-економічного розвит-
ку регіонів. Отже, це обумовлює актуальність обраної
теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У нинішніх умовах політику державного регулюван-
ня територіального розвитку досліджували численні
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: З. Герасимчук
[1], О. Коротич [3], З. Варналій [4], Б. М. Штульберг,
В.Г. Введенский [6] та ін.

Однак протягом усього періоду розвитку України як
суверенної держави політика державного регулювання
територіального розвитку неодноразово підлягала
трансформації. Відповідно, означена проблематика по-
требує подальшого доопрацювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є вдосконалення політики держав-

ного регулювання територіального розвитку як запору-
ки формування вітчизняних туристичних комплексів.

Для досягнення поставленої мети в роботі є доціль-
ними постановка та вирішення таких завдань:

— охарактеризувати загальну сутність регіональної
політики;

— простежити стадії трансформації регіональної
політики в Україні;

— визначити напрями розвитку механізму ресурс-
ного перерозподілу в регіонах України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стосовно до України вплив на умови соціально-еко-

номічного розвитку регіонів проявляється через зов-
нішню й внутрішню просторову політику. Зовнішня про-
сторова політика держави, у свою чергу, реалізується
через геополітику й територіальну політику державної
влади. Що стосується внутрішньої просторової політи-
ки держави, то вона спрямована на зміцнення внутріш-
ньої єдності країни.

Економічна наука дотепер не зуміла узагальнити
результати багаторічних теоретичних дискусій про зміст
регіональної політики, дати коротке і ємне її визначен-
ня. У зв'язку із цим у літературі існує кілька підходів до
її інтерпретації.

Так, в умовах адміністративно-господарської сис-
теми управління під регіональною політикою розуміла-
ся "сфера діяльності держави щодо управління еконо-
мічним, соціальним і політичним розвитком країни в про-
сторовому (регіональному) аспекті". У контексті цього
визначення суб'єктом регіональної політики виступала
виключно держава в особі спеціально вповноважених
інститутів. Головною організаційною формою її прове-
дення служило державне регіональне планування —
"система мір і законодавчих актів по управлінню еко-
номічним і соціальним розвитком регіональних одиниць
у країні. Регіональні плани входили до складу загаль-
нодержавних планів економічного й соціального роз-

витку, що закріплювалися законодавчо. Кожний план
розвитку народного господарства повинен був мати
регіональний розріз [3; 6].

Слід зазначити, що офіційне поняття "регіональна
політика" у державних документах, як правило, не вжи-
валося. Основні цілі, завдання й методи регіональної
політики знаходили висвітлення в таких перед планових
документах, як генеральні схеми розвитку й розміщен-
ня продуктивних сил на перспективу. Якщо до 70-х років
XX ст. основні завдання регіонального розвитку були
пов'язані з розміщенням виробництва, то в середині 70-х
років проблеми комплексного розвитку господарства
регіонів стали знаходити висвітлення в планових доку-
ментах.

Регіональна політика зарубіжних країн має трохи
інший зміст: вона розглядається, насамперед, як засіб
державного регулювання соціально-економічних про-
цесів у проблемних регіонах і зняття соціальної й еко-
логічної напруженості [4].

Процес реформування економічної й політичної
системи, що відбувається в Україні, породив не-
обхідність формування нового розуміння регіональ-
ної політики. Таке формування здійснювалося в ос-
танні роки за двома напрямами: практичним і теоре-
тичним. Так, практичний напрям представлений, го-
ловним чином, урядовими документами й указами
президента України.

Поряд із цим досить часто терміном "регіональна
політика" позначають політику, що проводиться орга-
нами місцевого самоврядування того або іншого регіо-
ну. Однак необхідно чітко відрізняти регіональну пол-
ітику, що проводиться центром відносно регіонів, і
місцеву політику, що охоплює весь спектр питань, що
входять до компетенції органів місцевого самоврядуван-
ня [1; 5].

Іншими словами, у трактуванні державного регулю-
вання територіального розвитку, у його структурі вар-
то виділяти загальнонаціональну й регіональну скла-
дові. Якщо на національному рівні державне регулюван-
ня територіального розвитку здійснюється центральни-
ми органами державної влади щодо управління політич-
ним, економічним і соціальним розвитком регіонів краї-
ни, то на субнаціональному рівні предметом державно-
го регулювання виступає розвиток територіальних час-
тин регіону.

У поточному дослідженні головна увага зосередже-
на на розгляді першого аспекту державного регулюван-
ня територіального розвитку, хоча, безумовно, обидві
мають суттєве значення.

Найбільше повно цей аспект представлений
Б.М. Штульбергом і В.Г. Введенським. Відповідно до
їх точки зору, державне регулювання територіально-
го розвитку — це діяльність органів державної влади
й місцевого самоврядування по забезпеченню опти-
мального розвитку й рішенню територіальних про-
блем міжрегіонального й загальнодержавного харак-
теру. Іншими словами, сутність державного регулю-
вання територіального розвитку автори зводять до
того, щоб максимально використовувати в інтересах
усього суспільства сприятливі територіальні переду-
мови й фактори, а також мінімізувати негативний
вплив несприятливих природних й економічних умов
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на соціально-економічне положення окремих регіонів
[2].

Викладений підхід демонструє досить широкий по-
гляд на проблему, звідси об'єктами територіальної дер-
жавної політики виступають:

— територіальна структура держави;
— регіони (у тому числі — локальні зони й окремі

міста), які відіграють значну роль у розвитку держави
завдяки своїм ресурсам або геополітичному положен-
ню;

— проблеми економічного, соціального й еколо-
гічного характеру, локалізовані на певній території й
важливі як для відповідного регіону, так і для держави
в цілому.

Тому регіон — це не тільки адміністративно окрес-
лений простір, а й відносно замкнутий, відособлений
господарський комплекс, у якому складається й реал-
ізується сукупність процесів відтворення життєзабез-
печення даної території. Господарський комплекс ре-
гіону переважно пов'язаний із природно-кліматични-
ми факторами, наявністю корисних копалин, інших
природних ресурсів, сприятливих умов географічного
середовища. Оскільки останні внаслідок виняткової
розмаїтості задають різні умови розвитку регіонам, то
провідною ланкою в державному регулюванні терито-
ріального розвитку сучасної України є механізм пере-
розподілу, який можна інтерпретувати у двох аспек-
тах [4].

По-перше, перерозподіл може бути активним
(шляхом прямого вилучення ресурсів з одних регі-
онів і передачі іншим) і пасивним (шляхом заохочен-
ня або стримування економічних процесів у різних
регіонах).

По-друге, політика перерозподілу нерівнозначна
політиці вирівнювання міжрегіональних розходжень.
Більш рівномірний розвиток регіонів є метою держав-
ного регулювання територіального розвитку, однак у
ряді випадків загальнонаціональні інтереси вимагають
концентрації ресурсів у високо розвинених регіонах,
здатних забезпечити швидку економічну віддачу. При
такому підході до поняття перерозподілу регіональних
ресурсів традиційний погляд на проблематику держав-
ного регулювання територіального розвитку повинен
бути розширений.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті проведення даного до-
слідження було отримано такі результати.

1. Охарактеризовано загальну сутність регіо-
нальної політики. Зазначено, що регіональна політи-
ка проявляється через зовнішню й внутрішню про-
сторову політику. Зовнішня просторова політика
держави, у свою чергу, реалізується через геополі-
тику й територіальну політику державної влади. Що
стосується внутрішньої просторової політики держа-
ви, то вона спрямована на зміцнення внутрішньої
єдності країни.

2. Простежено стадії трансформації регіональної
політики в Україні. Підкреслено, що процес реформу-

вання економічної й політичної системи, що відбуваєть-
ся в Україні, породив необхідність формування нового
розуміння регіональної політики. Таке формування
здійснювалося в останні роки за двома напрямами —
практичним і теоретичним. Зокрема практичний напрям
представлений урядовими документами й указами пре-
зидента України.

3. Визначено напрями розвитку механізму ре-
сурсного перерозподілу в регіонах України. Визна-
чено, що перерозподіл може бути активним (шля-
хом прямого вилучення ресурсів з одних регіонів і
передачі іншим) і пасивним (шляхом заохочення або
стримування економічних процесів у різних регіо-
нах).
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FORMING OF PUBLIC POLITICS IS IN THE FIELD OF AN ELECTORAL PROCESS

У статті досліджено особливості публічної політики в Україні у сфері формування та впровад-

ження виборчого законодавства. Розглянуто реалізацію публічної політики, спрямовану на

досягнення суспільнозначимих цілей та вирішення суспільно важливих завдань через інститу-

ти публічної влади. Досліджено нормативно-правову базу, що в хронологічному порядку регу-

лювала та регулює питання виборчого законодавства. Узагальнено розвиток виборчого зако-

нодавства України протягом останніх років та досліджено, що він відбувався в напрямі уніфі-

кації, зближення правового регулювання різних виборів, передбачених Конституцією України.

Необхідність такого розвитку зумовлена єдиною природою інституту виборів, близькістю чи

навіть спільністю багатьох виборчих процедур для різних виборчих процесів (територіальна

організація виборів, складання й уточнення списків виборців, формування виборчих комісій,

підготовка і проведення голосування, процедури підрахунку голосів та встановлення резуль-

татів виборів). Обгрунтовано необхідність визнання на законодавчому рівні суб'єктами вибор-

чого процесу органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони забезпечують виборчий

процес на всіх виборах, що проводяться в державі. Сформовано пропозиції щодо внесення змін

в нормативно-правові акти, що удосконалять виборчий процес та унормують законодавчі колізії.

In the article the features of public politics are investigational in Ukraine in the field of forming and

introduction of electoral legislation. The realization of public politics, sent to the achievement of

meaningful for society aims and decision publicly of important tasks through the institutes of public

power, is considered. A normatively-legal base is investigational, that in a chronological order

regulated and regulates the question of electoral legislation.

Development of electoral legislation of Ukraine is generalized during the last years and

investigational, that he took place in direction of unitization, rapprochement of the legal adjusting of

the different elections envisaged by Constitution of Ukraine. The necessity of such development is

predefined by only nature of institute of elections, closeness or even community of many electoral

procedures for different electoral processes (territorial organization of elections, stowage and

clarification of registers of voters, forming of election committees, preparation and conducting poll,

procedure of count of voices and establishment of results of elections). The necessity of confession



91

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Вибори в Україні є основною формою народного
волевиявлення, способом безпосереднього здійснення
влади українським народом. Вибори депутатів будь-яко-
го рівня відбуваються на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосуван-
ня. На сучасному етапі розвитку українського суспіль-
ства функціонування інституту виборів є одним із най-
переконливіших свідчень і критеріїв просування су-
спільства на шляху демократизації.

Ознакою будь-яких виборів є суб'єкти виборчого
процесу. Однак, потрібно зауважити, що де-факто орга-
ни місцевого самоврядування є активними учасниками
виборчого процесу, а де-юре виборче законодавство не
вказує, що органи місцевого самоврядування є суб'єкта-
ми виборчого процесу. Це призводить до неоднорід-
ності виборчого законодавства і створює проблеми як
у діяльності виборчих комісій, так і для кандидатів,
партій та інших суб'єктів виборчого законодавства.
Зрештою, це впливає на відкритий, вільний і чесний ха-
рактер виборів.

Це й зумовило вибір теми, постановку мети і зав-
дань даної публікації.

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

Аналіз наукових праць засвідчив, що в науковій літе-
ратурі досліджується досить широкий комплекс про-
блем, які стосуються формування публічної політики та
удосконалення виборчого законодавства. Особливий
інтерес у контексті цього дослідження становлять нау-
кові розробки вітчизняних та зарубіжних учених, в яких
досліджуються питання виборів, проте в даній статті
акцентовано увагу на нормативно-правових актах, що
регулюють виборчий процес.

При всій значущості питань проведення виборів в
Україні та постійному процесі зміни їх правил, є вели-
ке коло питань, які чекають на вирішення. На сьогодні
вітчизняними вченими недостатньо опубліковано нау-
кових праць, що досліджують проблематику форму-
вання публічної політики у сфері виборчого процесу,
зокрема майже відсутні праці з практичними рекомен-
даціями щодо удосконалення виборчого законодав-
ства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження законодавчих колізій у
виборчому законодавстві та вироблення комплексу за-
ходів для формування ефективної публічної політики.
На досягнення цієї мети направлене дане дослідження,
яке безпосередньо пов'язане із науковими розвідками
кафедри публічного управління та менеджменту інно-
ваційної діяльності Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України.

В статті передбачається вирішення таких завдань:
— здійснити аналіз норм чинного законодавства та

на цій підставі визначити коло суб'єктів виборчого про-
цесу в Україні;

— сформулювати практичні рекомендації щодо
удосконалення виборчого законодавства.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що ви-
никають під час діяльності органів місцевого самовря-
дування як суб'єктів виборчого процесу.

Предметом дослідження є органи місцевого само-
врядування як суб'єкти виборчого процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Особливістю публічної політики є те, що як держа-
ва, так і громадянське суспільство вимушені апелювати
до громадян, потребуючи схвалення та суспільної
підтримки обраного варіанта рішень та дій. Адже пол-
ітика реалізується як через суспільство, так і через дер-
жавні інститути публічної влади. Разом з тим публічна
політика, регламентована демократичними процедура-
ми, легітимізує громадську думку шляхом певних дій,
зокрема через виборчий процес легітимізує владу. Го-
ловна мета публічної політики полягає в тому, що вона
є необхідною умовою існування сильної демократичної
держави та одночасно головним атрибутом розвинуто-
го громадянського суспільства. Отже, публічна політи-
ка як політика суб'єктів публічного управління, що зас-
нована на механізмах публічного узгодження інтересів
заінтересованих сторін, спрямована на досягнення сус-
пільнозначимих цілей та вирішення суспільно важливих
завдань. Одним з таких завдань є організація виборчо-
го процесу таким чином, щоб обрані до органів публіч-
ної влади особи представляли інтереси виборців, слу-
жили народу та державі Україна.

Конституцією України передбачено, що організація
і порядок проведення виборів визначаються законом.
Правову основу відповідних виборів становлять також
інші закони України, акти галузевого законодавства (ад-
міністративного, трудового, кримінального, криміналь-

Ключові слова: публічна політика, вибори, суб'єкти виборчого процесу, органи місцевого самовряду-
вання.
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is reasonable at legislative level by the subjects of electoral process organs of local self-government,

as exactly they provide an electoral process on all elections that is conducted in the state. Suggestions

are formed in relation to making alteration in normatively-legal acts that will perfect an electoral

process and will ration legislative collisions.
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но-процесуального, фінансового, цивільного, інформа-
ційного, податкового, адміністративно-процесуального,
а також законодавства про освіту тощо), акти Верхов-
ної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України та інших органів влади, правові акти
Центральної виборчої комісії. На сьогодні в цілому ук-
раїнське виборче законодавство розділено на кілька
законів: з виборів народних депутатів України, Прези-
дента України, депутатів місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів, які прийняті в різний час і по-
різному регулюють одні й ті ж самі виборчі процедури.

Розвиток виборчого законодавства України про-
тягом останніх кількох років відбувався в напрямі ун-
іфікації, зближення правового регулювання різних ви-
борів, передбачених Конституцією України. Не-
обхідність такого розвитку зумовлена насамперед
єдиною природою інституту виборів, близькістю чи
навіть спільністю багатьох виборчих процедур для
різних виборчих процесів (територіальна організація
виборів, складання й уточнення списків виборців,
формування виборчих комісій, підготовка і проведен-
ня голосування, процедури підрахунку голосів та вста-
новлення результатів виборів).

Практика прийняття різних законодавчих актів, ко-
жен з яких регулює окремий тип виборів, неминуче при-
зводить до відмінностей у регулюванні подібних чи й
ідентичних виборчих відносин, що зумовлює труднощі
й непорозуміння у виборців, кандидатів та суб'єктів їх
висування, організаторів виборів, неодмінним учасни-
ком яких є органи місцевого самоврядування. У зв'язку
з цим актуальним питанням є визнання на законодавчо-
му рівні суб'єктом виборчого процесу органів місцево-
го самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні має давні тра-
диції. Так, іще за часів Київської Русі набуло розвитку
громадівське самоврядування, в основу якого було по-
кладено виробничу й територіальну ознаки — грома-
ди, які самоврядовувалися, формувалися за виробни-
чою (громади купців, ремісників тощо) або територіаль-
ною ознаками (сільська, міська та регіональна грома-
ди). Започатковане ще в період Київської Русі місцеве
самоврядування несе в собі відбиток геополітичного
розташування нашої країни з постійними впливами
східної й західної політичних культур. Певні ускладнен-
ня у цій роботі спричинені також ще досить міцним сте-
реотипом, за яким не всіма науковцями сприймається
спадковість української державності з усіма її інститу-
тами з часів Київської Русі та впродовж усіх наступних
століть.

Докладніше дослідивши обов'язкові елементи, при-
таманні будь-якій державі (теорія трьох елементів), мо-
жемо констатувати, що визнана зарубіжними держава-
ми територія держави, офіційна влада та народ були
наявними в Київській Русі.

Ці три обов'язкові елементи також були витримані
в Галицько-Волинському князівстві, у Козацькій державі
другої половини ХVII ст., в Українській Народній Рес-
публіці, у Західноукраїнській Народній Республіці та в
Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Отже,
шість попередніх українських держав, які з різним сту-
пенем розвитку існували в різні епохи в межах території
сучасної України та знищувалися завойовниками (крім

УРСР), абсолютно об'єктивно й безперечно необхідно
вважати етапами розвитку однієї єдиної держави Украї-
на [1, с. 59].

Нашу Батьківщину на різних етапах її розвитку суп-
роводжували ті чи інші інститути її державності, серед
яких чільне місце посідало й місцеве самоврядування.
Цілком очевидно, що сучасне поняття та зміст місце-
вого самоврядування відмінні від їхнього розуміння в
минулому.

У попередніх працях ми вже досліджували інститут
становлення місцевого самоврядування, здійснювали
періодизацію становлення районних рад та ін. Продов-
жуючи попередні напрацювання, у цій статті ми акцен-
туємо увагу на виборах та тих традиціях і нормах, які є
підгрунтям для виборчого процесу в сучасній Україні.

Вперше в українському законодавстві чітко були
визначені суб'єкти виборчого процесу в ст.11 Закону
України від 18 жовтня 2001 року "Про вибори народних
депутатів України". Згідно з нормами цього закону до
них належали:

— громадяни України, які мають право голосу (ви-
борці);

— виборчі комісії;
— зареєстровані у встановленому законом поряд-

ку кандидати в депутати;
— партії (блоки), які висунули кандидатів у депута-

ти;
— органи державної влади й органи місцевого са-

моврядування (у передбачених законом випадках);
— офіційні спостерігачі від партій (блоків) —

суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати,
зареєстрованих в одномандатних округах та від інозем-
них держав і міжнародних організацій.

На відміну від попереднього закону, ст. 12 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" від
17 листопада 2011 року суб'єктами виборчого процесу
є:

— виборець;
— Центральна виборча комісія, а також інша вибор-

ча комісія, утворена відповідно до цього Закону;
— партія, що висунула кандидата у депутати;
— кандидат у депутати, зареєстрований у порядку,

встановленому цим Законом;
— офіційний спостерігач від партії, яка висунула

кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі,
офіційний спостерігач від кандидата у депутати в одно-
мандатному окрузі, від громадської організації, який за-
реєстрований у порядку, встановленому цим Законом
[2].

У нормах зазначених законів відбулися певні зміни,
а саме, в законі 2011 року, відсутні такі суб'єкти вибор-
чого процесу, як органи державної влади й органи місце-
вого самоврядування, а натомість з'явився новий суб'єкт
— офіційний спостерігач.

На нашу думку, недоліком ст. 12 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" є те, що нор-
ми цієї статті безпосередньо не визнають офіційних
спостерігачів від іноземних держав, міжнародних
організацій суб'єктами виборчого процесу. Це не по-
вною мірою відповідає ст. 79 того ж Закону, в якому
говориться, що офіційні спостерігачі від іноземних
держав, міжнародних організацій реєструються Цент-
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ральною виборчою комісією. Пропозиції щодо реєст-
рації офіційних спостерігачів подаються іноземними
державами, міжнародними організаціями безпосеред-
ньо або через Міністерство закордонних справ Украї-
ни до Центральної виборчої комісії не пізніше, як за
сім днів до дня голосування. Порядок реєстрації офі-
ційних спостерігачів від іноземних держав та міжна-
родних організацій визначається Центральною вибор-
чою комісією. Рішення про реєстрацію або про відмо-
ву в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних
держав, міжнародних організацій приймається Цент-
ральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів
до дня голосування.

Наведене є свідченням того, що офіційні спостері-
гачі від іноземних держав та міжнародних організацій є
суб'єктами виборчого процесу і повинні бути включені
до ст. 12 Закону України "Про вибори народних депу-
татів України".

Зазначений вище перелік суб'єктів виборчого про-
цесу свідчить про їх різний правовий статус, порядок ут-
ворення тощо. Якщо статус "виборця" є однозначним,
то підставою реалізації виборцем свого права голосу на
виборах є його включення до списку виборців на ви-
борчій дільниці. Статус інших суб'єктів виборчого про-
цесу не є однозначним, зокрема, це стосується вибор-
чих комісій, які є спеціальними колегіальними органа-
ми, уповноваженими організовувати підготовку та про-
ведення виборів депутатів і забезпечувати дотримання
та однакове застосування законодавства України про
вибори депутатів.

Згідно із ст. 24 Закону України "Про вибори народ-
них депутатів України", систему виборчих комісій, які
здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів,
становлять: Центральна виборча комісія, окружні ви-
борчі комісії, дільничні виборчі комісії [2].

Правовий статус зазначених комісій є неоднознач-
ним. По-перше, статус Центральної виборчої комісії виз-
начається Законом України "Про Центральну виборчу
комісію" від 30 червня 2006 року, відповідно до якого
Центральна виборча комісія є постійно діючим колегі-
альним державним органом, який діє на підставі Кон-
ституції України, цього та інших законів України. Він
наділений повноваженнями щодо організації підготов-
ки і проведення виборів Президента України, народних
депутатів України, депутатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і
місцевих референдумів в порядку та в межах, встанов-
лених цим та іншими законами України. По-друге, чле-
ни Центральної виборчої комісії є посадовими особа-
ми.

Окружна виборча комісія є юридичною особою,
має печатку, зразок якої затверджується Централь-
ною виборчою комісією. Окружна виборча комісія є
комісією вищого рівня щодо всіх дільничних вибор-
чих комісій в межах відповідного одномандатного
округу, в той час, коли дільнична виборча комісія не
є юридичною особою, але має власну печатку, зра-
зок якої затверджується Центральною виборчою
комісією. Крім того, порядок утворення, вимоги до
членів Комісії і функціональні повноваження членів
зазначених Комісій теж є різними.

Відповідно до Закону України "Про Центральну ви-
борчу комісію" Верховна Рада України призначає на
посади та звільняє з посад членів Комісії за поданням
Президента України. До складу Комісії входять 15
членів Комісії. Кандидатури осіб на посади членів
Комісії попередньо обговорюються в депутатських
фракціях і групах, а їх призначення проводиться за на-
явності висновків відповідного профільного комітету
Верховної Ради України. З числа членів Комісії обира-
ються Голова Комісії, два заступники Голови Комісії та
секретар Комісії. Голова Комісії, заступники Голови
Комісії, секретар Комісії, а також не менше п'яти інших
членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Строк
повноважень члена Комісії — 7 років. Членом Комісії
може бути громадянин України, який на день призна-
чення досяг двадцяти п'яти років, має право голосу,
проживає в Україні не менше п'яти останніх років та
володіє державною мовою. Член Комісії перед вступом
на посаду складає на пленарному засіданні Верховної
Ради України присягу [3].

Законодавець наділяє Центральну виборчу комісію
широкими повноваженнями, які є обов'язковим для ви-
конання всіма суб'єктами відповідного виборчого про-
цесу чи процесу референдуму, в тому числі й відповід-
ними виборчими комісіями і комісіями з референдумів
нижчого рівня, а також органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і
службовими особами, об'єднаннями громадян, підприє-
мствами, установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами України.

Керівники, інші посадові чи службові особи органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
політичних партій, інших об'єднань громадян, під-
приємств, установ і організацій, виборчих комісій та
комісій з референдуму в порядку, передбаченому за-
конодавством, зобов'язані на запрошення Комісії при-
бути на її засідання, надавати необхідні відомості і ма-
теріали, відповідати на запитання.

Відповідними повноваженнями наділені Голова, за-
ступник Голови, а також члени Центральної виборчої
комісії. У цьому випадку акцентуємо увагу на повнова-
женнях члена Центральної виборчої комісії, який має
право:

1) вимагати і отримувати від органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, керівників та інших посадових і служ-
бових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, виборчих комісій, комісій з референдумів,
політичних партій необхідну документацію, статистичні
дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали,
а також усні та письмові пояснення з питань, віднесе-
них до повноважень Комісії;

2) залучати до участі у підготовці окремих питань
науковців, фахівців та експертів, а також працівників
установ і організацій, органів державного фінансового
контролю;

3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно виборчого
процесу чи процесу референдуму, що є обов'язковими
до розгляду;

4) користуватися в установленому порядку банка-
ми цих органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування;
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5) використовувати державні, в тому числі й урядові
системи зв'язку;

6) входити безперешкодно у випадках, передбаче-
них законодавством України, до приміщень органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, об-
'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а
також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і
комісій з референдумів;

7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропо-
зиції з питань, що належать до її повноважень, вимага-
ти по них проведення голосування;

8) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради Ук-
раїни, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасо-
вих слідчих комісій, а також на засіданнях, що прово-
дяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та
інших органах державної влади та органах місцевого са-
моврядування щодо розгляду питань з проведення ви-
борів і референдумів;

9) ознайомлюватися з будь-якими документами і ма-
теріалами Комісії;

10) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією,
у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка до-
дається до протоколу засідання Комісії;

11) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться
Комісією [3].

На відміну від Центральної виборчої комісії до
складу окружної виборчої комісії чи дільничної вибор-
чої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці
можуть входити виборці, які проживають у межах те-
риторії України.

Згідно зі ст. 27 Закону України "Про вибори на-
родних депутатів України" окружна виборча комісія ут-
ворюється Центральною виборчою комісією не пізніше
як за шістдесят два дні до дня голосування у складі
голови, заступника голови, секретаря та інших членів
комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше
вісімнадцяти осіб. Суб'єктами подання кандидатур до
складу окружних виборчих комісій є: політична партія,
депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Вер-
ховної Ради України поточного скликання; політичні
партії — суб'єкти виборчого процесу, кандидати у де-
путати від яких зареєстровані у загальнодержавному
окрузі [2].

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною
окружною виборчою комісією не пізніше, як за трид-
цять один день до дня голосування у складі голови, за-
ступника голови, секретаря та інших членів комісії (ст.
27 Закону України "Про вибори народних депутатів Ук-
раїни").

На відміну від Центральної виборчої комісії повно-
важення окружної виборчої комісії починаються з мо-
менту складення присяги не менше, як двома третина-
ми її мінімального складу на її першому засіданні, яке
проводиться не пізніше третього дня після дня прийнят-
тя рішення про її утворення і припиняються через п'ят-
надцять днів після дня офіційного оприлюднення Цент-
ральною виборчою комісією результатів виборів депу-
татів.

Суб'єкти виборчого процесу виступають основни-
ми правомірними учасниками виборчих правовідно-
син, від них найбільшою мірою залежать структура,
зміст та динаміка розвитку публічного виборчого пра-

ва й публічних виборчих правовідносин. Потрібно
звернути увагу на те, що Закон не називає самостійни-
ми суб'єктами виборчого процесу засоби масової
інформації, незважаючи на їх широку участь фактич-
но на всіх його стадіях. Це можна пояснити особли-
вим статусом ЗМІ, які згідно з виборчим законом не
беруть безпосередньої, самостійної участі у вибор-
чому процесі, а також наявністю в них специфічної
мети — формування поведінки електорату. Також не
виступають самостійними суб'єктами виборчого про-
цесу довірені особи кандидатів у депутати й уповно-
важені особи від партій (блоків), оскільки їх повно-
важення є похідними від повноважень кандидатів у
депутати, партій (блоків).

Аналіз норм ст. 34 Закону України "Про вибори на-
родних депутатів України" свідчить, що на засіданні Цен-
тральної виборчої комісії мають також право бути при-
сутніми без дозволу чи запрошення: 1) кандидати у де-
путати, їх довірені особи та уповноважені особи партій
(разом не більше двох осіб від однієї партії, не більше
однієї особи від одного кандидата); 2) офіційні спосте-
рігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл
мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів
(разом не більше двох осіб від однієї громадської орган-
ізації); 3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та
міжнародних організацій; 4) представники засобів ма-
сової інформації (не більше двох осіб від одного засо-
бу масової інформації).

На засіданнях окружної чи дільничної виборчих
комісій, у тому числі при підрахунку голосів та встанов-
ленні підсумків голосування, на виборчій дільниці в день
голосування у приміщенні, де проводиться голосуван-
ня, мають право бути присутніми без дозволу чи запро-
шення відповідної комісії лише такі особи: члени вибор-
чих комісій вищого рівня; кандидати у депутати, їх до-
вірені особи, уповноважені особи партій (не більше
однієї особи від однієї партії, одного кандидата);
офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати,
громадських організацій (не більше однієї особи від
однієї партії, одного кандидата, однієї громадської
організації); офіційні спостерігачі від іноземних держав
і міжнародних організацій; представники засобів масо-
вої інформації (не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації).

Отже, представники засобів масової інформації, теж
є суб'єктами виборчого процесу і повинні бути визнані
такими на законодавчому рівні, та бути включені до ст.
12 Закону України "Про вибори народних депутатів Ук-
раїни".

Необхідно зазначити, що майже аналогічних
суб'єктів виборчого процесу визначає і ст. 12 Закону
України "Про місцеві вибори" від 14 липня 2015 року.
Суб'єктами виборчого процесу на відповідних місцевих
виборах є: виборець; Центральна виборча комісія; ви-
борчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цьо-
го Закону або інших законів України, які уповноважені
забезпечувати організацію та проведення відповідних
місцевих виборів; кандидати в депутати, кандидати на
посади сільського, селищного, міського голови, старо-
сти; місцева організація партії, яка висунула кандидата
(кандидатів) для участі у відповідних місцевих виборах;
офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої орга-
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нізації партії — суб'єкта відповідного виборчого про-
цесу, від громадської організації, зареєстрований у по-
рядку, встановленому цим Законом [4].

Одним із суб'єктів виборчого процесу є довірені осо-
би кандидатів, однак норми зазначених нами законів не
вказують, що довірені особи кандидатів є повноправ-
ними суб'єктами виборчого процесу, що суперечить
нормам ст. 76 Закону України "Про вибори народних
депутатів України", відповідно до якого кандидат у де-
путати в одномандатному окрузі має право визначити із
числа виборців своїх довірених осіб (не більше трьох
осіб).

Довірена особа кандидата у депутати в одномандат-
ному окрузі має право в будь-який час звернутися до
Центральної виборчої комісії із заявою про складення
своїх повноважень. Це повною мірою стосується дові-
рених осіб кандидатів місцевих рад. Згідно із ст. 63 За-
кону України "Про місцеві вибори" кандидат на посаду
сільського, селищного, міського (міст, кількість ви-
борців у яких є меншою, ніж 90 тисяч) голови, старости
може мати не більше трьох довірених осіб. Кандидат
на посаду міського (міст, кількість виборців у яких дор-
івнює або є більшою, ніж 90 тисяч) голови може мати
не більше п'яти довірених осіб. Кандидат у депутати в
одномандатному виборчому окрузі може мати не більше
двох довірених осіб. Довірені особи кандидата реєст-
руються відповідною територіальною виборчою комі-
сією за поданням кандидата при наявності письмової
згоди цих осіб [4].

Тому аналогічні зміни щодо суб'єктів виборчого про-
цесу повинні бути внесені і у цей Закон.

Отже, офіційні спостерігачі від іноземної держави
та міжнародної організацій, які зареєстровані Централь-
ною виборчою комісією, а також офіційно зареєстро-
вані представники засобів масової інформації, потрібно
розглядати повноправними суб'єктами виборчих право-
відносин.

Ми вважаємо, що недоліком нового Закону Украї-
ни "Про вибори народних депутатів України" є те, що
норми цього Закону безпосередньо не визнають суб-
'єктами виборчого процесу органи державної влади та
органи місцевого самоврядування. Якщо попередній
Закон зазначених суб'єктів визнавав суб'єктами вибор-
чого процесу, то норми нового Закону не визнають орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня суб'єктами виборчого процесу.

Аналіз норм чинного виборчого законодавства не
безпідставно стверджує, що такий підхід законодавця
щодо невключення зазначених органів до ст. 12 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" та ст.
12 Закону України "Про місцеві вибори" є помилковим.
На користь нашої позиції свідчить: по-перше, вибори
проводяться в адміністративно-територіальних одини-
цях, до яких згідно Закону України "Про місцеве само-
врядування в Україні" віднесені територіальна громада
— жителі, об'єднані постійним проживанням у межах
села, селища, міста, що є самостійними адміністратив-
но-територіальними одиницями, або добровільне об'єд-
нання жителів кількох сіл, що мають єдиний адмініст-
ративний центр; адміністративно-територіальна одини-
ця — область, район, місто, район у місті, селище,
село.

Тому проведення виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, рай-
онних, міських, районних у містах, сільських, селищ-
них рад, сільських, селищних, міських голів та ста-
рост не можливе без органів місцевого самовряду-
вання. На користь наведеної тези свідчить і пункт 19
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", згідно з яким до виключної компетенції
сільських, селищних, міських рад віднесено прийнят-
тя відповідно до законодавства рішень щодо орган-
ізації проведення референдумів та виборів органів
державної влади, місцевого самоврядування та
сільського, селищного, міського голови.

По-друге, саме місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування здійснюють підготов-
ку і проведення виборів. Посадові особи цих органів зо-
бов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх по-
вноважень.

По-третє, ст. 13 Закону України "Про вибори на-
родних депутатів України" містить вказівку про інфор-
мування громадян щодо свого складу; місцезнаход-
ження та режим роботи; про утворення виборчих ок-
ругів і виборчих дільниць; про місце і час голосуван-
ня виборців; про основні права виборців, у тому числі
й про право оскарження неправомірних рішень, дій
чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів
виконавчої влади, органів влади Автономної Респуб-
ліки Крим та органів місцевого самоврядування
підприємств, закладів, установ і організацій, їх кері-
вників, інших посадових та службових осіб; рішення
виборчих комісій, а також рішення органів виконав-
чої влади, що стосуються реалізації виборцями пра-
ва голосу на виборах, доводяться ними до відома гро-
мадян через друковані засоби масової інформації
або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший
спосіб [2].

Незважаючи на те, що згідно зі ст. 14 Закону Ук-
раїни "Про місцеві вибори" рішення про проведення
чергових виборів депутатів обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів, старост приймаєть-
ся Верховною Радою України   рішення про проведен-
ня чергових виборів депутатів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим приймається Верховною Ра-
дою Автономної Республіки Крим відповідно до Кон-
ституції України.

Позачергові місцеві вибори призначаються Верхов-
ною Радою України у разі дострокового припинення по-
вноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, районної, міської, районної у місті,
сільської, селищної ради, сільського, селищного,
міського голови, а також в інших випадках, передбаче-
них Законами України "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про добровільне об'єднання територіальних
громад". Однак, в абзаці першому частини третьої ст.
14 Закону України "Про місцеві вибори" міститься вка-
зівка, що "Позачергові вибори старости призначають-
ся радою відповідної об'єднаної територіальної грома-
ди в разі дострокового припинення повноважень ста-
рости".

Іншим прикладом того, що органи місцевого самовря-
дування, є суб'єктами виборчого процесу, свідчать норми
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Закону України "Про Державний реєстр виборців", відпо-
відно до якого підставою реалізації виборцем свого пра-
ва голосу на місцевих виборах є його включення до спис-
ку виборців на виборчій дільниці. Зазначена норма має
відношення до норм Закону України "Про свободу пере-
сування та вільний вибір місця проживання в Україні",
відповідно до якого органом реєстрації, є виконавчий
орган сільської, селищної або міської ради, сільський го-
лова (у разі, якщо відповідно до закону виконавчий орган
сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, знят-
тя з реєстрації місця проживання особи на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці, на яку по-
ширюються повноваження відповідної сільської, селищ-
ної або міської ради.

Здійснений аналіз законодавчих актів у сфері ви-
борчого процесу доводить, що органи місцевого само-
врядування є активними і безпосередніми учасниками
виборчого процесу. Можна і надалі наводити прикла-
ди, про те, що органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування є учасниками виборчого процесу,
без діяльності яких не можуть відбутися вибори, а тому
невизнання на законодавчому рівні зазначених органів
суб'єктами виборчого процесу є помилковим.

ВИСНОВКИ
З метою удосконалення виборчого процесу пропо-

нуємо ст. 12 Закону України "Про вибори народних де-
путатів України" від 17 листопада 2011 року викласти у
такій редакції:

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
1. Суб'єктами виборчого процесу є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія, а також інша вибор-

ча комісія, утворена відповідно до цього Закону;
3) партія, що висунула кандидата у депутати;
4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку,

встановленому цим Законом;
5) органи державної влади й органи місцевого са-

моврядування;
6) офіційний спостерігач від партії, яка висунула кан-

дидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від
кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від гро-
мадської організації, який зареєстрований у порядку,
встановленому цим Законом;

7) офіційний спостерігач від іноземної держави та
міжнародної організацій зареєстрований Центральною
виборчою комісією;

8) офіційно зареєстровані представники засобів ма-
сової інформації;

9) довірені особи кандидата у депутати.
Ст. 12 Закону України "Про місцеві вибори" від 14

липня 2015 року викласти у такій редакції:
1. Суб'єктами виборчого процесу на відповідних

місцевих виборах є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія;
3) виборчі комісії, сформовані (утворені) відповід-

но до цього Закону або інших законів України, які
уповноважені забезпечувати організацію та проведен-
ня відповідних місцевих виборів;

4) кандидати в депутати, кандидати на посади
сільського, селищного, міського голови, старости;

5) органи державної влади й органи місцевого са-
моврядування;

6) місцева організація партії, яка висунула канди-
дата (кандидатів) для участі у відповідних місцевих ви-
борах;

7) офіційний спостерігач від кандидата, від
місцевої організації партії — суб'єкта відповідно-
го виборчого процесу, від громадської організації,
зареєстрований у порядку, встановленому цим За-
коном;

8) офіційно зареєстровані представники засобів ма-
сової інформації;

9) довірені особи кандидата у депутати.
Отже, під суб'єктами виборчого процесу потрібно

розуміти учасників виборчих правовідносин, на яких за-
конодавець покладає права і обов'язки та які повинні в
межах визначених Законом, забезпечити проведення
президентських виборів, виборів народних депутатів
України та місцевих виборів.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у формуванні публічної політики, спрямо-
ваної на вироблення ефективних взаємозв'язків між
суб'єктами виборчого процесу для формування демок-
ратичної, правової держави та розвинутого грома-
дянського суспільства.
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Статтю присвячено вивченню досвіду діяльності міжнародних організацій з метою надання

пропозицій по розробці заходів удосконалення системи державного регулювання діяльності

стратегічних корпорацій в Україні. При цьому в роботі досліджено діяльність державних та при-

ватних інституції: Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Міжнарод-

ного центру по врегулюванню інвестиційних суперечок, Корпорації Приватних Закордонних

інвестицій (OPIC), Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів Америки (EXIM). При аналізі

діяльності цих інституцій узагальнено та структуровано інструменти державного регулювання

стратегічних корпорацій та етапи їх діяльності. Стимулювання розвитку та максимальна

підтримка українських компаній незалежно від форми власності на світовому ринку визначено

як основний напрям державного регулювання. Під час написання статті використані інструмен-

ти зовнішньоекономічної політики національних економік у рамках функціонування міжнарод-

них інституцій.

The article is devoted to the study of the experience of international organizations in order to provide

proposals for the development of measures to improve the system of state regulation of the activities

of strategic corporations in Ukraine. In this work, the activities of public and private institutions: the

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the International Center for the Settlement of Investment

Disputes, the Private Foreign Investment Corporation (OPIC), and the Export-Import Bank of the

United States of America (EXIM). In the analysis of the data of the institution, the instruments of

state regulation of strategic corporations and the stages of their activity are generalized and

structured. The stimulation of development and the maximum support of Ukrainian companies

regardless of the form of ownership in the world market is defined as the main direction of state

regulation. When writing this article, instruments of foreign economic policy of national economies
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України визначає необхідність дослідження з метою
впровадження відповідного міжнародного досвіду, а
саме відповідних міжнародних інституцій. На міжна-
родній арені багато організацій сприяють міжнародним
корпораціям — лобіюють як міжнародні, так і внутрішніх
політичні процеси. За рахунок фінансових можливос-
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тей і політичних зв'язків ці корпорації стимулюють роз-
виток політики, яка сприятлива для бізнесу та захисту
їх інтересів. При цьому уряди економічно розвинутих
країн фінансують організації форумів, аналітичних
центрів та кредитних установ, які надають консультації
підприємствам і розробникам систем державного регу-
лювання глобальних політик. Підтримують ініціативи
щодо лібералізації міжнародних ринків. В українських
реаліях діяльність національних корпорацій підтри-
мується державною недостатньо, тому важливо вивчи-
ти міжнародний досвід державного регулювання діяль-
ності стратегічний корпорацій, який містить значний
спектр інструментів і важелів [1].

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

Вивчення зарубіжної та вітчизняної літератури, яка
присвячена державному регулюванню діяльності стра-
тегічних корпорацій, свідчить про безсумнівний інтерес
вчених до цієї проблеми. Зокрема, окремі питання роз-
витку та регулювання діяльності корпорацій розгляда-
ють у своїх працях такі закордонні економісти: А. Берлі,
В. Ойкен, Г. Мінз, М. Портер, П. Дракер, П. Самуель-
сон, Р. Лазер. Серед вітчизняних науковців питання дер-
жавного регулювання корпоративного сектору дослі-
джується у роботах Л. Птащенко, О. Сафонова, О. Біло-
ус, В. Євтушевського, О. Мозгового, А. Римарука та ін.
Незважаючи на наявність значних наукових досліджень,
проблеми державного регулювання діяльності стратег-
ічних корпорацій України потребують подальшого вив-
чення з метою розробки ефективних важелів та інстру-
ментів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основне завдання дослідження — вивчення спів-
праці міжнародних інституцій з державними органами
в розрізі регулювання діяльності міжнародних стратег-
ічних корпорацій. Державна політика України щодо ре-
гулювання діяльності стратегічних корпорацій повинна
базуватись на використанні досвіду діяльності міжна-
родних інституцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Удосконалення державної політики щодо регулю-
вання діяльності стратегічних корпорацій України по-
винно здійснюватися за участі міжнародних інституцій.

Серед цільових міжнародних інституцій в рамках
дослідження доцільно виділити наступні.

Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітниц-
тво (АТЕС) є форумом для 21 країни-члена Тихоокеансь-
кого регіону. АТЕС заснований з метою сприяння вільній
торгівлі в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Він був створений в 1989 році у відповідь на зростаючу
взаємозалежність країн Азіатсько-Тихоокеанського ре-
гіону та для захисту національних економік у зв'язку з
появою регіональних торгових бар'єрів в інших части-
нах світу та з метою створення нових ринків для
сільськогосподарської продукції та сировини за межа-
ми Європи. Поява АТЕС було пов'язано з тим, щоб не
допустити високо індустріалізовану країну Японію (яка
є членом "великої вісімки") до домінування в Азіатсь-
ко-Тихоокеанському регіоні. АТЕС є головним азіатсь-
ко-тихоокеанським економічним форумом, мета якого
підтримувати стале економічне зростання і процвітан-
ня в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на основі
вільної і відкритої торгівлі та залучення інвестицій. За-
охочення та прискорення регіональної економічної
інтеграції, стимулювання економічного та технічного
співробітництва, сприяння створенню сприятливого і
стійкого ділового середовища — основні завдання цієї
інституції [2].

Механізм міждержавної взаємодії цієї інституції діє
як багатосторонній торгово-економічний форум. Це
міжнародна міжурядова група в світі, яка є прихильни-
ком послаблення бар'єрів для розвитку міжнародної
торгівлі та інвестицій. При цьому вона не вимагає від
своїх членів вступати в юридично обмежуючі зобов'я-
зання. Досягнення цілей діяльності відбувається шля-
хом сприяння діалогу і прийняття рішень на основі кон-
сенсусу, врахування думки всіх членів. Уряди-члени
АТЕС повідомляють про прогрес у досягненні вільних і
відкритих цілей в галузі торгівлі та інвестицій за допо-
могою Індивідуальних планів дій (ІАП) і Планів колек-
тивних дій (ПСД). Щорічно одна з 21 країни-члена АТЕС
проводить зустрічі АТЕС і виступає як голова АТЕС.
Приймаючі економіки АТЕС відповідають за головуван-
ня на щорічній нараді економічних лідерів, окремі
зустрічі на рівні міністрів, зустрічі старших посадових
осіб, ділову консультативну раду АТЕС і консорціум
навчальних центрів АТЕС. За механізмом фінансування
АТЕС не є донорської організацією. ЇЇ діяльність цент-
ралізовано фінансується за рахунок щорічних внесків
урядів-членів АТЕС, на цей час на загальну суму 5 млн
дол. США. Ці внески використовуються для фінансуван-
ня Секретаріату в Сінгапурі і різних проектів, які підтри-
мують економічні і торгові цілі АТЕС. Країни-члени та-
кож вносять добровільні внески для підтримки проектів
у сфері лібералізації торгівлі та інвестицій і досягнення
цілей спрощення формальностей. Також для задоволен-
ня запитів в створенні потенціалу, особливо для країн,
що розвиваються [3].

Уряди-члени АТЕС регулярно представляють свої
індивідуальні плани дій, у вигляді звітів про заходи, які
були вжиті для досягнення заявлених цілей. Також слід
зазначити, що члени АТЕС встановлюють свої власні
терміни і цілі і роблять ці дії на добровільній і необо-
в'язковій основі. Активізація торгових потоків у рам-
ках АТЕС свідчить про достатньо високу ефективність
державної політики регулювання діяльності стратегі-
чних корпорацій національних економік. У цілому
інструменти державної політики регулювання діяль-
ності стратегічних корпорацій національних економік
в рамках функціонування АТЕС представлені на рисун-
ку 1.
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Наступною міжнародною інституцією, на яку
варто звернути увагу в рамках нашого досліджен-
ня є Міжнародний центр по врегулюванню інвести-
ційних суперечок (ICSID). Слід підкреслити, що
діяльність цієї інституції є досить ефективною. Дип-
ломатична служба України та уряд України досі не
залучені до діяльності даної інституції. Однак, на
нашу думку, долучення до ICSID є досить перспек-
тивним напрямом удосконалення державної політи-
ки регулювання діяльності стратегічних корпорацій
України з наступних причин. Так ICSID — провідна
світова установа, що займається вирішенням міжна-
родних інвестиційних спорів. Вона має великий
досвід в цій сфері. Керує більшістю всіх міжнарод-
них інвестиційних справ та спорів. Уряди члени цієї
інституції домовилися про створення ICSID як про
форум по врегулюванню спорів між інвесторами та
державами в більшості міжнародних інвестиційних
договорах і в численних інвестиційних законах та

контрактах. ICSID передбачає врегулювання супе-
речок шляхом примирення, арбітражу або встанов-
лення фактів. Процес ICSID покликаний враховува-
ти особливості міжнародних інвестиційних супере-
чок і залучених сторін. Підтримує баланс між інте-
ресами інвесторів і приймаючих держав. Кожен ви-
падок розглядається незалежною погоджувальною
комісією або на Арбітражному засіданні після зас-
луховування доказів і юридичних аргументів сторін.
У кожному випадку призначається спеціальна гру-
па співробітників ICSID, яка надає експертну допо-
могу протягом усього процесу.  ICSID на сьо-
годнішній день адмініструє понад 600 таких ви-
падків [4]. Основні етапи Міжнародного комерцій-
ного арбітражу в рамках Конвенції ICSID представ-
лені на рисунку 2.

Процес у рамках ICSID ініціюється поданням Ге-
нерального секретаря на основі запиту про арбітраж.
У цьому запиті викладаються основні факти і юри-

Рис. 1. Інструменти державної політики регулювання діяльності стратегічних корпорацій

в рамках функціонування АТЕС

Джерело: [3].

Джерело: [4].

Рис. 2. Етапи Міжнародного комерційного арбітражу

в рамках Конвенції ICSID
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дичні питання, які підлягають розгляду. Наступним
процедурним кроком є створення арбітражного засі-
дання. Арбітражний регламент ICSID пропонує сто-
ронам суперечок значну свободу щодо вибору
кількості арбітрів та методу їх призначення. У
більшості випадків трибунали складаються з трьох
арбітрів: два арбітри, які призначаються кожною зі
сторін, і третій головуючий арбітр призначається за
згодою сторін або призначений сторонами арбітрів.
Судові розгляди вважаються розпочатими після ство-
рення арбітражного засідання. На арбітражному за-
сіданні проводять перший розгляд протягом 60 днів
після його реєстрації для розгляду попередніх питань
процедури. В подальшому судовий розгляд зазвичай
складається з двох окремих етапів: письмової проце-
дури, і слуханнями вголос. Після того, як сторони
представили свою справу, суд обговорює і надає своє
рішення. Рішення ICSID Convention є обов'язковим і
не підлягає будь-якому оскарженню або іншим засо-
бам правового захисту, за винятком передбачених
Конвенцією. Конвенція дозволяє сторонам запитува-
ти додаткове рішення або виправлення арбітражно-
го рішення або вишукувати засоби правового захис-
ту після припинення слухання, усного перекладу або
перегляду. Таким чином, механізм арбітражу ICSID є
вкрай простим і водночас продуктивним засобом
підтримки діяльності стратегічних корпорацій Украї-
ни та інструментом стимулювання їхньої діяльності
[4].

Розвиток міжнародних економічних відносин Украї-
ни, на нашу думку, повинен бути пов'язаний не тільки з
розширенням присутності серед міждержавних інститу-
цій, але і серед приватних. Однією з найбільш прийнят-
них для Українських реалій є Корпорація Приватних За-
кордонних інвестицій (OPIC), що є самоврядним держав-
ним агентством США, яке допомагає американським

компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються, на-
приклад, в Україну. Заснована в 1971 році, OPIC поши-
рює пріоритети зовнішньої політики і національної без-
пеки США. OPIC допомагає американським підприєм-
ствам закріпитися на нових ринках, стимулює зростан-
ня доходів американських компаній і тим самим сприяє
створенню робочих місць та можливостей розвитку
бізнесу як усередині країни, так і за кордоном.

У рамках вивчення міжнародного досвіду регулю-
вання діяльності стратегічних корпорацій України
діяльність OPIC, на нашу думку, має ключове значен-
ня. Як свідчить характеристика проектів, що були реа-
лізовані Корпорацією Приватних Закордонних Інвес-
тицій США в 2017 році, в Україні було реалізовано де-
кілька проектів. Банк "Восток" отримав фінансування
7,8 мільйона дол. на розширення кредитування серед-
нього та малого бізнесу. Іншою установою, яка отри-
мала фінансування в рамках зазначеного співробітниц-
тва став ПАТ "Агропросперіс Банк". Метою виділення
коштів у цьому випадку було фінансування діяльності
фермерських малих і середніх підприємств, бо на сьо-
годні близько однієї третини орних земель в Україні
не мають доступу до належного кредитування. Дослі-
дження показали, що загальна сума потрібних інвес-
тицій в цій сфері 8,7 млрд дол. США для підтримки
розвитку існуючих підприємств. Також слід відзначи-
ти проект, який був профінансований з метою розши-
рення торгівлі газом в Україні. Очікується, що проект
матиме сильний вплив на розвиток України, збільшив-
ши диверсифікацію імпорту газу для досягнення енер-
гетичної безпеки. Проект зміцнить енергетичну безпе-
ку України за рахунок покупки і зберігання близько
10% загальнорічної потреби в газі. Проект передба-
чає розвиток України як газового вузла для Східної
Європи та розширення торгівлі на цій основі [5]. Наво-
дячи приклади співпраці з неурядовими організаціями

Рис. 3. Напрями функціонування експортно-імпортного банку Сполучених Штатів Америки

(EXIM)
Джерело: [6].
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слід підкреслити, що цей напрям державної політики
підтримки діяльності стратегічних корпорацій Украї-
ни є, з одного боку досить результативним, а, з іншого
боку, недооціненим та не розвиненим. Співпраця OPIC
з урядом України має досить фрагментарний характер,
тому розвиток цього напряму має виключне значення
з огляду на новітні умови імплементації державних си-
стем дипломатичної та зовнішньоторгової сфери країн
світу [5].

Іншою недержавною інституцією, яка є прийнятною
в рамках удосконалення державної політики регулю-
вання діяльності стратегічних корпорацій України є ек-
спортно-імпортний банк Сполучених Штатів (EXIM),
який є офіційним експортним кредитним агентством
Сполучених Штатів. EXIM — незалежне, виконавче
агентство з місією підтримки американського бізнесу,
сприяючи експорту товарів і послуг США. В умовах,
коли кредитори приватного сектора не можуть або не
хочуть надавати фінансування, EXIM заповнює прога-
лину для американських підприємств, забезпечуючи їх
інструментами фінансування, необхідними для бороть-
би з конкуренцією на глобальних ринках. При цьому
EXIM підтримує товари і послуги компаній США, які
ведуть боротьбу проти іноземних конкурентів на за-
рубіжних ринках. Як свідчать офіційні звіти цієї інсти-
туції та авторські узагальнення, формування та інтен-
сифікація співпраці може забезпечити розширення
торгівлі шляхом формування умов для створення
спільних підприємств, франчайзингу та ліцензування
між Українською та Американською сторонами. Зага-
лом напрями функціонування експортно-імпортного
банку Сполучених Штатів (EXIM) представлено на ри-
сунку 3.

Відносно результативності функціонування цієї
інституції у вирішення проблем державного регулю-
вання діяльності стратегічних корпорацій слід
відзначити значний фінансовий прогрес. Протягом
2017 р. фінансового року, EXIM сприяв створенню
52 000 робочих місць і було отримано 284 мільйони
доларів в бюджет країни у вигляді податків. Для по-
рівняння, в 2014 році — EXIM видав понад 20
мільярдів доларів США для фінансування амери-
канських компаній, при цьому створено 165 000 ро-
бочих місць і в бюджет країни було отримано 675
млн дол. США у вигляді податків. Таким чином,
співпраця з вищезазначеною міжнародною інститу-
цією має значний потенціал в рамках удосконален-
ня державної політики регулювання діяльності стра-
тегічних корпорацій України [7].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У рамках авторського дослідження доведено, що
удосконалення державної політики щодо регулюван-
ня діяльності стратегічних корпорацій в Україні повин-
но базуватись з використанням досвіду діяльності
міжнародних інституцій. Серед цільових міжнародних
інституцій можна виділити наступні: Азіатсько-Тихоо-
кеанське економічне співробітництво (АТЕС), що є фо-
румом для 21 країни-члена Тихоокеанського регіону;

Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних су-
перечок (діяльність цієї інституції є вкрай ефективною,
разом з цим дипломатична служба України досі не за-
лучена до діяльності даної інституції); Корпорація При-
ватних Закордонних інвестицій (OPIC), що є самовряд-
ним державним агентством США; Експортно-імпорт-
ний банк Сполучених Штатів Америки (EXIM), який є
офіційним експортним кредитним агентством уряду
США.

Стратегічним напрямом удосконалення державного
регулювання діяльності стратегічних корпорацій Украї-
ни має стати стимулювання розвитку та максимальна
підтримка українських компаній незалежно від форми
власності на світовому ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Світ перебуває в стадії трансформації та створення
нової моделі управління глобальними процесами, що
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супроводжуються зростанням регіональних загроз
міжнародної безпеки. Як виявилося, закінчення "холод-
ної війни" не означає ліквідацію регіональних або
внутрішніх конфліктів і забезпечення миру та безпеки у
світі. В. Сокала та Б. Запала стверджують, що парадиг-
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ма безпеки, заснована на ключовому значенні технології
в організації оборонних систем держав та способів ве-
дення бойових дій, нині підірвана [1]. Світове співтова-
риство все більше стикається не стільки з безпосереднім
збройним конфліктом, скільки з одним із різновидів
військових операцій. Загострення політичних, еконо-
мічних, соціальних, техногенних, екологічних і духовних
проблем, на думку аналітиків, набуває кризового, гло-
бального характеру, що є тривожною ознакою сучас-
ності [2]. Нова парадигма безпеки потребує значних змін
у системі світоглядних орієнтацій і цінностей, що виз-
начатимуть оновлений зміст стратегії безпеки, спрямо-
ваної на вирішення глобальних проблем сучасності та
забезпечення безпечного розвитку суспільства.

У кожній країні можуть загострюватись проблеми,
що загрожують її безпечному функціонуванню, життю
та здоров'ю громадян. Одна з основних функцій будь-
якої держави полягає у забезпеченні кожної людини за-
хистом від потенційних і реальних небезпек, зокрема в
результаті воєнних дій або внаслідок таких дій, надзви-
чайних ситуацій, викликаних людською діяльністю або
природними силами. Безпека є найбільш важливою
цінністю як для особистості, так і для суспільства в ціло-
му. Забезпечення безпеки цивільного населення та се-
редовища його існування, важливих об'єктів інфра-
структури в умовах воєнних дій або внаслідок таких дій
для нашої країни є одним з актуальних питань.

Військові загрози та їх втілення у вигляді військо-
вого протистояння на Сході України є факторами, які
загрожують небезпекою окремій людині, порушують
стійке функціонування та розвиток держави. Однією із
основних рис такого протистояння є катастрофічні на-
слідки ураження (знищення) підприємств енергетики,
хімічних та інших небезпечних виробництв, інфраструк-
тури, комунікацій, об'єктів життєзабезпечення. Тож
події, пов'язані з військовим і невійськовим способами
ведення гібридного конфлікту, можна умовно віднести
до надзвичайних ситуацій, що дає нам змогу проводити
відповідне дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам безпеки суспільства присвятили свої
роботи відомі фахівці в цій галузі досліджень В. Ли-
пинський, Д. Донцов, В. Горбулін, Є. Марчук, Н. Ниж-
ник, С. Сьомін та інші. У їх працях висвітлюються питан-
ня міжнародної, національної, воєнної та екологічної
безпеки. Аналіз розробки безпекових проблем свідчить
про незначну вивченість вітчизняними науковцями пи-
тань забезпечення безпеки цивільного населення від
наслідків надзвичайних ситуацій в умовах гібридних
загроз, тому є потреба в проведенні подальших дослід-
жень для розробки відповідних заходів захисту. В умо-
вах військових і невійськових способів ведення гібрид-
ного конфлікту в Україні зростає важливість такої скла-
дової безпекової функції держави як цивільний захист.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування адаптивного підходу

до управління єдиною державною системою цивільно-
го захисту, що забезпечуватиме уникнення чи подолан-
ня небезпеки негативних природно-техногенних явищ

для цивільного населення в умовах військових і не-
військових способів ведення гібридного протистояння
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У публікаціях у галузі наук про безпеку нині обго-

ворюється проблема гібридності сучасних збройних
конфліктів. Маючи значну кількість підтверджуючих
фактів і даних про гібридні види діяльності військового
і невійськового характеру експерти мають труднощі їх
інтерпретації. Ф. Гоффман першим визначив гібридну
війну як комбінацію традиційних методів і нерегуляр-
них утворень, асиметричної тактики і тероризму з дія-
ми злочинного характеру, що є унікальною формою
планового і синхронізованого впливу на протилежну
сторону за допомогою військових і невійськових інстру-
ментів. Специфіка поєднання мілітарних, дипломатич-
них, інформаційних, економічних та інших гібридних дій
агресором, завдяки чому досягаються стратегічні по-
літичні цілі, полягає в тому, що кожний із заходів та дій
використовується як зброя [3; 4]. Поява таких форм ве-
дення збройних конфліктів розширила спектр викликів,
тому, окрім традиційних, передбачає іррегулярні, теро-
ристичні, дезорганізаційні та інші загрози, пов'язані із
застосуванням новітніх технологій, спрямованих на руй-
нування життєво важливих систем країни, що стають
об'єктом нападу [5]. Гібридність дій відображає їх
складність і багатовимірність, а їх наслідки, що зале-
жать від типу та масштабу події, для людей, економіки,
майна, інфраструктури та довкілля можуть мати місце
як у всій країні, так і в її частинах. Зважаючи на їх мож-
ливу різноманітність, діяльність державних установ по-
винна відповідати процедурам, прийнятим для конкрет-
них загроз, що не є простим завданням, з огляду на
складність окремих військових і невійськових сценаріїв
ведення гібридних дій.

Вітчизняні та іноземні вчені М. Банасик, В. Горбулін,
А. Грущак, Р. Додонов, Є. Магда, Ю. Радковець, Ф. Кар-
бер, Д. Тібольт, Г. Яворська та інші зазначають, що по-
няття гібридної війни виявилося теоретично і практич-
но найбільш прийнятними для визначення специфіки дій
Російської Федерації, яка послідовно намагається до-
сягти в Україні власних політичних цілей. Війна нового
покоління передбачає багаторівневі зусилля агресора,
спрямовані на дестабілізацію державних функцій та
зміну внутрішнього порядку. Постійний представник Ук-
раїни при Організації Об'єднаних Націй В. Єльченко за-
являє, що гібридна війна, яку веде Росія проти України,
поступово перетворюється в глобальну гібридну війну
на всіх рівнях, на різних полях битв і з різною інтенсив-
ністю, застосовуючи будь-які інструменти, незважаю-
чи на людські втрати [6]. Російські військові теоретики
С. Чекінов і С. Богданов прогнозують можливість на-
вмисного поширення нетрадиційних форм боротьби,
таких як землетрус, торнадо і тривалі дощі. За їх вис-
новками це може призвести до соціально-психологіч-
них проблем населення, руйнації відкритих демократич-
них систем урядування, економічного занепаду країни
агресії, екологічної катастрофи регіонального, або,
можливо, й глобального масштабу [7]. Людство набуло
такого технічного рівня, коли регулювання певних гло-
бальних процесів у природі стає реальністю.



Інвестиції: практика та досвід № 11/2018104

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Із зміною характеру війни, її гібридністю та доміну-
ванням невійськових методів досить складно реагувати
на загрози для цивільного населення через труднощі з
їх ідентифікації. Час і форми завершення гібридної війни
залишаються невизначеними. Через зростаючу динамі-
ку операцій та непередбачуваність реакції агресора про-
гнозування майбутнього є надто складним завданням.
Пов'язана з цим проблематика формує основу страте-
гічного мислення в царині безпеки. Функціональне по-
єднання у межах гібридної війни різнорідних явищ і за-
собів вимагає з боку представників різних сфер діяль-
ності нових управлінських рішень та форм їх застосу-
вання. У низці стратегій НАТО підкреслюється не-
обхідність запровадження комплексного підходу до
протидії гібридним загрозам, що базується на підго-
товці, стримуванні та захисті (обороні) [5, 8]. Євро-
пейські країни вживають заходів, щоб зміцнити здат-
ність протистояти гібридним загрозам, удосконалюю-
чи законодавство, покращуючи державне управління
відповідно до нових безпекових викликів. Основним
пріоритетом країн Європейського Союзу щодо захисту
цивільного населення в умовах сучасних воєнно-політич-
них конфліктів є формування комплексних заходів за-
побігання різним небезпекам та реагування на прогно-
зовані кризові ситуації, щоб звести до мінімуму їх на-
слідки [9].

Досвід України та теорія оцінки вказують на те, що
центр тяжіння під час війни нового покоління зосеред-
жується на суспільстві. Наслідком застосування нових
військових технологій є розмивання межі зіткнення між
учасниками збройних формувань та цивільним населен-
ням, а постійна ескалація напруженості зумовлює по-
силення інших загроз, серед яких фізичне руйнування
та перешкоджання відновленню функціонування інфра-
структури, розв'язання економічних проблем, загрози
настання екологiчних і техногенних катастроф. В гібрид-
ному арсеналі агресор застосовує низку інструментів,
спрямованих на порушення безпечної діяльності людей,
створення нестерпних умов для їх життя, породження
нових соціальних проблем, що вимагають невідкладних
рішень. За інформацією Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини з 14 квітня 2014 року до 15 сер-
пня 2017 року на Донбасі загинуло 2 505 цивільних осіб.
Всього за цей період було вбито 10 225 людей і 24 541 по-
ранено, серед них військові, цивільні та члени зброй-
них груп [10].

Гібридні воєнні дії впливають на основні тенденції і
характер змін надзвичайних ситуацій та їх наслідки. На
Сході України відбуваються події які свідчать, що
військовий конфлікт сягнув небезпечної межі, за якою
цілком реальне масове ураження населення токсични-
ми хімікатами, на підтвердження чого свідчить доповідь
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Пошкодження
водоочисних споруд, хімічних заводів і сільськогоспо-
дарських підприємств становить серйозну загрозу для
навколишнього середовища, погіршується становище
населення з обох сторін лінії зіткнення [11; 12]. На до-
даток до проблем, що виникають внаслідок стихійних
лих, пожеж, повеней, спостерігається зростання ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного харак-
теру, пов'язаних з порушеннями функціонування енер-
гетичних та інформаційних систем через диверсійну

діяльність. Нинішня ситуація є сприятливою для вчинен-
ня терористичних актів, у тому числі з використанням
небезпечних хімічних речовин, патогенів або радіоак-
тивних матеріалів. Це дає підстави для роздумів про
реальні та потенційні загрози далеко за межами регіо-
ну [13].

Зумовлені гібридними воєнними діями агресора вик-
лики передбачають необхідність забезпечення постійної
готовності держави і суспільства, окрім оборони від
зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, до
підвищення здатності системи цивільного захисту щодо
функціонування в умовах кризових ситуацій, що загро-
жують національній безпеці. У вирішенні питань щодо
підвищення рівня обороноздатності держави Страте-
гією національної безпеки України від 2015 року під-
креслено важливу роль єдиної державної системи ци-
вільного захисту [14]. За нинішних обставин важливим
чинником є здатність органів державної влади адеква-
тно реагувати на загрози для забезпечення безпеки ци-
вільного населення, необхідність оперативних дій
органів управління та сил реагування, які відіграють при
цьому ключову роль [15].

З метою повної координації діяльності всіх держав-
них органів, спрямованих на забезпечення захисту на-
селення, територій та майна, функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту, подолання
наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених загост-
ренням, з 26 січня 2015 року на всій території України
запроваджено правовий режим підвищеної готовності,
а на територіях Донецької та Луганської областей —
правовий режим надзвичайної ситуації [16]. У зазначе-
них режимах функціонування на єдину державну сис-
тему цивільного захисту Кодексом цивільного захисту
України [17] покладаються відповідні завдання (див.
таблицю 1). Що стосується прийнятого рішення щодо
Донецької та Луганської областей, за ознаками, з ура-
хуванням вимог чинних нормативно-правових актів Ук-
раїни, йдеться про надзвичайну ситуацію державного
рівня, незважаючи на те, що керівника ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації так і не було визначе-
но.

Надзвичайні ситуації, за місцем виникнення, можна
віднести до тих, що прогнозуються або виникли вна-
слідок воєнних дій на лінії зіткнення, у межах Донець-
кої та Луганської областей, і таких, що прогнозуються
або виникли на решті території країни. При цьому в
режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситу-
ації, зв'язок діяльності суб'єктів забезпечення цивіль-
ного захисту обумовлюється рядом факторів і обста-
вин. До них можна віднести: єдність фізичних принципів,
що лежать в основі вражаючих чинників аварій, катаст-
роф, стихійних лих і звичайної зброї, боєприпасів, ви-
бухових речовин; схожість впливу цих вражаючих чин-
ників на людей, об'єкти і навколишнє середовище;
подібність цільових функцій організаційних структур
цивільного захисту, що протидіють надзвичайним ситу-
аціям в умовах військових і невійськових способів ве-
дення гібридного конфлікту; можливість вирішувати
завдання цивільного захисту, переважно, одними і тими
ж органами управління та силами реагування. Як пра-
вило, захист цивільного населення та інфраструктури
від надзвичайних ситуацій і звичайної зброї, боєпри-
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пасів, вибухових речовин в основному здійснюється за
аналогічними методами, що передбачають проведення
комплексу заходів із послаблення їх вражаючих чин-
ників, у яких переважають механічні дії, а також спосо-
би підвищення стійкості функціонування об'єктів інфра-
структури. До наслідків для цивільного населення мож-
на віднести, зокрема: ураження від прямої дії засобів,
які призводять до травматичних уражень осколками,
інфекційних захворювань, хімічних уражень; прямий і
опосередкований вплив внаслідок виникнення пожеж,
через руйнування будівель, потенційно небезпечних
підприємств; вплив засобів ураження, що призводять до
втрати помешкань, порушень систем водо- та продо-
вольчого постачання, руйнування системи надання ме-
дичної допомоги.

Завдання у сфері цивільного захисту, з огляду на
тенденції поширення гібридних загроз у країні, актуа-
лізуються, хоча посадові особи органів влади продов-
жують діяти в рамках звичних процедур повсякденної
діяльності. Посадовим особам органів влади варто ак-
тивніше осмислювати нову реальність і нові правові під-
ходи, рішуче відмовляючись від звичних типових рішень,
уточнюючи завдання та механізми співпраці у сфері
цивільного захисту. Для вдосконалення взаємодії з роз-
в'язання безпекових проблем національного масштабу
важливо відійти від домінування суто відомчих підходів.
Усталене розуміння загроз та шляхів їх запобігання не
дає змогу підвищити стійкість життєво важливої для
країни інфраструктури.

Цивільний захист, як функція держави, спрямована
на захист населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний
час та в особливий період [17]. Можна стверджувати,

що насправді в країні створено стійкість до надзвичай-
них ситуацій за трьома етапами управління: запобіган-
ня, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, надан-
ня допомоги постраждалим. Звичайно, що стійкість до
надзвичайних ситуацій на практиці видається найбільш
ефективною саме тоді, коли особливу увагу приділено
пом'якшенню їх наслідків. Хоча таке пом'якшення може
мати певне фінансування, однак в порівнянні із значни-
ми витратами на реагування та відновлення це не-
співставні кошти. На жаль, часто наша система цивіль-
ного захисту потрапляє у вир реагування на наслідки
надзвичайних ситуацій та відновлення пошкоджених
об'єктів життєзабезпечення. Ці два елементи системи
управління надзвичайними ситуаціями поглинають чи-
мало часу та великих ресурсів. В умовах гібридних заг-
роз органам влади доцільно було б докладати зусилля
для своєчасного виявлення та попередження ризиків
надзвичайних ситуацій, насамперед, через проведення
ризикоорієнтованого нагляду за критичною інфраструк-
турою, готовністю об'єктів та споруд цивільного захис-
ту до використання за призначенням.

Готовність країни реагувати на надзвичайні ситуації
в умовах гібридних загроз — це стратегія, яка створює
передумови для активного захисту. Досвід виконання
завдань з реагування силам цивільного захисту нашої
країни доводиться отримувати вже в ході ведення гіб-
ридної війни, а дії ДСНС у межах компетенції сприяють
вирішенню питань захисту цивільного населення, підви-
щенню стійкості функціонування інфраструктури, зок-
рема шляхом забезпечення взаємодії із збройними та
правоохоронними силами, місцевими органами влади.
Це дає змогу забезпечити певні умови життєдіяльності
населення [5]. Разом з тим, необхідно як уточнювати
існуючі, так і розробляти нові форми реагування на на-
слідки гібридної війни на основі даних моніторингу та

У режимі підвищеної готовності У режимі надзвичайної ситуації 

оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 
інформування його про дії у можливій зоні 

надзвичайної ситуації; 

формування оперативних груп для 

виявлення причин погіршення обстановки та 

підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

уточнення планів реагування на 

надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо 

запобігання їх виникненню; 
посилення спостереження та контролю за 

гідрометеорологічною обстановкою, 

ситуацією на потенційно небезпечних 

об’єктах, території об’єкта підвищеної 

небезпеки та/або за його межами, території, на 

якій існує загроза виникнення геологічних та 

гідрогеологічних явищ і процесів, а також 

здійснення постійного прогнозування 
можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх масштабів;  

уточнення та здійснення заходів щодо 

захисту населення і територій від можливих 

надзвичайних ситуацій;  

приведення у готовність наявних сил і 

засобів цивільного захисту, залучення у разі 
потреби додаткових сил і засобів 

оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про 

виникнення надзвичайної ситуації та інформування 
його про дії в умовах такої ситуації; 

призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі 

потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації; 

визначення зони надзвичайної ситуації та 

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, залучення для цього 
необхідних сил і засобів; 

здійснення постійного прогнозування зони 

можливого поширення надзвичайної ситуації та 

масштабів можливих наслідків;  

організація та здійснення заходів щодо 

життєзабезпечення постраждалого населення; 

здійснення безперервного контролю за 

розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

організація та здійснення (у разі потреби) 

евакуаційних заходів; 

організація і здійснення радіаційного, 

хімічного, біологічного, інженерного та медичного 

захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайної ситуації; 
інформування органів управління цивільного 

захисту та населення про розвиток надзвичайної 

ситуації та заходи, що здійснюються 

Таблиця 1. Завдання, що покладаються на єдину державну систему цивільного захисту

в режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації
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прогнозування. Важливо продовжувати реформування
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що
функціонує в системі ДСНС і становить основу сил цив-
ільного захисту, для набуття нею нової якості з метою
адекватного і гнучкого реагування. Варто додати, що
набуття силами цивільного захисту належних спромож-
ностей неможливе без залучення резервістів цивільно-
го захисту, що досягається завдяки визначенню обсягів
їх залучення та підготовки. В умовах обмеженого ре-
сурсного забезпечення значного ефекту можна досяг-
ти і за рахунок оперативного управління наявними ре-
сурсами. Для цього необхідно навчитись чітко визнача-
ти пріоритети у вирішенні питань цивільного захисту та
планувати необхідні заходи на випадок надзвичайних
ситуацій для різних адміністративних територій та об'єк-
тів.

Організація цивільного захисту передбачає повно-
важення усіх державних, муніципальних установ,
суб'єктів господарювання, що діють у країні. Врахову-
ючи, що система цивільного захисту в державі органі-
зована відповідно до адміністративного поділу, територ-
іальний принцип є одним з основних принципів орга-
нізації та функціонування єдиної державної системи ци-
вільного захисту. Це означає, що органи місцевої вла-
ди, насамперед, повинні передбачати як організувати
захист громадян в межах адміністративної території в
разі небезпеки.

Суб'єкти забезпечення цивільного захисту несуть
відповідальність перед громадськістю, коли мова йде
про допомогу в надзвичайних ситуаціях. І навпаки, гро-
мадськість є одним з найбільших ресурсів під час за-
грози та виникнення надзвичайної ситуації, тому має бути
долучена до роботи з мінімізації її наслідків. Позиція
окремих громадян, а не тільки керівництва органів вла-
ди, важлива в умовах надзвичайної ситуації. Кожен меш-
канець повинен знати про існування та наслідки різних
загроз для безпечної життєдіяльності, і в межах своїх
можливостей вживати заходів, спрямованих на запобі-
гання небезпек, які можуть вплинути на його сім'ю та на
територіальну громаду, в якій він живе. Помилково вва-

жати, що можливості однієї людини в суспільстві занад-
то малі для того, щоб щось зробити, але коли справа
доходить до невеликих подій, результати можуть бути
достатніми. Надзвичайні ситуації виникають досить
швидко, тому територіальні громади мають бути гото-
вими до миттєвого протистояння загрозам. Реальність
управління надзвичайними ситуаціями в умовах гібрид-
них загроз є такою, що чим більше випадків виникнен-
ня надзвичайних ситуацій, тим менше ймовірність того,
що органи влади зможуть забезпечити найкраще реа-
гування.

У сучасних умовах відбуваються зрушення в напря-
му підвищення складності управління ризиками надзви-
чайних ситуацій, зокрема, що настали в результаті воє-
нних дій або внаслідок таких дій, за усім їх спектром та
оцінкою забезпечення кожної людини захистом від по-
тенційних і реальних небезпек. Тому система поглядів
щодо державного управління у сфері цивільного захи-
сту в рамках звичних процедур запобігання, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій і відновлення має
змінитись на активне динамічне управління як мож-
ливість забезпечення безпеки населення, що відповідає
нинішнім обставинам. Поняття активного динамічного
управління у сфері цивільного захисту, яке виявляється
в постійній зміні процесу управління надзвичайними си-
туаціями за його спрямованістю, проблематикою та ха-
рактером перебігу в активній взаємодії суб'єктів на
різних етапах, вимагає більш точної оцінки перспектив
та використання досконаліших підходів до організації
управління.

Для забезпечення безпеки цивільного населення в
умовах гібридних загроз вбачається необхідність ши-
рокого використання потенціалу і спроможності єдиної
державної системи цивільного захисту до змін у пара-
метрах функціонування та напрямах розвитку. Зазна-
чене зумовлює необхідність впровадження адаптивно-
го підходу до управління єдиною державною системою
цивільного захисту для забезпечення усунення або уник-
нення небезпеки негативного впливу тих явищ, які не
були або не могли бути враховані завчасно в умовах

Рис. 1. Функціональна схема захисту цивільного населення

від надзвичайних ситуацій в умовах військових і невійськових способів ведення

гібридного конфлікту в Україні

Джерело: розроблено автором.
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гібридних загроз. Вважаємо, що протидія реальним і
потенційним загрозам цивільному населенню в умовах
військових і невійськових способів ведення гібридного
конфлікту в Україні може бути більш ефективною, якщо
передбачатиме застосування адаптивного підходу до уп-
равління єдиною державною системою цивільного за-
хисту в поєднанні з іншими управлінськими підходами
(див. рис. 1).

Ідеї адаптивного підходу до вирішення сучасних
проблем безпеки активно розвиваються. Доречно вид-
ілити дослідження В. Богдановича, А. Семенченка щодо
застосування цього підходу для забезпечення націо-
нальної безпеки, А. Вороніної, А. Зеніної-Біліченко сто-
совно управління розвитком організації, Ю. Харазішвілі,
Є. Дроня з інтегрального оцінювання рівня економічної
безпеки України. Їхні дослідження свідчать про перехід
окреслених проблем до практичного вирішення. Адап-
тивний підхід розглядається ними як безперервний про-
цес забезпечення належного рівня безпеки в умовах
мінливого середовища функціонування [15; 18; 19]. А.
Бойко [20] вважає адаптивність однією з основних ха-
рактеристик стійкості і розглядає її як здатність зміню-
вати параметри та функції при зовнішніх впливах для
забезпечення належної діяльності системи із можливою
трансформацією.

Адаптивність є принципово важливою якістю будь-
якої системи. Значною мірою це пов'язано з тим, що в
сучасному світі жодна система не може бути повністю
закритою та не відчувати впливу навколишнього сере-
довища. Адаптація — це процес зміни параметрів і
структури системи, а можливо, і керуючих впливів на
основі поточної інформації з метою досягнення опти-
мального її стану при початковій невизначеності і мінли-
вих умовах діяльності. Зважаючи на те, що цілеспрямо-
вані зміни є процесами корегування, а стан системи з
врахуванням майбутнього є її потенціалом, адаптацію
слід розглядати як процес корегування потенціалу та
невід'ємну складову його формування, а адаптивне
управління як інтегровану складову загальної системи
управління на основі тактичних і стратегічних рішень з
реалізації процесів його корегування [21, 22].

Адаптивний підхід належить до міждисциплінарних
наукових підходів. Він розроблений і застосовується в
багатьох сферах суспілього життя, галузях науки: соціо-
логії, управлінні, кібернетиці, біології, педагогіці тощо.
Застосування адаптивного підходу в сфері цивільного за-
хисту зумовлено перманентними змінами внаслідок за-
гострень в житті суспільства в умовах гібридних загроз.
Методи адаптивного управління використовуються у разі
необхідності швидкого реагування на різкі зміни зовні-
шнього середовища для усунення або зменшення неспри-
ятливих впливів цих змін. Адаптивний підхід характери-
зується значною гнучкістю, нетривалим часом управлін-
ня об'єктом, наявністю ефективного зворотного зв'язку.

У формалізованому вигляді державне управління в
мінливому середовищі ускладнюється труднощами ви-
значення умов функціонування об'єкта управління та ха-
рактеристик самого середовища, що посилюється прак-
тичною неможливістю їх точного виміру: відсутністю
чіткої обстановки і періодичності процесів у цей період;
нерегулярність та ймовірнісний характер прояву наслід-
ків впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, їх мінливість;

виникнення побічних збурень; неоднозначність кри-
теріїв функціонування об'єктів управління. Використан-
ня усереднених показників для здійснення державного
управління в таких умовах через постійну зміну як са-
мих об'єктів управління, так і зовнішнього середовища,
ускладнюється. Динамічність об'єктів зовнішнього се-
редовища зумовлює необхідність проведення постійно-
го моніторингу і прогнозування поточної ситуації.

Адаптивний підхід передбачає можливість зміни
параметрів процесу управління відповідно до зміни ха-
рактеристик самого процесу. Процес адаптації розумі-
ється як процес внесення змін у функціонування
внутрішніх систем і діяльність органів управління, що
супроводжують адаптивну реакцію. При цьому кожен
момент часу функціонування об'єкта управління оціню-
ються значення їх параметрів за даними вихідних і
вхідніх змінних. Мета адаптивного підходу — забезпе-
чити діагностування всіх процесів, що відбуваються все-
редині системи, дослідити процеси, що виникають
ззовні системи і на підставі цього планувати перспекти-
ву. Головна задача адаптивного підходу — підтримка
внутрішньої стабільності системи в умовах мінливого
зовнішнього середовища, що забезпечується, насампе-
ред, за рахунок управлінських нововведень. Важливою
задачею адаптивного підходу є забезпечення реакції на
дію зовнішніх чинників, скорочення часу стратегічної реак-
ції, постійне вдосконалення форм і методів реагування.

Адаптивний підхід до управління єдиною держав-
ною системою цивільного захисту в умовах гібридних
загроз забезпечує вибір оптимального способу управ-
ління, за якого зберігаються незмінними цільові показ-
ники, а поточні, за наявності відхилень, можуть бути
скориговані. Таким чином, адаптивний підхід передба-
чає пристосування єдиної державної системи цивільно-
го захисту до змін зовнішнього середовища з можли-
вим корегуванням оперативних цілей, завдань і планів
залежно від ситуації, що складається, для досягнення і
постійного підтримання бажаного рівня безпечної жит-
тєдіяльності населення.

Окреслюючи потребу постійної готовності єдиної
державної системи цивільного захисту до захисту ци-
вільного населення від негативного впливу наслідків
надзвичайних ситуацій в мінливих умовах функціонуван-
ня, що має відбиватися в розширенні її власних адап-
тивних можливостей формувати й реалізовувати адек-
ватні ситуаційні управлінські рішення шляхом упровад-
ження адаптивного управління діяльністю, актуальною
залишається проблема ефективної протидії реальним і
потенційним природним і техногенним загрозам, зни-
ження ризиків їх виникнення на основі моделювання
ефективних механізмів. В умовах багатовимірності
гібридних загроз пропонується застосувати адаптивний
підхід, побудований за триступеневим принципом управ-
ління єдиною державною системою цивільного захис-
ту, що дасть змогу отримати відповідні якісні зміни для
забезпечення безпеки цивільного населення. З метою
реалізації адаптивного підходу, заснованого на реагу-
ванні щодо ризиків, основні процедури забезпечення
безпеки мають бути безперервними.

Щоб забезпечити насправді адаптивну і заснова-
ну на оцінці ризику відповідь на сучасні загрози, яд-
ром процесу захисту цивільного населення має бути
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моніторинг і прогнозування, які постійно аналізують-
ся з метою виявлення загроз, вироблення рекомен-
дацій для прийняття органами влади необхідних уп-
равлінських рішень. Постійний моніторинг та прогно-
зування для оперативного оцінювання поточного ста-
ну справ є основою адаптивного підходу із забезпе-
чення безпеки цивільного населення, що трансфор-
мується в активний, максимально охоплюваний рівень
взаємодії суб'єктів забезпеченя цивільного захисту,
які мають стати гарантією безперервності прийняття
управлінських рішень, незалежно від надзвичайної
ситуації, що настає під час гібридного протистояння
(див. рис. 2).

Пошук шляхів підвищення ефективності управління
в умовах гібридних загроз варто вести з урахуванням
адаптації законодавства у сфері цивільного захисту.
Кризові явища та антикризові заходи держави мають
супроводжуватись оновленням компетенцій органів
управління цивільного захисту та інноватизацією їх
організаційно-правових відносин.

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що засто-
сування адаптивного підходу до управління єдиною дер-
жавною системою цивільного захисту сприятиме пошу-
ку прихованих резервів з нівелювання потенційних втрат
і одержання "недоотриманих переваг", на основі яких
генеруються ефективні управлінські рішення, спрямо-
вані на розв'язання проблемних (реальних і потенцій-
них) ситуацій. Зазначене дозволятиме єдиній державній
системі цивільного захисту одержувати пріоритети за
рахунок розширення можливостей для передбачення
появи надзвичайних ситуацій, які загрожують цивільно-
му населенню, та їх вчасного усунення або уникнення.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стало очевидним, що з початку російської агресії
проти України безпекова ситуація кардинально зміни-
лася. Ці зміни можуть виявитися більш глобальними і
доленосними в пошуку відповідей на нові, несподівані
безпекові виклики. Питання захисту цивільного насе-

Рис. 2. Адаптивний підхід до управління єдиною державною системою цивільного захисту

в умовах військових і невійськових способів ведення гібридного конфлікту в Україні

Джерело: розроблено автором.
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лення, територій, об'єктів інфраструктури, навколиш-
нього природного середовища та майна від надзвичай-
них ситуацій, що виникли під час воєнних дій або внас-
лідок таких дій, не втрачають своєї значимості. Над-
звичайні ситуації можуть посилити дестабілізацію без-
пекової сфери як в державі, так і в окремих адмініст-
ративних територіях. Хоча характер цих загроз не є
військовим, вони можуть ускладнювати впливи на цив-
ільне населення, мати довгострокові негативні еко-
номічні та соціальні проблеми і наслідки. Ймовірність
таких загроз та масштабів їх наслідків важко передба-
чити, але суб'єктам забезпечення цивільного захисту
важливо бути готовим реагувати на реальні і потенційні
загрози для цивільного населення в умовах військо-
вих і невійськових способів ведення гібридного конф-
лікту в Україні.

Виходячи з тенденцій, Україна буде використову-
вати всі можливі засоби для захисту своїх фундамен-
тальних цінностей. Основою для досягнення цілей у
гібридному протистоянні є ефективне державне управ-
ління в усіх складових національної безпеки, не лише у
військовій. Отже, в умовах багатовимірності гібридних
загроз та необхідності забезпечення безпеки життє-
діяльності населення пріоритетним вбачається застосу-
вання адаптивного підходу до управління єдиною дер-
жавною системою цивільного захисту. Його застосуван-
ня, безпосередньо пов'язане з моніторингом і прогно-
зуванням надзвичайних ситуацій, дасть змогу суб'єктам
забезпечення цивільного захисту набагато швидше ре-
агувати на зміни в умовах гібридних загроз, при цьому
дотримуючись співвідношення між внутрішніми можли-
востями і зовнішніми умовами, які диктуються загроза-
ми, забезпечить прийняття адекватних управлінських
рішень для досягнення поставлених цілей щодо захис-
ту цивільного населення.

Подальші дослідження передбачатимуть розробку
форм і методів реалізації сформованого у цій роботі
адаптивного підходу до управління єдиною державною
системою цивільного захисту в умовах гібридних загроз.
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ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Економічна безпека — це складна і багатофакторна
система, яка представляє собою матеріальну основу для
формування інших компонентів національної безпеки. За-
безпечення економічної безпеки є однією з головних
проблем держави, оскільки виникнення численних соці-
ально-економічних проблем в країні, як правило, обумов-
лено неможливістю держави вживати запобіжні заходи
або своєчасне їх здійснення. З огляду на це, держава
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повинна забезпечити такий рівень безпеки, який гаран-
туватиме внутрішню і зовнішню стабільність, необхідну
для нормального економічного функціонування, актив-
ну участь країни в міжнародному розподілі праці та кон-
курентоспроможність, одночасно це створить основу для
забезпечення достатнього рівня безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанню забезпечення необхідних умов для еконо-

мічної безпеки держави присвячено чимало наукових
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праць. Зокрема, варто відзначити наукові здобутки та-
ких дослідників: В.Б. Авер'янова, В.Г. Атаманчука,
О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Л.В. Коваля, С.І. Лекаря,
В.Ф. Опришка, Г.Х. Попова, В.М. Шаповала, Ю.С. Шем-
шученка, Л.П. Юзькова та ін.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду

забезпечення економічної безпеки держави шляхом си-
стематизації та узагальнення підходів різних країн до
вирішення даного завдання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення безпеки особистості, суспільства й

держави, усього світового співтовариства є ключовою
цивілізаційною метою сучасного етапу розвитку світо-
вого господарства.

Варто погодитися зі Скорук О. В., яка зазначає, що
у зарубіжній та вітчизняній літературі існує багато
підходів до тлумачення поняття економічної безпеки
держави за допомогою таких характеристик [5]:

— стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і
зовнішнім загрозам, під якими розуміємо міцність і
надійність зв'язків між усіма елементами економічної
системи, стабільність економічного розвитку держави,
стійкість до стримування та знешкодження дестабілізу-
ючих загроз-факторів;

— економічна незалежність, що характеризує на-
самперед можливість для будь-якого суб'єкта економіч-
ної безпеки самостійно приймати і реалізовувати стра-
тегічні економічні та політичні рішення для розвитку,
можливість використовувати національні конкурентні
переваги для забезпечення стабільності та розвитку;

— самовідтворення та саморозвиток. Ця характе-
ристика передбачає створення необхідних умов для ве-
дення ефективної економічної політики та розширено-
го само відтворення, забезпечення конкурентоспро-
можності національної економіки на світовій арені;

— національні інтереси. Ця характеристика виз-
начає спроможність національної економіки захища-

ти національні економічні ін-
тереси.

Світовий досвід вказує на
те, що без активної регулюю-
чої ролі держави не може бути
ефективної, соціально орієн-
тованої ринкової економіки, не
говорячи вже про ефективність
забезпечення економічної без-
пеки країни. Немає жодної
країни з високорозвиненою
економікою, де б держава усу-
нулася від регулювання ключо-
вих соціально-економічних
процесів [3].

Як правило, економічна
безпека держави виступає як
система, основні функції якої
поділяються на п'ять груп: за-
хисна, регуляторна, поперед-
жувальна, інноваційна та соці-
альна.

1. Захисна функція виражається здатністю захища-
ти державну економічну систему від внутрішніх та
зовнішніх загроз. Реалізація цієї функції безпосеред-
ньо пов'язана з формуванням економічного ресурсно-
го потенціалу та його ефективним використанням.

2. Функція регулювання з'являється в різних еконо-
мічних підсистемах шляхом забезпечення економічної
безпеки держави та застосування функціональних ме-
ханізмів, спрямованих на нейтралізацію ризиків.

3. Попереджувальна функція державної економіч-
ної безпеки зосереджена на передбаченні виникнення
потенційних кризових ситуацій під час економічної
діяльності та підготовці економічної системи до їхньо-
го протистояння. Це передбачає соціально-економічні
та організаційно-технічні заходи, результатом яких є
зміцнення оборонної функції системи.

4. Інноваційна функція діє через нетрадиційні рішен-
ня держави щодо економічних процесів та інноваційних
рішень, спрямованих на прискорення темпів економіч-
ного розвитку або на нейтралізацію можливих негатив-
них наслідків останнього. Результати цієї функції вини-
кають в економіці опосередковано і, як правило, вира-
жаються у вигляді підвищення ефективності інших
функцій безпеки.

5. Соціальна функція системи державної економіч-
ної безпеки передбачає повне задоволення вимог усіх
членів суспільства та повного узгодження інтересів.
Реалізація цієї функції сприяє підвищенню рівня та
якості життя та гарантує захист прав та свобод грома-
дян.

Слід зазначити, що така класифікація функцій дер-
жавної системи економічної безпеки є загальноприйня-
тою, оскільки ці функції взаємопов'язані та взаємоза-
лежні, і часто завдання однієї функції можуть повторю-
ватися при визначенні іншої функції. Ефективність за-
безпечення державної економічної безпеки залежить
від можливості повного функціонування цих функцій
разом і одночасно. Крім того, проблеми цих функцій
можуть бути змінені у забезпеченні окремих компо-
нентів економічної безпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна безпека держави 

Зовнішня безпека Внутрішня безпека 
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Рис. 1. Структура економічної безпеки держави

Джерело: власна розробка автора.
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Система безпеки державної економіки представле-
на внутрішніми та зовнішніми підсистемами, які мають
свої компоненти (див. рис. 1):

— підсистема зовнішньої безпеки — технологічна,
комерційна, фінансова;

— підсистема внутрішньої безпеки — промислово-
технічна, сировинна, енергетична, екологічна, інформа-
ційна.

Отже, технологічний компонент державної еконо-
мічної безпеки характеризується активною участю у
міжнародному науково-технічному прогресі, що гаран-
тує здатність держави застосовувати найновіші техно-
логічні рішення у вітчизняному виробництві та забезпе-

чує конкурентоспроможність виробництва національних
товарів та послуг на міжнародному ринку.

Комерційна складова державної економічної без-
пеки є великою гарантією диверсифікації структури екс-
портної та імпортної торгівлі в країні. В умовах геогра-
фічної диверсифікації експорт та імпорт країни не бу-
дуть залежати від впливу одного чи декількох великих
центрів.

Фінансовий компонент державної економічної без-
пеки можна визначити як здатність країни впроваджу-
вати незалежну монетарну політику та забезпечити ста-
більне функціонування фінансової системи шляхом
відшкодування міжнародних кредитів та отримання,

Таблиця 1. Порівняльна характеристика підходів до забезпечення

економічної безпеки у країнах Європи

Джерело: складено автором на основі [1; 6].

Країна Характеристика 

І. Країни Західної Європи: 

Німеччина Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. Основні питання з цієї 

проблеми відображаються в директивах Міністерства оборони, які регламентують найважливіші сфери 

ринкової діяльності та визначають контрольні функції держави. Використовуються методи щодо забезпечення 

економічної безпеки, які спрямовані на підтримку цивілізованих ринкових відносин, забезпечення 
економічного і соціального прогресу, недопущення монополізму в окремих галузях, створення умов для 

справедливої конкуренції та стабільності національної валюти, захист від економічного шантажу 

Франція Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. Окремі положення щодо 

економічної безпеки (створення умов для підвищення національного добробуту і зміцнення економічного 

потенціалу країни) відображені в Законі «Про національну безпеку». Методи щодо забезпечення економічної 

безпеки спрямовані на зниження вразливості господарської системи країни, збереження самостійності 

зовнішньої політики, усунення диспропорцій у рівні економічного розвитку суб'єктів господарювання; 

недопущення надмірної зовнішньої залежності в найважливіших секторах економіки, мінімізацію ризиків, 

пов'язаних із залежністю від зовнішнього світу 

Великобританія Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. Окремі норми, які 

регламентують економічну безпеку, містяться у нормативно-правових актах у сфері оборонної політики. Вони 

грунтуються на оцінках національних інтересів і реалізуються через їх захист. Методи щодо забезпечення 
економічної безпеки пов'язані з прогнозуванням і запобіганням найбільш небезпечних зовнішніх і внутрішніх 

ризиків. При виробленні та реалізації рішень, що відносяться до забезпечення економічної безпеки, акцент 

робиться на спеціалізовані організації, що представляють інтереси промисловців і підприємців 

Іспанія Законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відрізняється гнучкістю, в ній чітко визначено 

функції органів управління та організацій у цій сфері, якими розробляються спеціальні програми економічного 

розвитку. Нормативно-правові акти щодо забезпечення економічної безпеки пов'язані з відповідним 

законодавством ЄС. Методи щодо забезпечення економічної безпеки захищають інтереси пріоритетних галузей 

промисловості, а також спрямовані на стимулювання інвестицій, забезпечення валютного контролю, на 

розробку законодавства про акціонерні товариства 

Італія Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. У діяльності по забезпеченню 

економічної безпеки Італія керується укладеними нею міжнародними угодами. Методи щодо забезпечення 
економічної безпеки спрямовані насамперед на захист інтересів національних виробників на внутрішньому і 

зовнішньому ринках 

П. Країни Центральної Європи: 

Чехія, Болгарія, 
Угорщина, 

Польща, 

Словакія 

Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. Забезпечення економічної 
безпеки орієнтується на відповідні нормативно-правові акти ЄС. При виборі методів забезпечення економічної 

безпеку країни враховують геополітичну ситуацію, вектор і стратегію розвитку економіки відповідно до 

тенденцій регіонального та світового еволюційного процесу, напрям економічних реформ 

Румунія Питання забезпечення економічної безпеки містяться в Стратегії національної безпеки. Основними напрямами 

забезпечення економічної безпеки є: здійснення ефективних заходів макроекономічної стабілізації, 

прискорення структурних реформ в економіці, створення приватного сектора, залучення іноземних інвестицій 

та підтримка малого і середнього бізнесу; узгодження фінансово-економічного законодавства, фінансової, 

економічної і митної політики із законодавством ЄС тощо 

Ш. Країни Східної Європи: 

Російська 

Федерація 

Забезпечення економічної безпеки регулюють Концепція національної безпеки РФ; Державна стратегія 

економічної безпеки РФ; Закон РФ «Про безпеку». Відмінною рисою законодавства є наявність у ньому 

регіонального аспекту та положень про формування критеріїв і показників оцінки стану економічної безпеки. 

Методи забезпечення економічної безпеки зорієнтовані на реалізацію економічних реформ на найближчу 
перспективу, зменшення небезпеки зростання нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів 

Республіка 

Білорусь 

Законодавчо економічна безпека відображається у Концепції національної безпеки Білорусі. До пріоритетних 

напрямів забезпечення економічної безпеки відносяться: розвиток системи економічних відносин, створення 

механізмів розв'язання виникаючих у суспільстві протиріч та скасування передумов їх виникнення; розробка 

стратегії забезпечення реалізації життєво важливих економічних інтересів у країні; формування довгострокової 

програми економічних перетворень; забезпечення сталого соціально-економічного розвитку; використання 

неінфляційних методів фінансування дефіциту бюджету та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів; 

удосконалення зовнішньоекономічної політики; створення сприятливих умов для підприємницької діяльності 

та ін. 

Латвія, Литва, 

Естонія 

Спеціальна законодавча база щодо забезпечення економічної безпеки відсутня. Забезпечення економічної 

безпеки орієнтується на відповідні нормативно-правові акти ЄС. Методи забезпечення економічної безпеки 

спрямовані насамперед на реалізацію фінансово-економічної безпеки 
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розподілу, використання та повернення іноземних
інвестицій за наявності несприятливих зовнішніх та
внутрішніх умов.

Значення промислово-технічної складової дер-
жавної економічної безпеки веде до забезпечення
виробничих та технічних можливостей впроваджен-
ня розширеного відтворення економіки. Це перед-
бачає здатність економіки відповідати потребам су-
спільства, навіть у ситуаціях, коли порушуються
зовнішні або внутрішні економічні сприятливі умо-
ви.

Сировинна складова державної економічної
безпеки передбачає економічну гарантію необхід-
ної кількості продовольства та сировини. Забезпе-
чення харчових продуктів та сировини є однією з
найважливіших складових державної економічної
безпеки, а в багатьох країнах світу існують закони,
що визначають мінімальні стандарти забезпечення
продовольчої безпеки.

Наступним компонентом державної економічної
безпеки є енергетична безпека, що передбачає ста-
більне постачання достатньої кількості необхідної
енергії для внутрішнього споживання. Для цього
аналізи проводяться послідовно у всіх країнах, ви-
являючи обставини, поява яких може підірвати
діяльність країни в галузі паливно-енергетичної си-
стеми.

Екологічною складовою державної економічної
безпеки є здатність держави запобігати та усунути роз-
рив між суспільними інтересами та захистом довкілля
вчасно. Проблема забруднення навколишнього середо-
вища тісно пов'язана з економічною діяльністю люди-
ни, тому для екологічної безпеки необхідно мінімізува-
ти антропогенний вплив на озоновий шар, флору та
фауну, генофонд та інші компоненти навколишнього
середовища.

Інформаційна складова державної економічної
безпеки у випадку наявних внутрішніх та зовнішніх
зв'язків передбачає таку економічну діяльність, внас-
лідок якої надійність обміну інформацією, збільшен-
ня частки нематеріальних активів у національне ба-
гатство.

Відповідно до розглянутих складових виділяють
внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці дер-
жави, які зумовлюють недостатній рівень стабільності
економіки, а, як наслідок, і відповідно зниження рівня
економічної безпеки будь-якої держави. До зовнішніх
загроз слід віднести такі: нестабільність національної
валюти, що відбувається під час нестабільної ситуації в
економіці, в період кризи; скорочення іноземних інвес-
тицій; нестабільні умови зовнішньої торгівлі; великий
зовнішній борг, що є тягарем для нашої країни та деп-
ресивно впливає на розвиток економіки; залежність
держави в сфері стабільності постачання енергоносіїв
тощо.

До основних внутрішніх загрозам слід віднести: не-
значну частку інноваційної продукції; неефективне дер-
жавне регулювання економіки, тобто невідповідність
завданням економічного зростання; низьку конкурен-
тоспроможність продукції; корупцію; невисокий рівень
життя більшої частини населення, як наслідок нерівно-
мірності розвитку територій, поширення масштабів не-

зайнятості, вплив світової фінансової кризи і т. д.; витік
капіталу за кордон також є фактором, який чинить пев-
ний вплив на економічну безпеку тощо.

Як зауважує Притула Н.В. [3], узагальнення зарубі-
жного досвіду показує, що забезпечення економічної
безпеки у масштабах національної економіки істотно
впливає на міжнародний авторитет країни. У свою чер-
гу Мельник В.І. [2] додає, що більшість стратегій націо-
нальної безпеки держав орієнтована на забезпечення
національної та економічної безпеки через проведення
радикальних економічних реформ, тісну інтеграцію до
світових та європейських систем безпеки, приєднання
до економічних і політичних союзів та організацій. У
зв'язку з цим застосування позитивного досвіду зару-
біжних країн щодо забезпечення економічної безпеки
має стати одним з найважливіших напрямків розвитку
національної економіки України. Розглянемо основні
підходи до забезпечення економічної безпеки у краї-
нах Європи (див. табл. 1).

Таким чином, у кожній країні сформовано влас-
не уявлення про економічну безпеку і відповідно про
методи її забезпечення, які можуть бути спрямовані
на досягнення національних, суспільних інтересів
або на стійкість економічного розвитку, або на не-
залежність національної економіки від зовнішнього
ринку. Пугач О.А. [4] також підкреслює, що спільною
характеристикою та основою представлених систем
економічної безпеки в різних країнах є нормативно-
правова база з регулювання внутрішніх та зовніш-
ньо-економічних операцій, в тому числі стосовно
участі іноземного капіталу в національній економіці,
а також інституціональне забезпечення захисту на-
ціональних економічних інтересів в умовах міжна-
родної інтеграції.

Основним показником, який характеризує рівень
економічної безпеки за умови його підвищення є індекс

Країна 

Індекс 

економічної 
конкуренто-

спроможності 

Місце у рейтингу 

Абсолютне 

відхилення, 
+/- 

2016 2017 2016 2017 І е.к. R 

І. Країни Західної Європи: 

Німеччина 5,53 5,57 5 4 0,04 -1 

Франція 2,13 5,20 22 21 3,07 -1 

Великобританія 5,43 5,49 10 7 0,06 -3 

Іспанія 4,59 4,68 33 32 0,09 -1 

Італія 4,46 4,50 43 44 0,04 1 

ІІ. Країни Центральної Європи: 

Чехія 4,69 4,72 31 31 0,03 0 

Болгарія 4,32 4,44 54 50 0,12 -4 

Угорщина 4,25 4,20 63 69 -0,05 6 

Польща 4,49 4,56 41 36 0,07 -5 

Словакія 4,22 4,28 67 65 0,06 -2 

Румунія 4,32 4,30 53 62 -0,02 9 

Україна 4,03 4,00 79 85 -0,03 6 

III. Країни Східної Європи: 

Російська 

Федерація 
4,44 4,51 45 43 0,07 -2 

Латвія 4,45 4,45 44 49 0 5 

Литва 4,55 4,60 36 35 0,05 -1 

Естонія 4,74 4,78 30 30 0,04 0 

Таблиця 2. Динаміка індексу глобальної

економічної конкурентоспроможності

європейських країн у 2016—2017 рр.

Джерело: складено автором на основі [7].
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економічної конкурентоспроможності. Відповідно до
розглянутої характеристики проаналізуємо індекси гло-
бальної економічної конкурентоспроможності вище зга-
даних країн у 2016—2017 рр.

Відповідно до наведених даних у таблиці 2 можемо
констатувати факт, що обрані напрями забезпечення
економічної безпеки у країнах Європи здебільшого по-
зитивно впливають на рівень економічної конкуренто-
спроможності цих країн. Зокрема, зайняли вищий рівень
у рейтингу такі країни, як: Німеччина, індекс економіч-
ної конкурентоспроможності якої зріс на 0,04 пункти,
Франція — 3,07 пунктів, Великобританія — 0,06 пунктів,
Іспанія — 0,09 пунктів, Болгарія — 0,12 пунктів, Польща —
0,07 пунктів та Литва — на 0,05 пунктів. Однак ряд інших
країн погіршили значення даного показника та зменши-
ли свій рейтинг, а саме: Угорщина, індекс економічної
конкурентоспроможності якої зменшився на 0,05
пунктів та Румунія — 0,02 пункти.

Здійснивши аналіз систем економічної безпеки
країн з найвищим економічним розвитком можна дійти
до висновку, що найбільш ефективними є системи за-
безпечення економічної безпеки в таких країнах Євро-
пейського Союзу, як Німеччина, Франція, Великобри-
танія, Італія та Іспанія. Особливості державної політики
у цих країнах зорієнтовані у напрямі підвищення рівня
ефективності різних сфер національної економіки, при
цьому дані країни за пріоритетну ціль ставлять дотри-
мання високого рівня безпеки.

Серед нових країн, які приєдналися до Європейсь-
кого союзу, а саме: Болгарії, Польщі, Румунії, Словач-
чини, Чехії, Угорщини відбувається завершення рефор-
ми системи забезпечення економічної безпеки держа-
ви.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, економічна безпека держави — це

система, що складається з взаємопов'язаних та комп-
лементарних елементів (компонентів), а рівень еконо-
мічної безпеки держави залежить від безпеки кожної з
них. Крім того, ми вважаємо, що всі дискусії, в яких
йдеться про те, що одне з вищезазначених компонентів
є більш-менш важливим, і більшу увагу слід приділити
державній безпеці. Державна економічна безпека є
складною концепцією, і вся безпека пов'язана з окре-
мими рівнями безпеки своїх компонентів. Тому голов-
ним завданням держави є забезпечення належного
рівня безпеки для кожного компоненту державної еко-
номічної безпеки, через який буде забезпечена держав-
на економічна безпека. Слід також зазначити, що
постійні зміни у світі, що відбуваються навколо політич-
них, економічних, соціальних, військових та інших пи-
тань, також змінюють характер і зміст загроз економіч-
ної безпеки, і вони вимагають одночасних та одночас-
них змін у політиці державна економічна система без-
пеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних умовах участь підприємств у зовнішньо-

економічних операціях стає одним із вирішальних фак-
торів досягнення конкурентоспроможності. Це пояс-
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нюється активізацією міжнародних відносин, розвитком
інтеграційних угрупувань держав, появою нових видів
технологій, форм міжнародного співробітництва,
збільшенням масштабів інвестиційних проектів, інтен-
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сифікацією діяльності транснаціональних компаній
тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств сфе-
ри туризму розглядається у науковій літературі як
діяльність, що забезпечує надання різних видів турис-
тичних послуг, а також реалізацію товарів туристично-
го попиту іноземним туристам у країні базування та
вітчизняним туристам за кордоном з метою задоволен-
ня їх культурно-пізнавальних, лікувально-оздоровчих,
ділових або інших потреб та отримання на цій основі
прибутку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організаційно-правових засад здійснення
зовнішньоекономічної діяльності туристичних під-
приємств розглядаються у наукових працях М.Б. Біржа-
кова, М.І. Волошина, Л.І. Гонтаржевської, М.О. Жуко-
вої, І.В. Зоріна, Н.І. Кабушкіна, В.О. Квартальнова,
О.О. Любіцевої, М.П. Мальської, Г.А. Папіряна, В.С. Се-
ніна, А.Д. Чудновського та ін. Водночас зовнішньоеко-
номічний аспект туристичної діяльності залишається
менш дослідженим та вимагає подальшого вивчення,
особливо в контексті аналізу факторів зовнішньоеко-
номічного середовища, що впливають та стимулюють
підвищення конкурентоспроможності суб'єктів турис-
тичного бізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні організаційно-

правових засад здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності суб'єктами туристичного бізнесу та виявленні
особливостей укладання вітчизняними туристичними
підприємствами зовнішньоекономічних договорів з іно-
земними партнерами.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Зовнішньоекономічна діяльність туристичних
підприємств є по суті продовженням їх внутрішньо-
господарської діяльності. Лише потужні транснаці-
ональні корпорації виходять за національні межі,
організовуючи свій бізнес на території великої
кількості держав, надаючи туризму дійсно міжнарод-
ного характеру.

Зовнішньоекономічна діяльність туристичних
підприємств є важливим джерелом надходження іно-
земної валюти на внутрішній ринок країни. Поряд із
контрактними надходженнями фінансових коштів від
туристичної діяльності (невидимий експорт), існує
ще так званий "внутрішній експорт" — купівля іно-
земними туристами сувенірів та інших товарів за роз-
дрібними цінами на внутрішньому ринку.

Значна кількість галузей економіки у країнах, які
є загальновизнаними туристичними центрами, пра-
цюють саме на внутрішній експорт. Так, наприклад,
іноземні туристи купують значну кількість годин-
ників, що виробляються у Швейцарії, парфумерії та
косметичних виробів — у Франції, взуття — у Італії,
віскі — у Великобританії [1, с. 122].

Договірні відносини в туризмі регулюються нор-
мами міжнародного та національного права. На

міжнародному рівні вони регулюються наступними
документами:

1. Міжнародною конвенцією з контракту на по-
дорож, прийнятою Всесвітньою федерацією асоці-
ацій туристичних агентств у 1970 р.

2. Положенням з туристичних контрактів та об-
мінів, прийнятим на Віденській зустрічі держав-учас-
ниць Ради Європи у 1992 р.

3. Угодою з уніфікації основних правил міжна-
родних повітряних перевезень (Варшавська конвен-
ція), прийнятою у 1929 р., зі змінами та доповнення-
ми 1955 р. та 1975 р.

4. Кодексом відносин між готелями та туристич-
ними агентствами, прийнятим Всесвітньою федера-
цією асоціацій туристичних агентств та Міжнародною
готельною асоціацією у 1987 р.

5. Угодою про стандартний контракт між готелем
і перевізником, прийнятою Міжнародним союзом
учасників дорожнього транспорту та Міжнародною
готельною асоціацією у 1994 р.

6. Женевською конвенцією з міжнародного ав-
томобільного перевезення пасажирів і багажу, прий-
нятою у 1967 р.

7. Міжнародними готельними правилами, схвале-
ними Міжнародною готельною асоціацією у 1981 р.

8. Директивою Європейського економічного
співтовариства про комплексний туризм, прийнятою
у 1990 р. [3, с. 201].

В Україні діють принципи свободи та рівності при
здійсненні зовнішньоекономічного підприємництва.
Ці принципи означають, що кожний громадянин
нашої держави має повне право на власний розсуд
вступати у зовнішньоекономічні зв'язки та здійсню-
вати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких
формах, які прямо не заборонені чинним законодав-
ством України. Будь-які заборони чи обмеження
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також
іноземних суб'єктів господарської діяльності за
формами власності, місцем розташування та інши-
ми ознаками є недопустимими. Ці принципи також
підкреслюють, що при здійсненні зовнішньоеконо-
мічної діяльності вітчизняні підприємці повинні дот-
римуватися встановленого чинним законодавством
порядку [7].

Якщо раніше зовнішньоекономічні зв'язки здійс-
нювались лише спеціалізованими організаціями, то
зараз кожне підприємство в Україні одержало пра-
во самостійно виходити на зовнішній ринок. У цих
умовах першочерговим завданням стає опанування
вітчизняними підприємцями теоретичних аспектів та
практичного досвіду встановлення договірних відно-
син із зарубіжними партнерами, проникнення з про-
позиціями на ринки інших країн, здійснення фінан-
сових і товарних операцій.

Вихід на зовнішні ринки пов'язаний з великою
кількістю ризиків та значними сумами витрат. Він
може принести замість очікуваних прибутків суттєві
збитки. Тому, щоб досягти бажаного балансу між
запланованими цілями зовнішньоекономічної діяль-
ності та її фактичними результатами, необхідно ос-
воїти технологію здійснення різних експортно-
імпортних операцій, знати їх переваги та недоліки,
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володіти інструментами управління комерційною
діяльністю підприємств на зовнішньому ринку.

У період становлення ринкових відносин в Ук-
раїні усе більше туристичних підприємств само-
стійно виходять на міжнародний ринок для встанов-
лення взаємовигідних відносин з іноземними парт-
нерами. Однак вітчизняні підприємці, на відміну від
західних, найчастіше зневажають принципами юри-
дично грамотного укладання зовнішньоекономіч-
них договорів, ставлячи під удар свої права та інте-
реси.

Зокрема, прагнучі невиправдано мінімізувати ви-
трати під час укладання такого договору та беззас-
тережно покладаючись на сумлінність західного
ділового партнера, вітчизняні підприємці йдуть на
підписання недосконалих зовнішньоекономічних
контрактів, провокуючи ситуації, у яких збитки ста-
ють просто неминучими.

Розділами, що складають основу будь-якого зов-
нішньоекономічного договору, є преамбула, основ-
на та заключна частини.

Преамбула — це своєрідна передмова, що має
включати:

— назву договору, де позначається його юридич-
ний характер (договір на надання туристичних по-
слуг, договір оренди, договір комісії тощо);

— вказівку місця та часу укладання договору (ці
відомості можуть також бути включені у заключну
частину);

— найменування сторін (при цьому продавець на-
зивається першою, а покупець — другою стороною,
також вказуються повні назви юридичних осіб та
скорочені найменування, під якими вони будуть фігу-
рувати у договорі);

— посади, прізвища та імена осіб, які підпису-
ють договір;

— підставу дій довірених осіб сторін (статут, до-
ручення) [2, с. 451].

Передумовою законності договору є дієздат-
ність договірних сторін, під якою розуміється
здатність особи (громадянина, підприємства) свої-
ми діями набувати права та виконувати юридичні
обов'язки, а також відповідати за скоєння правопо-
рушень.

Основна частина договору поділяється на спе-
цифічні та загальні умови договору. До специфічних
умов належать положення, які характерні тільки для
окремо взятої угоди та не застосовуються до інших
угод:

— предмет договору;
— якість робіт, товарів, послуг;
— цінові параметри угоди;
— порядок розрахунків;
— права та обов'язки сторін;
— відповідальність сторін;
— термін виконання зобов'язань;
— порядок зміни та розірвання договору.
До загальних умов договору належать положен-

ня, які включаються в усі договори незалежно від їх
змісту:

— арбітражне застереження;
— форс-мажор або обставини непереборної

сили: стихійні лиха (землетруси, повені, пожежі, тем-
пературні коливання); небезпечні суспільні явища
(революції, військові дії, теракти, страйки); забо-
ронні акти державних органів (оголошення каранти-
ну, закриття портів, обмеження перевезень) та ін. Ці
обставини дають можливість перенести строки ви-
конання договірних зобов'язань, а при відсутності
позитивного результату звільняють сторони від їх
виконання.

У заключній частині договору вказуються:
— юридичні адреси сторін;
— поштові та банківські реквізити сторін;
— усі додатки, які є невід'ємними частинами до-

говору;
— підписи сторін із печаткою кожного з учас-

ників угоди;
— кількість екземплярів договору;
— місце та дата укладання договору [2, с. 452].
Ґрунтуючись на досвіді укладання вітчизняними

туристичними підприємствами зовнішньоекономіч-
них договорів, можна запропонувати наступні реко-
мендації.

Насамперед, необхідно мати достовірну та по-
вну інформацію про свого потенційного інозем-
ного партнера, його товарний та фінансовий обо-
рот, репутацію або досвід роботи у туристично-
му бізнесі. Як свідчить практика, витрати на от-
римання цієї інформації завжди окупаються, а
підприємство такими діями запобігає встановлен-
ню договірних відносин з несумлінними підприєм-
ствами.

При укладанні договорів необхідно враховувати
нормативні акти, що регулюють зовнішньоеко-
номічні угоди в тій або іншій країні, а також, за не-
обхідністю, обгрунтовано захищати свої права та
інтереси, тим паче, що у світі вже давно розроблені
загальноприйняті умови договірних відносин, а їх
дотримання, зазвичай, дозволяє досягти компромі-
сного для обох сторін варіанту угоди.

З появою намірів укласти зовнішньоекономічний
договір слід чітко усвідомлювати, які цілі необхідно
досягти при його реалізації та уточнити найбільш
важливі моменти, пов'язані з його оформленням,
підписанням та виконанням. Необхідно передбачи-
ти основні питання майбутнього договору, а потім,
переходячи від загального до часткового, скласти
приблизну схему роботи та продумати, що саме має
бути зроблено на кожному етапі, які для цього бу-
дуть потрібні конкретні дії, передбачити ступінь ри-
зику тощо.

Якщо пропозиція щодо укладання договору над-
ходить від невідомого підприємства, необхідно отри-
мати про нього якомога більше інформації. Іноземні
підприємці вкрай обережно ставляться до пропозицій
нових партнерів. Функціонують навіть організації, що
спеціалізуються на зборі та обробці відомостей про
підприємства або окремих комерсантів. Вони за спеці-
альним запитом можуть надати клієнту детальну інфор-
мацію (статутний фонд, спеціалізація, річний оборот,
кваліфікація персоналу, обслуговуючий банк) та осо-
бисті дані співвласників підприємства, його керівників,
а також провести оцінку ділової репутації, знайти відо-
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мості про судові процеси та конфлікти, у яких підприє-
мство брало участь, повідомити подробиці про його
ексклюзивних постачальників, покупців, клієнтів [3, с.
207].

Під час підписання договору необхідно переко-
натися, що представник контрагента має юридичне
право та повноваження на підписання документа.
Тому, вступаючи в переговори із представником іно-
земного підприємства, необхідно перевірити його
офіційний статус. Відсутність відповідних повнова-
жень та підписання договору таким представником
може спричинити згодом неможливість одержати
оплату за надані послуги або домогтися повернення
вже сплачених сум.

Як свідчить практика, несумлінні контрагенти, не
бажаючи виконувати свої зобов'язання за догово-
ром та нести відповідальність, повідомляють про те,
що особа, яка підписала договір, відповідних повно-
важень на такі дії не мала (це один з найпоширені-
ших способів шахрайства). Для того, щоб такого не
трапилося, необхідно завчасно впевнитися в особі
представника іноземного підприємства та макси-
мально толерантно попросити його представити
відповідні документи.

Приступаючи до роботи щодо визначення основ-
них умов договору, не можна припускати двознач-
ності, нечіткості фраз. У договорі має значення кож-
не слово. Якщо не зрозуміло, що означає той або
інший термін, який зміст несе словосполучення, фра-
за, треба обов'язково це з'ясувати. Слід мати на
увазі, що згодом у випадку суперечки між сторона-
ми контрагент буде намагатися будь-яке неточне
формулювання у договорі інтерпретувати на власну
користь. Крім цього, партнер може спеціально вклю-
чити в договір розмиті формулювання та положен-
ня, у яких інтереси іншої сторони свідомо не будуть
враховані [3, с. 208].

Отже, туристичним підприємствам, які вступають
у договірні відносини з іноземними партнерами, ре-
комендується ретельно підходити до розробки та
підписання зовнішньоекономічних угод, обов'язко-
во залучати до цієї роботи компетентних фахівців.
Такий обміркований та зважений підхід лише підви-
щить авторитет вітчизняного підприємця в очах серй-
озного західного партнера, а також максимально
зменшить ризик невиконання або неналежного ви-
конання підписаних договорів.

Кілька слів варто сказати про мову зовнішньое-
кономічного договору. Краще за все, якщо такий до-
говір буде складено українською мовою. В принципі,
якщо іноземний партнер з пострадянської країни,
можна скористатися російською мовою. Хоча навко-
ло застосування російської мови у договорах між
суб'єктами господарювання тривають дискусії, на
практиці договори, складені російською мовою, зу-
стрічаються дуже часто.

Якщо іноземний партнер представляє країну "да-
лекого зарубіжжя", вочевидь, він захоче, щоб текст
договору було складено мовою, яку він розуміє. Ук-
раїнська мова йому не підходить, так само як для
вітчизняного підприємця є неприйнятним викладен-
ня тексту договору іншою мовою. У таких випадках

застосовують компромісний варіант — текст дого-
вору викладається одночасно двома мовами: в одній
колонці українською, в іншій — іноземною. Слід пе-
реконатися, щоб тексти були ідентичними за
змістом, тому не варто заощаджувати на перекладі:
інакше у випадку виникнення суперечки можна втра-
тити значно більше [3, с. 209].

Досить часто при укладенні зовнішньоекономіч-
них договорів виникає питання щодо їх скріплення
печатками. Для українських підприємств очевидним
та логічним є те, що кожен договір необхідно заві-
рити печаткою. Тому багато з них дивуються, коли
іноземна сторона відмовляється поставити на дого-
ворі печатку. Але треба знати, що в багатьох краї-
нах скріплення договорів печаткою не є обов'язко-
вим. Багато іноземних підприємств взагалі не мають
печатки, тому поставити її на договорі вони просто
не можуть.

Відповідно до чинного законодавства України,
на договорі обов'язково має стояти печатка юридич-
ної особи (української та іноземної). Однак, незва-
жаючи на таку вимогу, відсутність печатки не озна-
чає, що договір автоматично визнається недійсним.
Тобто теоретично можна залишити договір без пе-
чатки іноземної юридичної особи. При цьому у
вітчизняного підприємця скоріше за все виникнуть
проблеми, коли він продемонструє такий договір,
наприклад, працівникам банку або іншої фінансово-
кредитної установи під час вирішенні питань щодо
купівлі-продажу іноземної валюти для міжнародних
розрахунків.

Якщо зовнішньоекономічний договір не мож-
ливо утвердити печатками підприємств, то можна
зазначити у договорі, що він укладений за зако-
нодавством іноземної країни. При цьому форма
договору буде визначатися правом місця її укла-
дення (тобто правом іноземної держави). І якщо
законодавство країни, з якої походить іноземний
партнер, не вимагає обов'язкового посвідчення
договорів печаткою, то українське законодав-
ство, у свою чергу, також дозволяє не ставити
печатку іноземної юридичної особи на договорі
[3, с. 210].

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для стимулювання успішного виходу вітчизняних

підприємств сфери туризму на міжнародний ринок
треба реалізувати такі заходи:

1. Удосконалення організаційно-правових засад
регулювання зовнішньоекономічних відносин у
сфері туризму, зокрема уніфікація державних стан-
дартів туристичних послуг відповідно до загальноп-
рийнятих міжнародних норм.

2. Використання преференцій або пільг для
вітчизняних підприємств-експортерів туристичних
послуг, надання статусу територій з особливим ре-
жимом зовнішньоекономічної діяльності перспек-
тивним туристичним регіонам України.

3. Створення організаційно-правових засад
транскордонного співробітництва у сфері туризму,
підвищення рівня фінансування привабливих для за-
кордонних туристів туристичних об'єктів та відпові-
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дної інфраструктури, насамперед у регіонах із ве-
ликим туристичним потенціалом та низьким рівнем
його використання.

4. Проведення всебічної інвентаризації об'єктів
туристичної інфраструктури, активного розвитку
міжнародних пасажирських перевезень мережею
міжнародних транспортних коридорів, стимулюван-
ня системи логістики у туризмі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку України забезпечен-

ня сталого природокористування та охорони навколиш-
нього природного середовища є одним з найважливі-
ших завдань держави та суспільства. Незважаючи на
те, що екологічне законодавство України врахувало
більшість питань з використання природних ресурсів,
екологічна ситуація в Україні залишається складною,
а навантаження на навколишнє природне середовище
зростає.

Дослідженню теоретико-методологічних засад та
удосконаленню окремих аспектів державного управління
в екологічній сфері в сучасних умовах розвитку суспіль-
ства присвячено роботи українських та зарубіжних вчених:
Г. Атаманчука, О. Веклича, В. Глухова, Б. Данилишина,
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IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC
RESEARCH

У статті проведено аналіз умов реалізації органами місцевого самоврядування державної пол-

ітики в сфері охорони навколишнього природного середовища як об'єкт наукового дослідження.

Визначено, що сфера охорони навколишнього природного середовища є предметом дослідження

різних галузей науки. Актуальним сьогодні залишаться питання стану законодавчого та норматив-

но-правового забезпечення управління екологічною сферою на місцевому рівні. Наголошено та

тому, що державна політика у сфері охорони навколишнього природного середовища має бути спря-

мована на сприяння сталому розвитку держави.

The article analyzes the conditions for the implementation of state policy by the local self- government

bodies in the field of environmental protection as an object of scientific research. It is determined that

the sphere of environmental protection is the subject of research of various branches of science. The

question of the status of legislative and regulatory support for the management of the environmental

sphere at the local level remains relevant today. It is also emphasized that state policy in the field of

environmental protection should be aimed at promoting sustainable development of the state.

Ключові слова: державне управління, органи місцевого самоврядування, державна політика, охорона
навколишнього природного середовища, екологічна галузь.

Key words: public administration, local self-government, state policy, environmental protection, environmental
sector.

Л. Качаровської, В. Костицького, В. Кравціва, О. Лазора,
Н. Малиш, Л. Мельника, М. Пилипчука, В. Погорілка,
О. Проніної, Ю. Туниці, М. Хилька та інших.

Проблемам розмежування функцій і повноважень між
місцевими органами влади приділено увагу в роботах ба-
гатьох вітчизняних учених, зокрема: В. Авер'янова,
П. Біленчука, В. Борденюка, В. Вакуленка, В. Кравченка,
М. Корнієнка, Н. Нижник та інших. У своїх роботах вони
досліджують окремі аспекти державного управління, стан
реформування галузі охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті аналіз умов реалізації органами місце-

вого самоврядування державної політики в сфері охоро-
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ни навколишнього природного середовища як об'єкт нау-
кового дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Місцевий рівень у системі охорони навколишнього при-

родного середовища включає органи місцевого самовряду-
вання, місцеві державні адміністрації та територіальні
підрозділи відповідних центральних органів виконавчої вла-
ди. Всі ці інститути мають різний статус, що впливає на їх
повноваження у галузі охорони навколишнього природно-
го середовища і, відповідно, на можливість забезпечувати
реалізацію державної політики у сфері охорони довкілля.

Безумовно, сфера охорони навколишнього природно-
го середовища є предметом дослідження різних галузей
науки. В галузі науки "Державне управління" дослідження
екологічної складової на місцевому рівні нерозривно по-
в'язане з розробками у напрямі забезпечення екологічної
безпеки регіону та держави. Ефективність здійснення за-
ходів, форм і методів досягнення цієї безпеки визначаєть-
ся шляхом прогнозування та оцінки екологічних ризиків
на рівні територіальної громади, міста та регіону, об'єктив-
ного виявлення існуючих і потенційних загроз, встановлен-
ня їх сутності та можливих наслідків, що і є запорукою пла-
нування правових, організаційно-управлінських та еконо-
мічних заходів щодо запобігання або реагування на на-
слідки негативних екологічних проявів [4, с. 9, 32].

Необхідно зазначити, що на сьогодні стан законодав-
чого та нормативно-правового забезпечення управління
екологічною сферою на місцевому рівні є не зовсім задо-
вільним, зокрема причинами цього є:

— ситуація постійних парламентських криз, що нега-
тивно впливають на прийняття законопроектів у сфері еко-
логічної політики, які традиційно вважаються нашими за-
конодавцями дещо другорядними;

— недостатня структурованість виконавчої влади;
— організаційно-управлінська нескоординованість

екологічної діяльності місцевої влади та представництв
центральної влади на місцях;

— корупція та нестача бюджетних коштів на реаліза-
цію заходів з екологічного спрямування;

— недостатнє науково-методичне обгрунтування за-
конодавчого та нормативного забезпечення екологічної
політики місцевого розвитку в Україні [7, с. 153].

Є. Хлобистов, Л. Жарова, М. Ільїна у свої роботі наго-
лошують, що сучасна екологічна політика на місцевому
рівні формується в умовах прискорення глобальних та ре-
гіональних політичних, соціально-економічних процесів.
Подальший поступ не сприятиме зниженню антропогенно-
го навантаження та покращенню екологічної ситуації. Про-
цеси розвитку визначатимуться швидкістю та непередба-
чуваністю екологічних наслідків. Соціально-економічний
розвиток України, за проведеними дослідженнями, харак-
теризуватиметься політичною нестабільністю та схильні-
стю до наслідування вже існуючих в інших країнах моде-
лей розвитку. Вищенаведене вимагає від сучасної еколо-
гічної політики наслідування основних постулатів сталого
розвитку, гнучкості та найбільш важливо, на наш погляд,
систематичності в реалізації й можливості внесення корек-
тив у відповідь на зовнішні та внутрішні виклики [8].

Адміністративно-правові засади державного управлі-
ння у сфері реалізації екологічної політики в Україні док-
ладно розглянуті в дисертаційному дослідженні О. Ла-
зора [1]. У цій праці автором досліджено теоретико-мето-
дологічні та адміністративно-правові засади розвитку дер-
жавного управління у сфері реалізації екологічної політи-
ки в сучасних умовах. Розкрито окремий механізм функ-
ціонування інституцій державного управління та місцево-
го самоврядування в галузі екології та природних ресурсів.

Обгрунтовано концептуальні положення й принципи основ-
них адміністративно-контрольних методів державного уп-
равління у цій сфері на основі теорії допустимого ризику.
Поглиблено наукові знання з проблем державного управ-
ління у сфері реалізації екологічної політики, обгрунтова-
но методологічні підходи щодо еколого-економічної оцін-
ки його стану. Розроблено та запропоновано напрями по-
дальшого розвитку екологічної політики з метою гаранту-
вання екологічної безпеки як складової життєдіяльності
людини, як невід'ємної умови сталого екологічного, еко-
номічного та соціального розвитку України.

Адміністративно-правовому регулюванню екологічної
діяльності присвячено дисертаційне дослідження К. Ря-
бець [5], в якому в узагальненому вигляді проведений роз-
ширений аналіз сучасної системи державного управління
в сферах охорони навколишнього природного середови-
ща та раціонального природокористування. Під управлін-
ням охороною навколишнього природного середовища
автор розуміє спрямування та керівництво діями з приво-
ду забезпечення виконання норм і вимог природоохорон-
ного законодавства, а для управління природокористуван-
ням відповідно — природоресурсового законодавства.

В. Дьомін справедливо пов'язує сьогодення і майбутнє,
вказуючи на те, що: "наявність державної екологічної пол-
ітики на місцях, під чим зазвичай розуміють системну су-
купність заходів і дій, спрямованих на досягнення еколог-
ічних цілей на місцевому рівні, є запорукою того, що за
екологічні помилки, зроблені сьогодні, не доведеться роз-
плачуватися дорогою ціною завтра" [7 с. 6].

Н. Максіменцевою досліджено структурно-функціо-
нальні засоби забезпечення екологічної політики на місце-
вому рівні у сфері поводження з небезпечними відходами,
в яких реалізується спеціальна правосуб'єктність органів
місцевого самоврядування щодо попередження негатив-
ного впливу небезпечних відходів на життя та здоров'я
людей і навколишнє природне середовище [3]. До таких
правових механізмів у сфері поводження з небезпечними
відходами належать такі:

— прогнозування (планування);
— стандартизація й нормування;
— державний облік та паспортизація відходів;
— ведення реєстрів об'єктів утворення, оброблення й

утилізації та місць видалення відходів;
— ведення кадастрів;
— екологічний аудит у цій сфері;
— ліцензування (надання дозволів);
— організація здійснення експертизи; інформування;
— ідентифікація об'єктів поводження з небезпечними

відходами;
— декларування безпеки таких об'єктів; екологічний

контроль, нагляд та моніторинг у сфері поводження з не-
безпечними відходами.

Особливо слід підкреслити, що у сфері охорони при-
родного навколишнього середовища державна екологічна
політика має бути спрямована на сприяння сталому розвит-
ку, а саме: включення питань захисту навколишнього сере-
довища до політики в інших сферах, зокрема, у галузі про-
мисловості, енергетики, транспорту, регіонального розвит-
ку та сільського господарства; підвищення рівня безпечності
продуктів харчування для споживачів та спрощення торгівлі
ними шляхом проведення реформ та модернізації санітар-
ної і фітосанітарної сфери; ефективне використання віднов-
лювальних джерел енергії тощо [7, с. 82].

Відповідно до "Порядку денного на ХХІ століття" [6] інсти-
туційне середовище — базис, сукупність основних засад, які
забезпечують сталий розвиток шляхом регулювання взає-
модії трьох його складових: економічної (економічне зрос-
тання), екологічної (раціональне природокористування) та
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соціальної (соціальний прогрес), у рамках яких формується
та працює інституціональна система через діяльність спец-
іальних державних, суспільних і професійних організацій.

Доречно у свої роботі В.Тюн [7] відокремлює принципи
реалізації органами місцевого самоврядування державної
політики в сфері охорони навколишнього природного сере-
довища, зокрема: пріоритетність світових і загальнонаціо-
нальних інтересів у галузі охорони довкілля і використання
природних ресурсів, а також врахування інтересів регіонів,
районів, міст, селищ і сіл; стимулювання зусиль територіаль-
них громад щодо забезпечення власного екологобезпечно-
го розвитку, передбачає систему стимулів та заохочень гро-
мад здійснювати ефективну екологічну політику, забезпечу-
вати плідну співпрацю з суб'єктами господарювання, гро-
мадськістю задля досягнення спільної мети — сталого роз-
витку охорони навколишнього природного середовища; пріо-
ритетність новітніх технологій у господарській та іншій діяль-
ності; відповідальність держави та керівників державних
органів влади за вплив на розвиток країни та екологічну си-
туацію в містах; обов'язковість додержання екологічних за-
конів гармонізації співіснування людини, суспільства і при-
роди; поєднання екологічної, соціальної та економічної скла-
дових в ході здійснення господарської, інноваційної та іншої
діяльності; впровадження ресурсозберігаючих, екологічно
безпечних, маловідходних і безвідходних технологій в галузі
економіки міст; забезпечення розмежування повноважень
між органами виконавчої влади — закріплення за органом
відповідних повноважень означає заборону не тільки вихо-
дити за їх межі, але й для інших органів втручатися у цю сфе-
ру; удосконалення екологічної культури, освіти сприятиме
кращому усвідомленню важливості вирішення екологічних
проблем для забезпечення сталого розвитку, дозволить по-
кращити взаємодію громадськості та органів державного
управління; формування механізму фінансового забезпечен-
ня природоохоронної діяльності міст.

ВИСНОВКИ
Отже, варто наголосити на тому, що принципи держав-

ного управління процесами охорони навколишнього при-
родного середовища сталого розвитку, крім принципів
державної екологічної політики, мають включати також
принципи її реалізації. Ці принципи мають визначати зміст
екологічної політик на місцях.

Таким чином, проведений аналіз досліджень у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища переконливо
свідчить що для підвищення ефективності роботи органів
місцевого самоврядування у цій сфері необхідно більш чітко
визначити функції і повноваження та їх відповідальність за
прийняття рішення. Також слід зазначити про недостатню
узгодженість нормативно-правових актів у цій галузі на місце-
вому, регіональному та державному рівнях. Як результат —
дублювання функцій та суперечки за межі повноважень.

У подальшому планується проведення дослідження
суб'єктів реалізації державної політики в сфері охорони
навколишнього природного середовища. Це дасть мож-
ливість вивчити найактуальніші проблеми сьогодення, роль
органів державної та місцевої влади на шляху до сталого
розвитку охорони навколишнього природного середови-
ща та звернути увагу на прогалини, суперечності і колізії,
які існують у чинному законодавстві і шляхи їх подолання.
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У статті здійснено адаптацію системи державного регулювання соціального розвитку закладів

вищої освіти зі специфічними умовами навчання до сьогодення. Сформовано проблемне поле дер-
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реалізації у закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання процесів державного регулювання
соціального розвитку, яке, у свою чергу, базується на
формуванні відповідної соціальної політики. Соціаль-
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на політика закладу вищої освіти зі специфічними умо-
вами навчання в сучасних умовах стає головною скла-
довою кадрової політики й повинна розглядатися як
інструмент системи управління персоналом. Відповід-
но, вищезазначене підкреслює актуальність обраної
теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У нинішніх умовах політику державного регулюван-
ня територіального розвитку досліджували численні
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: А. Андреєв [1],
В. Коврегін [4], Ю. Харламова [6] та ін.

Проте переважно наукові розробки присвячені до-
слідженню ретроспективних особливостей функціону-
вання системи державного регулювання соціального
розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умова-
ми навчання, без урахування специфічних умов, що пе-
решкоджають її адаптації до нинішнього соціально-еко-
номічного стану України.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є адаптація системи державного ре-

гулювання соціального розвитку закладів вищої освіти
зі специфічними умовами навчання до сучасних умов.

Для досягнення поставленої мети в роботі здійс-
нюється вирішення низки завдань:

— формування проблемного поля державного ре-
гулювання соціального розвитку закладів вищої освіти
зі специфічними умовами навчання;

— виділення відповідних напрямів соціальної полі-
тики закладів вищої освіти зі специфічними умовами
відповідно до рівнів державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження соціального стану, соціальних потреб

і очікувань працівників закладів вищої освіти зі специ-
фічними умовами навчання дозволяють сформувати
проблемне поле, що включає такі фактори:

— погіршення соціального стану, насамперед, нау-
ково-педагогічних працівників закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання проявляється в низь-
кому рівні доходів і матеріального добробуту в цілому,
невідповідності соціального статусу високому рівню
освіти, складності й інтенсивності праці;

— незадовільні умови праці у всіх аспектах: як
організаційно-технічному, так і психофізіологічному;

— украй низький рівень соціального забезпечення
й соціальної захищеності, відсутність багатьох соціаль-
них пільг і гарантій і, як наслідок, — незабезпеченість
житлом (особливо молодих викладачів), поганий стан
здоров'я й практично повна відсутність можливостей
для його відновлення (особливо викладачів старшого
покоління), відсутність повноцінних можливостей для
задоволення зростаючих культурних запитів і специ-
фічних потреб, пов'язаних з особливостями професій-
ної діяльності [2; 5].

Виявлені проблеми вимагають упровадження
відповідних напрямів соціальної політики закладів
вищої освіти зі специфічними умовами навчання на всіх
рівнях — державному, регіональному, корпоративно-
му.

Зокрема на державному рівні повинна бути роз-
роблена політика соціального захисту науково-педа-
гогічних працівників, що знайде відбиття в посиленні
уваги до проблем персоналу закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, законодавчих ак-
тах, що встановлюють додаткові соціальні пільги й га-
рантії, збільшенні бюджетного фінансування держав-
них соціальних програм. Основними напрямами діяль-
ності щодо реалізації подібної політики можуть бути
такі:

— державне регулювання зайнятості працівників
вищої школи у зв'язку з можливою майбутньою загро-
зою їхнього масового вивільнення в результаті дії ре-
форми модернізації вищої школи й скорочення числа
вузів, що мають державну підтримку;

— державне регулювання оплати праці працівників
вищої школи, введення галузевої системи оплати праці
замість існуючої єдиної тарифної сітки, спеціальних
виплат на проведення науково-дослідних робіт, доп-
лат за створення сучасних навчально-методичних по-
сібників, збільшення розміру компенсаційних виплат
за придбання науково-методичної літератури, підви-
щення кваліфікації, стажування й інші форми самоос-
віти;

— цільове виділення коштів на розвиток соціальної
інфраструктури закладу вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, оздоровлення й санаторно-курорт-
не лікування працівників, надання житлових субсидій,
перегляд існуючого пенсійного законодавства віднос-
но працівників вищої школи;

— створення викладачам вищої школи умов, що
сприяють зниженню інтенсивності й підвищенню якості
науково-педагогічної праці, наприклад, перегляд норм
аудиторного навантаження й наповнюваності студентсь-
ких груп [3; 4].

На регіональному рівні повинні розроблятися про-
грами розвитку закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання, що припускають такі заходи:

— введення додаткових пільг для професорсько-
викладацького складу закладів вищої освіти зі специ-
фічними умовами навчання (в оплаті проїзду, житлово-
комунальних послуг тощо);

— розширення системи адресної підтримки моло-
дих викладачів і вчених закладів вищої освіти зі специф-
ічними умовами навчання через установлення премій,
стипендій, виділення грантів;

— установлення механізмів, що полегшують вищим
навчальним закладам зі специфічними умовами навчан-
ня утримування об'єктів соціальної інфраструктури [1;
6].

Реалізація регіональних програм може сприяти за-
кріпленню висококваліфікованих працівників у регіональ-
них закладах вищої освіти зі специфічними умовами
навчання й залученню на роботу молодих перспектив-
них фахівців.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМКУ

Таким чином, у результаті проведення цього дослі-
дження було отримано такі результати.



Інвестиції: практика та досвід № 11/2018126

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Сформовано проблемне поле державного регу-
лювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання. Підкреслено, що в
нинішніх умовах проблемне поле державного регулю-
вання соціального розвитку закладів вищої освіти зі
специфічними умовами навчання містить наступні фак-
тори: погіршення соціального стану науково-педагогіч-
них працівників; незадовільні умови праці; низький
рівень соціального забезпечення й соціальної захище-
ності.

2. Виділено відповідні напрямки соціальної полі-
тики закладів вищої освіти зі специфічними умова-
ми навчання відповідно до рівнів державного регу-
лювання. Обгрунтовано, що соціальна політика зак-
ладів вищої освіти зі специфічними умовами навчан-
ня повинна розроблятися й упроваджуватися на дер-
жавному, регіональному й корпоративному рівні та
має включати визначений перелік заходів: держав-
не регулювання зайнятості працівників вищої шко-
ли; державне регулювання оплати праці працівників
вищої школи; цільове виділення коштів на розвиток
соціальної інфраструктури закладу вищої освіти зі
специфічними умовами навчання; створення викла-
дачам вищої школи умов, що сприяють зниженню
інтенсивності й підвищенню якості науково-педаго-
гічної праці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пропонується дослідити особливості функціонуван-

ня існуючих інструментів е-демократії у сфері охорони
довкілля, які пропонуються до використання урядови-

УДК 354:502:004.9

О. В. Сивак,
к. п. н., GR директор ТОВ "СFC Consulting"
С. В. Воробйов,
аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,
Національна академія державного управління при Президентові України,
голова Наглядового комітету NGO e-Ecology

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ
ЗАХОДІВ УРЯДОМ ТА НЕУРЯДОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

O. Syvak,
PhD, GR director "СFC Consulting" llc,
S. Vorobev,
PhD student of the Department of Information Policy and digital technologies
of the National Academy public administration under the President of Ukraine
Chairman of the Supervisory Committee NGO e-Ecology

THE USE OF E-DEMOCRACY TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION
ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES OF GOVERMENT AND NGO'S

Проаналізовано теоретико-методологічні та організаційні засади функціонування інстру-

ментів цифрової демократії у сфері охорони довкілля. Наведено дані про тенденцію щодо

збільшення кількості та якості інноваційних механізмів у публічному управлінні з питань конт-

ролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Досліджено типові проблеми, які виникли на шляху впровадження інструментів цифрового вря-

дування в Україні. Визначено особливості функціонування інструментів е-демократії у сфері

охорони довкілля як одного з чинників демократичних перетворень у взаємодії влади, бізнесу

та організацій громадянського суспільства.

The theoretical-methodological and organizational principles of the functioning of e-democracy

instruments in the field of environmental protection are analyzed. The data on the tendency to

increase the quantity and quality of innovative mechanisms in public administration on control over

observance of the legislation on environmental protection is given. The typical problems that have

arisen in the way of the introduction of e-government tools in Ukraine are investigated. The

peculiarities of functioning of e-democracy instruments in the sphere of environmental protection

as one of the factors of democratic transformations in the interaction of power, business and civil

society organizations are determined.

Ключові слова: електронне урядування, цифрова демократія, геоінформаційні, комунікаційні системи,
охорона довкілля, е-екологія.

Key words: e-government, digital democracy, geoinformation, communication systems, environmental protection,
e-ecology.

ми і неурядовими організаціями в Україні, та надати ре-
комендації щодо підвищення ефективності, збільшен-
ня якості їх роботи для державних та громадських інсти-
туцій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сучасного розвитку інформаційного су-

спільства, проблема відсутності якісної комунікації за
допомогою електронних інструментів між представни-
ками влади та суспільством, з питань охорони довкіл-
ля, призводить до перебування природоохоронної га-
лузі України у стані перманентного "інформаційного ва-
кууму", що нівелює позитивні результати від ефектив-
них державно-управлінських рішень у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища.

 Високий рівень не знання та не розуміння норм і
вимог діючого природоохоронного законодавства, не
тільки населенням, а й вищими політичними керівни-
ками профільних відомств, став наслідком неефектив-
ності менеджменту саме з питань формування та ре-
алізації державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, адже норматив-
но-правова база вітчизняного екологічного законо-
давства є не найгіршою і за певних умов може якщо
не повноцінно конкурувати з кращими Європейськи-
ми практиками, то принаймні не виглядати їхньому
фоні архаїкою. Однак незацікавленість держави у
популяризації природоохоронної діяльності і, як на-
слідок, байдужість громадськості до екологічних заг-
роз та правопорушень, породжує цілу низку проблем,
які рано чи пізно призведуть до катастрофічних
наслідків [1, с. 38].

Так, внаслідок відсутності жорсткого контролю за
дотриманням законодавства у природоохоронній сфері,
а також документів, які регулюють питання саме здо-
рового навколишнього середовища в Україні, із року в
рік стан речей лише погіршується. Прикладом ситуації,
що склалась, можна вважати наступні дані ВООЗ:
Україна знаходиться на другому місці в Європі за темпа-
ми поширення раку, щороку від цієї хвороби помира-
ють близько 90 тисяч осіб, з них 35% — люди працез-
датного віку. За останні 10 років кількість хворих зрос-
ла на 25%, в той час, коли загальна чисельність насе-
лення скоротилася на кілька мільйонів.

Безперечно, органами державної влади з питань
формування та реалізації екологічної політики здійсню-
ються окремі, фрагментарні кроки у напрямку співпраці
з Інститутами громадянського суспільства з метою
спільного вироблення державно-управлінських рішень
на загальнодержавному рівні, однак відсутність повно-
цінної комунікації влади і громадськості постійно стри-
мує зростання рівня взаємної довіри громадян та дер-
жави.

Відомий німецький вчений М. Вебер, у своїй кон-
цепції соціальної дії, наголошує, що будь-які дії мають
значення тільки в певній системі цінностей, раціональ-
на поведінка в рамках однієї системи може бути нера-
ціональною з погляду іншої [2, с. 534]. Іншими словами,
навіть популістські рішення політичного керівництва, які
основною метою мають отримання політичних диві-
дендів, а похідними від неї часткове отримання реаль-
них позитивних результатів внаслідок впровадження,
переважно не є ефективними, оскільки уповноважені
особи не є достатньо поінформованими про конкретну
проблематику галузі, що є досить складною і потребує
грунтовних досліджень. Також не відбувається повно-
цінне донесення інформації до суспільства про належ-

ний результат від реалізації того чи іншого управлінсь-
кого рішення посадової особи чи органу влади і відсут-
ня оцінка практичних результатів від реалізації управл-
інських рішень, натомість показником ефективності най-
частіше визначаються збір статистичних даних від підпо-
рядкованих органів державної влади.

Як приклад, можна порівняти відкриті дані щодо
реалізації територіальними органами Державної еко-
логічної інспекції України обов'язків із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища з офіційного
сайту Інспекції www.dei.gov.ua та всеукраїнського
природоохоронного ресурсу громадського об'єднан-
ня е-Екологія, створеного за підтримки компанії
Google Україна, www.ecoukraine.org. За результата-
ми проведеного аналізу, різниця між оприлюднени-
ми статистичними даними, які формуються самим при-
родоохоронним органом, та даними, які формують-
ся внаслідок оприлюднення інформації про резуль-
тати відпрацювання реальних природоохоронних про-
блем, є очевидною.

Так, наприклад, за результатами оприлюдненої
статистики на офіційному сайті Держекоінспекції Ук-
раїни www.dei.gov.ua, Державна екологічна інспекція
у Кіровоградській області отримала перше місце се-
ред інших інспекцій за кількістю складених матеріалів
про адміністративні правопорушення, що повинно
свідчити про нібито високу ефективність її роботи.
Натомість, за результатами відкритої статистики на
сайті www.ecoukraine.org, показник вирішення реаль-
них проблем на території регіону, які найбільше тур-
бують місцевих громадян, знаходиться у межах 1%,
від загальної кількості доданих інформаційних по-
відомлень.

Тобто впровадження інструментів цифрової демок-
ратії у природоохоронну галузь, з поміж іншого, забез-
печує можливість отримання достовірних даних щодо
ефективності та якості роботи всієї структури органу
державного нагляду контролю, від центрального апа-
рату управління до виконавців у територіальних орга-
нах.

При формуванні політики з впровадження інформа-
ційно-комунікативних технологій в сферу державного
управління в цілому та інструментарію е-демократії в
сферу охорони довкілля зокрема, потрібно максималь-
но враховувати не тільки загальні тенденції, а й особли-
вості сфери діяльності, на яку спрямовано впроваджен-
ня таких сучасних інновацій. Тобто процес впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних інновацій у сферу еко-
логії та охорони довкілля вимагає обов'язкового про-
ведення скоординованих, організаційно-технологічних
заходів і погодження дій органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадськості та
бізнесу в рамках специфічного інформаційного середо-
вища.

Відтак інструментарій цифрової демократії у сфері
охорони довкілля, повинен стати основним підгрунтям
для трансформаційних перетворень у діяльності та взає-
модії органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, а також професійної комунікації керівниц-
тва цих органів з власними співробітниками та громадсь-
кістю.
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Слід зазначити, що е-демократія у природоохо-
ронній галузі не є лише механічним поєднанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій з діяльністю органів
державної влади в сфері екології, а є новою концепцією
державного управління у сфері природокористування,
охорони та відтворення природних ресурсів, для втілен-
ня якої, обов'язково потрібне розроблення відповідної
законодавчої бази.

Потребують свого вирішення і питання визначення
правового статусу інформаційних ресурсів екологічно-
го спрямування, які розміщуються в комп'ютерних ме-
режах органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування як для міжвідомчого, так і для
загальнодоступного використання, а також проблеми
інтероперабельності відкритих даних на таких ресур-
сах.

Основні проблеми лежать у площині правової рег-
ламентації використання ІКТ у сфері природоохорони
та природокористування. Необхідно чітко законодав-
чо визначити загальні умови впровадження ІКТ у вище-
згадану сферу, а також прописати особливості їх зас-
тосування.

На жаль, під час прийняття рішень щодо впровад-
ження відповідних спеціалізованих електронних
інструментів, значна частина вітчизняного політикуму
та державних діячів найвищого рангу, використовую-
чи фрагментарність підходу до роз'язання комуніка-
ційних проблем, віддає перевагу використанню існую-
чих майданчиків соціальної комунікації (соціальні ме-
режі, блоги, інтернет форуми), створюючи тим самим
лише ілюзію громадсько-державної комунікації, посту-
пово переміщуються з реальних на віртуальні комуні-
каційні майданчики. Такі дії на певний час можуть за-
гальмувати зростання рівня соціальної напруги, але в
результаті не забезпечать уникнення конфлікту інте-
ресів загальнодержавного масштабу з непередбачува-

ними наслідками, оскільки соціальні мережі, блоги,
форуми є комерційними проектами, які за своїм
змістом призначені в першу чергу для створення інфор-
маційно-комунікаційних каналів збору інформації в
інтересах власника цього ресурсу, не забезпечуючи
повноцінної обробки наявної інформації, у розумінні
використання інструментарію цифрової демократії для
прийняття найбільш ефективних державно-управлінсь-
ких рішень.

Крім того, електронний інструментарій будь-яких
онлайн платформ для соціальних комунікацій забезпе-
чує виключно неформальний обмін інформацією між
членами спільноти, групи чи окремими учасниками, який
в свою чергу є лише "ілюзією професійного спілкуван-
ня", без можливості реального контролю за результа-
тами обговорення. Натомість автоматизовані інформац-
ійно-комунікаційні системи, у вигляді повноцінних
інструментів е-демократії, є спеціалізованими електрон-
ними засобами, які призначені для збору, обробки, роз-
поділу, зберігання, представлення та обміну інформації
в режимі реального часу, між органами державної вла-
ди та громадянами [3, с. 6], що забезпечують безпе-
рервність циклу: обмін інформацією — обробка інфор-
мації — контроль — конкретний результат для запиту-
вача, у зручному та доступному для нього вигляді.

Вищенаведено дані з функціональних можливостей
автоматизованої інформаційно-комунікаційної web-си-
стеми "Інтерактивний реєстр екологічних проблем Ук-
раїни" www.ecoukraine.org, з мобільним додатком
EcoinspectorUA, доступним для завантаження в Google
Play Market, та онлайн соціальної мережі.

Згадана web-система забезпечує не тільки мож-
ливість комунікації між учасниками (обмін інформацією,
неформальне спілкування), а й отримання конкретного
результату для громадянина запитувача, на його елект-
ронне звернення про конкретну екологічну проблему чи

Рис. 1. Порівняльний аналіз можливостей спеціалізованої е-системи та соцмереж
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порушення природоохоронного законодавства, у ви-
гляді реагування уповноважених осіб чи органів влади.
Крім того, функціональні можливості системи побудо-
вані таким чином, що запитувач має можливість прокон-
тролювати діяльність/бездіяльність відповідальної по-
садової особи без додаткових маніпуляцій з системою,
адже алгоритм роботи цього сервісу, щодо притягнен-
ня до відповідальності службовців, які ігнорують вимо-
ги діючого законодавства у частині обов'язковості роз-
гляду звернень громадян та забезпечення доступу до
екологічної інформації, є також повністю автоматизо-
ваний.

Тобто у разі відсутності реакції державного приро-
доохоронного органу на звернення користувача про
екологічну проблему, у строки передбачені чинним за-
конодавством, автоматизований процес у роботі систе-
ми "Інтерактивний реєстр екологічних проблем Украї-
ни", без участі запитувача, забезпечить перенаправлен-
ня за належністю повідомлення про вчинення адмініст-
ративного правопорушення посадовими особами при-
родоохоронного органу, що проігнорував законні ви-
моги запитувача (рис. 2).

Таким чином, орган державної влади, уповнова-
жений складати протоколи за порушення законодав-
ства про інформацію, отримує повний, оформлений
належним чином, пакет документів зі скаргою, вик-
ладеними фактами та доказами вчиненого правопо-
рушення і може застосувати до порушника заходи ад-
міністративного впливу, з метою стимулювання остан-
нього виконати належним чином покладені на нього
функції. Цікаво, що елементи наведеної моделі, у виг-
ляді запропонованих державних органів, можуть бути
замінені відповідно до структури підпорядкування та
координації згідно з положеннями про ту чи іншу
владну інституцію, наприклад у даному випадку Упов-
новажений орган державної влади з питань дотриман-
ня вимог законодавства про інформацію може бути
замінений на вищестоячий орган у структурі приро-
доохоронної галузі, якщо до його повноважень вхо-
дить контроль за належним виконанням функцій
нижчестоячим органом, однак вцілому — загальна
модель і алгоритми роботи системи при цьому зали-
шаються незмінними.

Подібні електронні інформаційно-комунікаційні си-
стеми, з поміж іншого, є зручним інструментом контро-
лю для вищого керівництва державних природоохорон-
них органів, адже інформація про неналежне виконан-
ня службових обов'язків посадових осіб нижчих ланок,
оперативно потрапляє до відповідних центрів прийнят-
тя кадрових рішень.

Головним аргументом у необхідності розробки та
впровадження аналогічних інструментів е-демократії у
всіх сферах державного управління має стати те, що
керівники органів державної влади, в переважній
більшості не маючи профільної освіти та призначаючись
на посади за принципом політичних квот, отримують
можливість приймати найбільш ефективні управлінські
рішення, маючи актуальну і оперативну інформацію про
абсолютно конкретну проблематику, що потребує відпо-
відного вирішення.

У більшості країн Європейського Союзу (Німеччи-
на, Франція, Польща, Чехія), пропозиції та зауваження
користувача не тільки можуть висловлюватись ним в
цифровому форматі, а й одразу, в онлайн режимі, є
можливість відслідкувати долю такого звернення. У
такому ж режимі відбувається голосування при прий-
няті урядових рішень. Під час проходження громадсь-
кої експертизи, проекти урядових рішень також погод-
жуються та схвалюються в електронному режимі. Це по-
зитивно впливає на ефективність роботи відповідних
державних органів, усуваючи зайву бюрократизацію.

Слід акцентувати особливу увагу, що використання
згаданих технологій вигідне не лише громадянам, біз-
нес-структурам, але й в першу чергу державі як інстру-
мент у підвищення ефективності організації діяльності
та функціонування державних органів.

При всій очевидності переваг від використання та-
кого підходу до організації управління комунікаційни-
ми процесами у сфері охорони довкілля, необхідно вра-
ховувати також можливості державного фінансування
вищезгаданого інструментарію. Тобто з метою економії
бюджетних коштів, на перших етапах впровадження,
потрібно передбачити — за рахунок чого повинен за-
безпечуватись реальний економічний ефект.

Економічний ефект очікується від збільшення якості
проведення заходів державного нагляду (контролю) у

Рис. 2. Модель технології "е-екологія"
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сфері охорони навколишнього природного середови-
ща, і як наслідок, збільшення надходжень до держав-
них природоохоронних фондів, оскільки відповідно до
положень Бюджетного кодексу України, суми штрафів
та розрахованих і стягнутих збитків/шкоди, завданих
навколишньому природному середовищу, зараховують-
ся до спеціалізованих фондів місцевих та державного
бюджетів.

Будь-який розпорядник бюджетних коштів (загаль-
нодержавного, обласного, районного, місцевого
рівня), в особі органу місцевого самоврядування чи
органу державної влади, має бути зацікавлений у ви-
користанні та роботі запропонованих е-інструментів на
території свого регіону і країни в цілому, оскільки, крім
збільшення надходжень до спецфондів власних бюд-
жетів, внаслідок оперативності обміну інформацією,
система також забезпечує можливість притягнути до
відповідальності конкретного порушника, що здійснив
правопорушення, фізичну або юридичну особу. На-
томість, якщо особа правопорушника, внаслідок не-
своєчасного отримання або отримання неякісної
інформації про вчинення екологічних правопорушень,
не може бути встановлена, то до відповідальності має
бути притягнутий орган місцевого самоврядування, на
території якого вчинено правопорушення, оскільки
саме на місцеві органи влади покладено повноважен-
ня з утримання підвідомчої території в належному
стані.

Під час планування витрат на розробку, впровад-
ження та забезпечення функціонування запропонова-
ної цифрової системи, потрібно обов'язково звернути
увагу на те, що згідно з ПКМУ від 17 вересня 1996 р.
№1147 [4] фінансування витрат на розробку, впровад-
ження та забезпечення функціонування подібних сис-
тем є можливим з тих спеціалізованих природоохорон-
них фондів, збільшення надходжень до яких власне і
забезпечує згаданий інструмент, та такий вид бюджет-
них асигнувань на законних підставах може бути відне-
сений до природоохоронних заходів, які повинні бути
спрямовані саме на запровадження та обслуговування
функціонування автоматизованих геоінформаційних

систем. Натомість, інші нецільові витрати з природоохо-
ронних фондів суворо заборонені.

Ефективність використання запропонованих під-
ходів, якнайкраще демонструє проведений аналіз вже
реалізованого громадським природоохоронним акти-
вом, інноваційного інструменту е-демократії, геоінфор-
маційної web-системи "Інтерактивний реєстр екологіч-
них проблем України" (інтернет-адреса www.ecouk-
raine.org) та мобільного додатку EcoinspectorUA, дос-
тупного до завантаження в Google Play Market (далі —
Реєстр).

Так, з моменту початку фактичної роботи онлайн
Реєстру, а саме з дати підписання Меморандуму про
спільне використання згаданого інструменту між гро-
мадським об'єднанням та Держекоінспекцією України
17 грудня 2015 року по 12 вересня 2016 року, за резуль-
татами роботи системи у напівавтоматичному режимі,
тільки в одному з регіонів України, громадянами внесе-
но 24 записи про екопроблеми, що їх найбільше тур-
бують, з яких:

— вирішено 12;
— потребують додаткового уточнення обставин 4;
— неможливо вирішити 2;
— знаходяться в процесі вирішення 3;
— не вирішені 3;
Переваги для органів державної влади та місцевого

самоврядування від використання цього інструменту е-
демократії полягають в наступному. За час функціону-
вання Реєстру на громадських засадах забезпечено ви-
явлення та передачу інформації про порушення при-
родоохоронного законодавства, на загальну суму
420 988,34 грн, яка зараховується до природоохорон-
них фондів загальнодержавного та місцевого рівня
відповідно до відстокового розподілу згідно Бюджет-
ного кодексу.

Тобто, як зазначалось вище, запропоновані кроки
не передбачають суттєвого навантаження на державний
та місцеві бюджети, оскільки крім "соціального ефек-
ту", внаслідок забезпечення можливості кожному про-
активному громадянину долучитись до реалізації при-
родоохоронної політики, запропонований підхід забез-

Рис. 3. Схема реалізації технології "е-екологія"
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печує постійне збільшення надходжень до спеціалізо-
ваних природоохоронних фондів, з яких власне і відбу-
вається фінансування витрат на впровадження цифро-
вого інструментарію, внаслідок збільшення якості
інформації про екопорушення, що надходить від запи-
тувача до органу державного контролю.

На основі наведених фактичних показників, під час
вироблення державної природоохоронної політики у
частині реформування органів державного нагляду
(контролю) у сфері екології та охорони навколишнього
природного середовища, недопустимо залишати поза
увагою стратегічний розвиток такого ключового на-
прямку діяльності як:

— впровадження інструментарію цифрової де-
мократії за для розширення можливостей в органі-
зації реального оперативного контролю та співпраці
з природоохоронними громадськими об'єднаннями і
суспільством в цілому, з метою забезпечення опера-
тивного обміну інформацією щодо екологічних про-
блем та порушень як місцевого, так і загальнодержав-
ного рівнів.

Щоб вирішити проблему нескоординованості та
непослідовності дій державних органів та Інститутів гро-
мадянського суспільства під час проведення заходів
державного нагляду (контролю), згаданий напрям про-
понується розглядати комплексно, а саме — викорис-
товувати згадану електронну систему можливо як для
обміну інформацією про екопорушення, так і для орга-
нізації оперативності реагування на такі інформаційні
повідомлення, оскільки однією з її функцій є отриман-
ня, обробка та невідкладна передача інформації від гро-
мадян до органу державного нагляду (рис. 3).

Проведення згаданих заходів державного нагляду,
у співпраці з громадськістю, створює основу для висо-
кої мобільності оперативних груп, і як наслідок, швид-
ке реагування на вчинені правопорушення.

У сучасних реаліях, за відсутності такого цифрово-
го інструменту, неможливо забезпечити ефективність
роботи контролюючих органів, адже висока заванта-
женість природоохоронних органів та недостатнє ма-
теріально-технічне забезпечення, тягне за собою сис-
тематичне поглиблення проблем у плануванні та прове-
денні заходів державного контролю у сфері охорони
довкілля.

Як приклад, наведемо негативні наслідки у зв'язку
з відсутністю такого комунікаційного інструменту між
Державною екологічною інспекцією та профільними
природоохоронними ІГС і громадянами.

Держекоінспекція, з огляду на обмеження щодо
проведення планових та позапланових перевірок су-
б'єктів господарювання, згідно з вимогами Закону Ук-
раїни "Про особливості здійснення державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо
фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності" [5], не може здійснювати точкове виявлен-
ня порушень у природоохоронній сфері і, як наслідок,
притягувати реальних порушників до відповідальності,
разом з тим, оперативне виявлення і інформування
Інспекції про конкретне порушення може здійснювати
кожен громадянин, але за умови відповідного зручного
комунікаційного е-інструменту.

Натомість, архаїчне планування заходів держав-
ного нагляду (контролю) призводить до неефектив-
ного використання фінансових та матеріальних ре-
сурсів, адже під час внесення будь-якого підприєм-
ства до плану контрольних заходів, державний інспек-
тор не знає:

по-перше — чи взагалі має він право його перевіря-
ти;

по-друге — чи є якісь порушення у діяльності цього
підприємства.

Це призводить до того, що витрачаючи матеріальні
ресурси (паливо) здійснюється виїзд на перевірку, яка
завідомо не може бути проведена або буде проведена
безрезультатно, лише заважаючи законослухняному
підприємцю працювати. Це, в свою чергу, не приносить
жодного результату, крім втрати часу посадової особи
Інспекції та фінансових витрат на організацію відповід-
ного природоохоронного заходу.

Відсутність сучасного комунікаційного механіз-
му державного органу з суспільством, є взагалі не-
допустимим явищем, оскільки навіть у разі виявлен-
ня правопорушення посадовою особою Інспекції, у
більшості випадків, порушник абсолютно спокійно
може уникнути покарання просто залишивши місце
його вчинення не пред'явивши жодних документів,
що можуть його ідентифікувати, адже до кола по-
вноважень інспектора з охорони навколишнього
природного середовища не входять повноваження
щодо встановлення особи правопорушника та його
затримання. Це компетенція правоохоронного орга-
ну, який в більшості випадків також не здатний на
оперативне реагування щодо таких, "малозначних"
порушень.

Органам державної влади в Україні, слід приділити
значно більшу увагу саме комунікаційним процесам, а
не спрямовувати всі ресурси на забезпечення односто-
роннього інформування громадськості, про власну
діяльність, на веб-сторінках та порталах. Разом з тим,
слід розуміти, що позитивний ефект від впровадження
проекту можливий лише у випадку комплексного підхо-
ду до його реалізації. Фрагментарність та вибірковість
впровадження окремих напрямків, не зможе забезпе-
чити системних нововведень і як наслідок якісного ре-
зультату.

Але за умови, коли громадськість підтримує діяль-
ність органів влади тому, що поінформована належним
чином та головне приймає участь реалізації запропоно-
ваних заходів, формування суспільної думки про ефек-
тивність дій вищого керівництва природоохоронних
органів буде відбуватись абсолютно прогнозовано, як-
існо та у цивілізований спосіб, у рамках визначених
світовою демократичною спільнотою.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищевикладене, з урахуванням при-
кладів, наведених у даному дослідженні, можна виді-
лити основні практичні переваги від впровадження
інструментів е-демократії:

для громадян — мати доступ до публічної інформа-
ції та брати безпосередню участь у формуванні і реаліза-
ції державної політики.
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для бізнесу — через мережу мати спрощений до-
ступ до органів влади, співпрацювати з ними, що сприя-
тиме покращенню інвестиційного клімату держави, і як
наслідок забезпечить розвиток країни;

для органів влади — підвищити якість та ефектив-
ність власної діяльності у сукупності із збільшенням від-
критості роботи.

Крім того, зрозуміло, що використання саме та-
ких підходів у державному управлінні дозволяє знач-
ною мірою вирішити вже існуючі проблеми інформа-
ційно-комунікаційної складової у природоохоронній
галузі. При чому, з урахуванням зарубіжного та
вітчизняного досвіду, цікавим є те, що громадськість
також може і повинна ініціювати впровадження под-
ібних інновацій за підтримки держави, виступаючи
партнером у проведенні реформ, спрямованих на
впровадження e-government у загальнодержавному
масштабі.

У свою чергу, в умовах сучасного розвитку інфор-
маційного суспільства, державні управлінці та політики
всіх рівнів повинні розуміти, що створення повноцінно-
го елементу е-environmental, як складової частини eGov,
це процес невідворотний і є лише питанням часу та по-
літичної волі, коли Україна зможе конкурувати з
найбільш прогресивними країнами у цій сфері.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING CONSTRUCTIVE DIALOGUE BETWEEN
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND GOVERNMENT BODIES

Визначено, що як у країнах Європи, так і в Україні об'єднання громадян у структури громадянсь-

кого суспільства відбувається на основі спільних цінностей. Цілі некомерційних організацій багато

в чому визначають і методи їх досягнення залежно від переваг, якими володіє кожна група інте-

ресів. З досвіду взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства,

залучення громадськості до формування та реалізації державної політики можна обгрунтувати думку

про те, що механізми громадянського потенціалу взаємовідносин держави та суспільства можна

розуміти як комплекс реалізації послідовних дій щодо забезпечення взаємного впливу органів дер-

жавної влади, інститутів громадянського суспільства та громадян на процеси формування та реал-

ізації державної, політики, що вирізняється партнерським характером взаємодії, відкритістю й про-

зорістю їх відносин та взаємовідповідальністю. Доведено, що розвиток громадянського потенціа-

лу взаємовідносин держави та суспільства в Україні відбувається досить повільно, але має свої пер-

спективи. Відзначено, що використовуючи досвід європейських країн, шляхом поєднання украї-
нського та європейського досвіду, а також враховуючи ментальність народу, органи державної влади

можуть пришвидшити такий затяжний для країни процес.

It is determined that both in European countries and in Ukraine, citizens' associations in the structure

of civil society are based on common values. The objectives of non-profit organizations largely determine

the methods of achieving them, depending on the benefits that each group of interests has. From the

experience of interaction of state bodies of the countries of the world with the institutes of civil society,

involvement of the public in the formation and implementation of state policy, it is possible to justify the

idea that the mechanisms of the civil potential of relations between the state and society can be considered

as a complex of realization of consistent actions to ensure mutual influence of public authorities, society

and citizens on the processes of formation and implementation of the state, a policy that is distinguished

by the partnership nature of the interaction, openness and transparency of their relations and mutual
responsibility. It is proved that the development of the civil potential of relations between the state and

society in Ukraine is rather slow, but has its own prospects. It is noted that using the experience of

European countries, by combining Ukrainian and European experience, and also taking into account the

mentality of the people, state authorities can accelerate such a protracted process for the country.
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органами гарантує стабільність і розвиток держави, яка
позиціонує себе як демократична. Демократичний ре-
жим — це в першу чергу постійний діалог між владою і
громадськістю, тому державне управління не може існу-
вати без комунікації, як форми взаємодії різноманітних
суб'єктів і об'єктів управління. "Комунікація" у держав-
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ному управлінні — це рух інформації, інструмент діало-
гу між учасниками процесу управління, складова про-
цесу взаємодії влади і громадянського суспільства.

У вітчизняній науці громадська думка недостатньо
розглядається владою та недостатньо досліджується.
Прийняті рішення стосовно державного управління не
завжди відповідають очікуванням. Показники рівня жит-
тя, добробуту та здоров'я громадян, ефективності і ре-
зультативності відповідної державної політики напря-
му залежать від якості управлінського процесу та
рішень, які приймаються держслужбовцями. Більшість
спроб громадян вплинути на процес державного управ-
ління залишаються безрезультатними. Як приклад, сьо-
годні майже всі органи державної влади Фінляндії ма-
ють власні веб-сайти, на яких пропонуються он-лайн
послуги комунікативного характеру, де громадяни ма-
ють можливість знайти та отримати певну інформацію,
надіслати необхідні запити, взяти участь у голосуванні,
подати необхідні заяви, бути в постійній взаємодії з по-
садовими особами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Основні проблеми функціонування громадянського
суспільства є об'єктом уваги таких науковців, як К. Ал-
лен, Г. Алмонд, А. Арато, Р. Арон, Х. Апхайер, Ф. Бро-
дель, Ю. Габермас, Т. Геблер, Ф. фон Гайєк, Е. Геллнер,
Ж. Ле Гоф та ін.

Найвідомішими серед дослідників громадянського
суспільства в Україні є Г. Зеленько, А. Кудряченко,
В. Куйбіда, Ю. Левенець, Т. Розова, О. Якубовський та
ін. Серед основних праць, які розглядали питання ме-
тодології вивчення окремих інститутів громадянського
суспільства, можна виділити праці,таких науковців, як
В. Цвиха "Профспілки у громадянському суспільстві: те-
орія, методологія, практика" та О. Хуснутдінова "Гро-
мадський рух як рушійна сила формування громадянсь-
кого суспільства (Третій сектор в Україні)".

Серед дослідників, які працюють над методологіч-
ною розробкою проблематики громадянського сус-
пільства відомі такі науковці: В. Борисова, В. Гриневич,
Л. Іонин, А. Колодій, А. Рибалкін, С. Сидоренко, Л. Чер-
ноусова "Теоретико-методологічні уявлення про грома-
дянське суспільство".

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — проаналізувати зарубіжний досвід
організації конструктивного діалогу між організаціями
громадянського суспільства та державними органами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В західноєвропейських країнах громадянське су-
спільство було сформовано в результаті тривалого і по-
стійного розвитку та знаходиться сьогодні в стані мо-
дернізації. В Україні ж на окремих етапах свого розвит-
ку були наявні лише його окремі елементи, які так і не

стали його повною структурою. Це визначається ще од-
нією особливістю формування громадянського суспіль-
ства в сучасній Україні — головною роллю держави та
ініціацією цього процесу, як правило, революційним
шляхом зверху [1] . В країнах Європи структури грома-
дянського суспільства вбудовані в систему існуючих
соціальних інститутів, багато років будучи їх не-
від'ємною частиною, відповідно, відсутня необхідність
жорсткої соціальної регуляції їх функціонування. В су-
часній Україні держава прагне максимально контролю-
вати діяльність структур громадянського суспільства,
оскільки існуюча еліта не має уявлення про механізми
органічної взаємодії держави і некомерційних органі-
зацій у вирішенні актуальних для соціуму проблем. Існу-
юча недовіра більшої частини соціуму, а також пред-
ставників громадянського суспільства по відношенню
до держави пояснюється відсутністю механізмів реаль-
ного впливу населення на соціальну та економічну пол-
ітику, яку проводить уряд країни [2].

У 90-ті рр. ХХ ст. Польща, як і інші країни Східної та
Центральної Європи, переживала великі зміни. Цей пе-
ріод характеризується переходом до парламентської
демократії, розвитком правової держави та формуван-
ням громадянського суспільства. Специфіка змін поля-
гає в тому, що вони стосувалися не лише політичної сфе-
ри, а й різних сфер суспільного життя — соціально-еко-
номічної, культурної тощо. Загалом у Польщі трансфор-
мація суспільства розпочалася раніше, ніж у сусідніх
країнах ще в 1980 р. Великий вплив на розвиток грома-
дянського суспільства і його діалогу з державним сек-
тором в цій державі відіграли дисидентські рухи. Вони
виникли на десять років раніше, ніж в інших країнах Цен-
тральної та Східної Європи, і стали прикладом для на-
слідування в Угорщині та Словаччині.

Громадянське суспільство, яке тільки з'явилося в
Польщі, стало запорукою демократичного і громадянсь-
кою виховання, в якому домінували горизонтальні взає-
мини і соціальна комунікація. Водночас у 1991—1992 рр.
в країнах Центральної та Східної Європи відбувалися
політичні перетворення, що сприяли демократизації.
Були прийняті нові конституції, які закладали правові
основи політичної системи, створювались багато-
партійні парламентські системи. Такі процеси відбува-
лися і в Польщі. Вони практично поклали початок пере-
ходу до демократії через запозичення європейських
інститутів. Водночас поглиблювався діалог між суспіль-
ством та державою, який сприяв зростанню рівня дові-
ри громадян до влади, так і збільшенню підтримки дер-
жавою "третього сектору".

Першу стратегію розвитку громадянського суспіль-
ства та взаємовідносин його з державою було прийня-
то у 2005 р., де визначилися цілі та завдання щодо під-
тримки державою організацій громадського суспільства
в період з 2007 по 2013 рр. Головним результатом її
впровадження було створення умов для заснування
Фонду громадянських ініціатив. Це була довготерміно-
ва програма уряду щодо підтримки громадських ініціа-
тив. Пізніше Рада міністрів Польщі ухвалила резолюцію
про затвердження стратегії розвитку громадянського
суспільства на 2009—2015 рр. Водночас було затвер-
джено національну оперативну програму Фонду грома-
дянських ініціатив на 2009—2013 рр. Крім того у Польщі
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розроблено стратегію розвитку країни "Польща 2030".
У цьому документі є окремий розділ, присвячений орга-
нізаціям громадянського суспільства. Ухвалення різни-
ми державними інституціями таких стратегічних доку-
ментів з питань підтримки діяльності інститутів грома-
дянського суспільства, а також створення умов розвит-
ку механізмів їх взаємодії з державою, демонструють
позицію влади щодо ролі громадянського суспільства,
закладаючи підвалини для конструктивного діалогу з
його організаціями. Нормативно-правова база в органі-
зації взаємин держави та громадянського суспільства в
Польщі досить розвинена. Її завдання — забезпечення
максимально комфортних умов для діяльності гро-
мадських організацій. Польська конституція закріплює
принцип субсидіарності: першорядна значущість на-
дається індивіду і суспільству, тоді як держава створе-
на для їх підтримки. При цьому головне те, що політика
уряду у сфері розвитку громадянського суспільства та
взаємодії органів державної влади з неурядовими
організаціями визначається законом. Він включає чіткий
алгоритм дій влади на місцевому рівні і тим самим сприяє
модернізації громадянського суспільства в Польщі.

Важливим аспектом функціонування сучасних де-
мократій є також надання громадянам можливості впли-
вати на рішення, що ухвалюються владою. У польській
конституції закріплено два методи такого впливу. По-
перше, це референдум. Його проведення регулюється
законом прийнятим 14 березня 2003 р. По-друге, це
народна ініціатива. Наступним критерієм розвитку діа-
логу між громадянським суспільством та державою є
бюджетна політика. Польща доволі успішно засвоїла
досвід провідних європейських економік у підтримці
стратегії розвитку громадянського суспільства і його
інститутів.

Головним органом, уповноваженим контролювати
реалізацію закону "Про суспільно корисну діяльність та
волонтерство", є польська рада з питань суспільно ко-
рисної діяльності. Вона з 2004 р. є консультативним
органом при міністрі економіки праці та соціального
забезпечення. Вона стала дієвим механізмом співпраці
між державною владою та неурядовими організаціями
на національному рівні. Політика Польщі у сфері взає-
мовідносин влади та суспільства дає підстави говорити
про високий рівень розвитку їх організації. Як і кожна
держава, Польща стикалася з проблемами та перешко-
дами на шляху розвитку громадянського суспільства та
все ж віднайшла оптимальну модель його побудови.
Громадянське суспільство в Польщі ще на початку сво-
го формування домоглося визнання державою принци-
пу автономного функціонування інститутів громадянсь-
кого суспільства й установлення меж впливу на нього.
Громадянське суспільство стало майже єдиним механі-
змом, яке дає громадянам можливість зберегти конт-
роль за публічною сферою, а водночас захистити ту
автономну сферу, на яку держава не може і не повинна
впливати [3].

Швеція подолала довгий шлях розвитку взаємодії
відносин громадянського суспільства та держави. Подія
1931 року в м. Одален, коли 5 профспілкових активістів
були застрелені військовими під час демонстрацій за
права робітників на півночі Швеції, стала поштовхом у
вирішенні конфлікту, який тривав 20 років між проф-

спілками та організаціями підприємців. У результаті
домовленостей між сторонами конфлікту було укладе-
но угоду за активного сприяння уряду країни. Досягну-
те порозуміння в подальшому стало важливим факто-
ром соціального, економічного та політичного розвит-
ку країни. Нині діяльність громадянського суспільства
у Швеції — це сукупність ініціатив громадян, які об'єдна-
лися на добровільній основі. Це асоціації, фонди, коо-
перативи та інші організації, діяльність яких спрямова-
на на покращення різносторонніх аспектів життя су-
спільства, реалізацію їх інтересів в цілому та окремих
груп громадян у співпраці з державою та бізнесом. Соці-
альна економіка, некомерційний сектор, неурядові та
неприбуткові організації є основними сферами цієї
діяльності. Висока громадська активність у Швеції є
однією з передумов результативної роботи державних
та бізнес-структур, а також функціонування економіки
та соціальних інститутів. Зараз країна налічує біля 200
тис. громадських об'єднань, в яких задіяні 48% грома-
дян. У країні постало питання щодо доцільності укла-
дення формальних угод між урядом та громадянським
суспільством. Так, у 2008 році урядом, опозицією і гро-
мадськими організаціями, було підписано угоду, а та-
кож було створено тристоронню координуючу група з
представників уряду, самоврядування та організацій
громадянського суспільства для сприяння укладання
подібних угод. Діяльність створеної у листопаді 2011 р.
Комісії щодо майбутнього Швеції є прикладом успіш-
ної співпраці уряду та представників громадськості. У
своєму складі вона включає 9 відомих представників
суспільства різних соціальних класів та професійних
секторів. Комісії пропонується визначити та проаналі-
зувати майбутні суспільні проблеми до 2020 року та 2050
року. Крім чергових зустрічей з різних тем, семінарів та
громадських зустрічей, Комісія створює можливості для
активного діалогу в соціальних дискусіях, щоб висло-
вити максимально широкий спектр пропозицій. За ба-
жання, будь-який громадянин може внести свої пропо-
зиції на веб-сайт цього органу та взяти участь у дискусії.
4 липня 2012 року Комісія організувала день семінару
як частину так званого політичного тижня, де представ-
ники політики, бізнесу, неурядових організацій та
шведських медіа збиралися щорічно. Усі семінари були
доступні на веб-сайті уряду, користувачі інтернету мог-
ли відслідковувати їхній прогрес і задавати питання.

У Швеції громадянське суспільство приймає актив-
ну участь у розробках національних планів. Так, націо-
нальний план дій уряду з реалізації резолюції Ради Без-
пеки ООН №1325 (2000) з питань участі жінок у забез-
печенні миру та безпеки розроблявся спеціально ство-
реною робочою групою за участі урядових відомств,
неурядових організацій, громадянського суспільства,
дослідних інститутів та інших громадських структур. З
метою реалізації цього плану двічі на рік ці групи про-
водять консультації з організаціями громадянського
суспільства, що працюють у сфері прав жінок, кон-
фліктів та безпеки, для розробки коригування плану дій
уряду.

Важливу роль відіграють механізми громадських
консультацій з регулювання міжетнічних відносин. З
метою співпраці з неурядовими організаціями ромів —
однієї з найбідніших етнічних меншин країни, у жовтні
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2002 р. Була створена Рада ромів як урядовий дорад-
чий орган. Рада несе відповідальність за підготовку про-
позицій щодо покращення становища меншин та захис-
ту їхньої мови, використання працівників ромів та зао-
хочення гендерної рівності між ромами та іншими гро-
мадянами.

Швеція почала вживати заходів щодо сприяння
електронному урядуванню на основі нових інформа-
ційних та комунікаційних технологій, що охоплюють різні
рівні влади та місцевого самоврядування та інфраструк-
тури, а також забезпечила єдине інформаційне середо-
вище та електронний документ для співпраці між дер-
жавними органами, громадянським суспільством та ок-
ремими громадянами. 1997 р. Уряд запровадив проект
електронного порталу, у 1998 р. уряд розробив зако-
нопроект "Центральна урядова адміністрація на службі
громадян", де інформаційно-комунікаційні технології
сприймались як найважливіший інструмент для покра-
щення державних послуг. У 2000 році уряд започатку-
вав проект "Інформаційне суспільство для всіх". Завдан-
ня полягало у створенні цілодобової щоденної інфор-
маційної служби в уряді, яка мала перетворити Швецію
в одну з провідних інформаційних товариств. Водночас
було створено "Суспільний е-Форум" або Раду з питань
співробітництва між урядовими установами з метою
розвитку електронного врядування. Зараз продов-
жується виконання подальших планів щодо удоскона-
лення роботи урядових організацій у зазначеній сфері
відповідно до національної стратегії електронного уря-
дування на 2009 — 2014 роки. За результатами опублі-
кованого у березні 2012 року дослідження ООН Шве-
ція посідає 7 місце у рейтингу розвитку електронного
урядування серед 193 країн [4].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, формування громадянського суспільства та
його взаємодія з державою є актуальним питанням
сучасного розвитку державотворення в демократич-
ному суспільстві. Підтримка державними інституція-
ми громадянського сектору та рівень і методи зворот-
ного впливу суспільства на державно-управлінські
процеси є складовою політико-адміністративної сис-
теми управління. Повноцінне, засноване на взаємній
довірі співробітництво держави та інститутів грома-
дянського суспільства є запорукою зміцнення дер-
жавності та гармонізації суспільно-політичних відно-
син.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проблема корупції в різних напрямках діяльності
органів державної влади набула в наш час глобального
та системного характеру. Наслідки корупції виражають-
ся у зниженні економічного зростання шляхом зменшен-
ня стимулів для здійснення інвестицій (як від місцевих,
так і від міжнародних підприємств); зменшує темпи еко-
номічного зростання шляхом зниження якості держав-
ної інфраструктури служб, скорочення податкових над-
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ходжень, відволікання обдарованих людей на пошук не-
законно отриманої вигоди замість продуктивної діяль-
ності і спотворення структури державницьких витрат.

Слід підкреслити, що корупція в діяльності органів
державної влади сприяє розвитку організованої злочин-
ності, створює поживний грунт для розвитку осередків
екстремізму і тероризму, ставить під загрозу реаліза-
цію національних проектів, а також підриває всі держав-
но-правові реформи, які в даний час проводяться в нашій
країні. Всі ці та ряд інших проблем роблять об'єктивно
необхідним вдосконалення заходів з протидії корупції
та організованої злочинності.
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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

Корупція є одним із найбільш дискусійних питань,
яке обговорюється десятиліттями і водночас залишаєть-
ся найменш очевидним. Нині не існує однозначного по-
гляду на природу корупції та найбільш ефективні мето-
ди її вивчення. Науково-теоретичне обгрунтування су-
часних підходів до визначення природи корупції та дер-
жавно-управлінської діяльності боротьби з нею та
організованою злочинністю знайшло своє відображен-
ня в працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців,
як Е. Демський, А. Каздим, Г.Кохан, Ю. Кузувков,
М. Мельник, Р. Сенін, О. Терещук.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розгляд теоретичних основ протидії
корупції в системі державного управління шляхом ана-
лізу сутності, нормативної бази по протидії цьому фе-
номену в системі державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як свідчать дані відомих світових рейтингів, стан в
Україні — з поширенням як корупції, так і її негативних
наслідків — щороку погіршується. У 2007 р. за індек-
сом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index)
[17], Україна мала 2,7 з 10 (де 10 — абсолютно вільна
від корупції країна, а 0 — абсолютно корумпована краї-
на), в 2009 р. — цей індекс становив 2,2, і Україна посі-
ла 146 місце, у 2011 р. — 2,4 і 134 місце серед 180 країн
світу, у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із
176 країн, в яких проводилися дослідження [5], у 2017 ро-
ці Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослі-
дженні Transparency International "Індекс сприйняття
корупції"(CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн
світу) [6].

Історія виникнення корупції. Корупція виступає як
складне соціальне явище, яке зародилося в далекій дав-
нині і продовжує існувати і в наш час. Протягом всієї
історії паралельно еволюції держави відбувався розви-
ток явища корупції. Якщо на зорі становлення держав-
ності плата жрецеві, вождю або воєначальнику за осо-
бисте звернення за їх допомогою розглядалася як уні-
версальна норма, то згодом, при ускладненні дер-
жавного апарату, професійні чиновники стали офіцій-
но отримувати тільки фіксований дохід, що означало —
перехід хабарів в область тіньової економіки.

Заглибимося в історію. Перші відомості про коруп-
цію, що дійшли до нашого часу відносяться до елліні-
стичного світу. Так, у 320-х рр. до н.е. грецький намісник
Єгипту Клеомен, призначений на це місце Олександром
Македонським, використовував своє становище для
того, щоб маніпулювати поставками зерна в Грецію. В

результаті населення країни опинилося на межі голод-
ної смерті, а сам же грецький намісник Єгипту заробив
на спекуляції зерном величезні статки. Голод в Греції
тривав 5 років — з 329 по 325 рр. до н.е. [10, с. 87].

Відзначимо, що на ранніх етапах історії розвитку
античних товариств (давньогрецькі міста-поліси, респуб-
ліканський Рим), коли ще не було "професійних" дер-
жавних чиновників, корупція майже відсутня. Це явище
почало розквітати лише в епоху занепаду античності,
коли з'явилися такі державні чиновники, про яких гово-
рили: "... Він приїхав бідним в багату провінцію, а по-
їхав багатим з бідної провінції ...". У цей період в римсь-
кому праві з'явився і спеціальний термін "corrumpire",
який був синонімом слів "псувати" і "підкуповувати", і
служив для позначення будь-яких посадових зловжи-
вань.

Як відомо, ще в працях філософів-просвітителів
Аристотеля, Гегеля, аль-Фарабі проблема боротьби з
корупцією займала особливе місце. Так, Аристотель у
своїй роботі "Політика" [1] виділяв корупцію як найваж-
ливіший фактор, здатний привести державу якщо не до
загибелі, то до переродження. Прикладом такого пере-
родження є перетворення монархії в тиранію. Одним із
заходів впливу на злочинність Аристотель вбачав у бо-
ротьбі з корупцією, пропонуючи заборонити одній лю-
дині в державі займати одночасно кілька посад. Разом
з тим боротьбу з нею Аристотель розглядав як основу
забезпечення державної стабільності.

Таким чином, хабар та корупція з'являються з того
моменту, коли відбулося відокремлення функцій управ-
ління в суспільній та господарській діяльності, коли у
начальника, чиновника, "керуючого" з'являється мож-
ливість розпоряджатися ресурсами і приймати рішення
не в інтересах суспільства, а у своїх власних.

Існувала практика продажу посад чиновників і у
Візантії, причому протягом багатьох століть, і як пише
французький історик А. Гію: "... кожен чиновник, у вся-
кому разі, у вищій школі візантійської бюрократії, офі-
ційно купив свою посаду, і в подальшому, звичайно,
прагнув закупити витрачені в цьому сенсі гроші за раху-
нок деяких додаткових зборів або хабара з населення
..." [7, с. 38].

У Стародавній Русі перша згадка про корупцію у
формі "обіцянки", тобто незаконної винагороди, відно-
ситься до Двінської статутної грамоти XIV ст. Вперше
обіцянка, як корупційне правопорушення — хабар —
згадується у Псковській суднійській грамоті 1467 року,
проте жодного покарання на той час за його стягування
не передбачалося. Подібні санкції були встановлені в
Судебнику 1550 року [9, с. 18].

Відомою є історія, яка мала місце в кінці XIV сто-
ліття, в період "двоєпапства", одним із двох пап під іме-
нем Клімента VII був обраний знаменитий бандит Роберт
Женевський. А на початку XV ст. на папський престол
вступив ще і третій папа — морський пірат Балтазар
Коссе під іменем Іоанна XXIII. Вважається, що "вибори"
не обійшлись без підкупу голосів кардиналів.

За радянських часів корупція теж була, але її масш-
таби не були на стільки вражаючими. Під час правління
Сталіна до хабарників приймалися дуже суворі заходи
покарання. На нашу думку, боротьба з корупцією носи-
ла, скоріше, показово-політичний характер і застосо-
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вувалася для розправи з негідними особами. Показо-
вим прикладом може служити справа Авеля Енукікдзе,
який займала посаду секретаря Центрального виконав-
чого комітету СССР, ніж і використовував її в особис-
тих інтересах. У партійному апараті про це, звичайно,
знали, але це нікого особливо не засмучувало до тих
пір, поки "товариш Єнукідзе йшов у ногу з загальною
лінією партії". Але варто було викликати невдоволення
Сталіна, як тут же відбулися репресії, і в 1937 році Ену-
кідзе був розстріляний.

Зазначимо, що саме в 30-х роках з'явилася нова
система "конвертів", за якою усім вищим чинам у парт-
ійному апараті, НКВД, прокуратурі та армії видавалася
інша, ніде не оголошена заробітна плата, що "стимулю-
вала вірність" вождю [7, с. 43].

Після смерті вождя ситуація швидко змінилася.
Відмінив це лише Хрущев, чим, звичайно, нажив собі
цілий масив ворогів, що слугувало приводом для його
відставки в 1964 році. Одна з історій того часу — в "зло-
вживанні службовим становищем" полягала у діяльності
Фрола Козлова, Секретаря ЦК КПСС, тобто в ті часи
другої людини в державі, ну а коли підсумки слідства
були опубліковані, Козлова розбив параліч. І Хрущев
сказав: "Якщо одужає, виключімо з партії і будемо су-
дити. Якщо помре — поховаємо на Червоній площі". Ці
слова Хрущева і визначили подальший напрямок у "бо-
ротьбі з корупцією" в СССР — "не спійманий — не вор".
Більш точно це стосується, звичайно, "партійно-бюрок-
ратичної верхівки", адже офіційно термін "корупція" в
СССР не було, влада не визнала цього слова, вона з'я-
вилася лише наприкінці 1980-х років.

Вживалися терміни "хабарництво", "зловживання",
але враховуючи постійний дефіцит продукції, обладнан-
ня, товарів, продуктів, можливості придбати житло та
багато іншого, а точніше більшість, зайнявши хоч якісь
пости, вважали само собою зрозумілим, що відпускати
та брати дефіцитну продукцію, виділити обладнання та
матеріали, призначати на відповідальні посади, корегу-
вати і занижувати планові показники, приховувати ма-
хінації. Своє службове становище кожен використову-
вав, як міг, особливо це стосується торгівлі — якщо "ра-
дянський чоловік" хотів порівняно комфортно жити, він
повинен мати "своїх" людей ("блат") в магазинах. При-
чиною був, звичайно ж, дефіцит (на 90%) товарів на-
родного споживання.

Загальноприйнятою є думка, що і крах СССР пов'я-
заний з виявленою в середині-кінці 1980-х років коруп-
цією на найбільш високому рівні, вже не кажучи про
директорів магазинів та підприємств.

Зміни в структурі корупції, формі корупційних ви-
явів та їхньому сприйнятті суспільством протягом істо-
ричного розвитку у свою чергу детермінують відповідні
зміни у суспільстві. Лише на початку ХХ ст. корупція
почала виокремлюватись дослідниками як окреме яви-
ще, до цього визнавались лише її окремі форми [8,
с.175].

У контексті нашого дослідження приходимо до вис-
новку, що чинниками, які стали визначальними при фор-
муванні корупції в Україні стали:

— історичні корені: вся історія боротьби з коруп-
цією мала негативні наслідки та породжувала нові фор-
ми хабарництва та відходу від сплати податків отриман-

ня неправомірної вигоди починаючи з верхівки держав-
ного апарату;

— неготовність правової бази української держави
до переходу на нову економічну систему;

— несформованість політичної культури, поклика-
на відсутністю нормальної правової системи та культур-
них традицій за часів радянської системи;

— наявність громіздкого бюрократичного апарату
та невідповідність системи контролю за його діяльністю
вимогам сучасності;

— правова неосвіченість широких верств населен-
ня.

Правові заходи з протидії корупції в системі держав-
ного управління. Історично проголошення української
незалежності спровокувало загострення ситуації з ко-
рупцією. Перед керівництвом держави постала пробле-
ма створення дієвих механізмів попередження і протидії
корупції, прийняття відповідних нормативно-правових
актів, спрямованих на подолання корупційної ерозії в
державі.

До того часу, як в Україні почав діяти Закон Украї-
ни "Про боротьбу з корупцією" фактично було прийня-
то ряд нормативно-правових актів. Проте аналіз зазна-
чених документів свідчить про те, що в них не були ви-
значені єдині організаційні основи для попередження,
виявлення та припинення корупції в державі, не розроб-
лено системи з ліквідації її негативних наслідків в су-
спільстві.

Так, у розпорядженні Президента України від 28 ве-
ресня 1992 року "Про додаткові заходи щодо посилен-
ня боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку
в Україні" Кабінету Міністрів України, міністерствам,
іншим центральним органам державної виконавчої вла-
ди, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим держав-
ним адміністраціям було доручено усунути недоліки в
роботі по боротьбі з корупцією [13].

Постановою Верховної Ради України від 23 січня
1993 року "Про стан виконання законів і постанов Вер-
ховної Ради України з питань правопорядку і заходи
щодо посилення боротьби із злочинністю" було визна-
но необхідним зобов'язати представницькі і виконавчі
органи державної влади включити до програм соці-
ального й економічного розвитку держави спеціальний
розділ, в якому передбачити відповідні адміністративні
і інші правові заходи, спрямовані на усунення причин
зловживання службовою владою, внести на розгляд
Верховної Ради України узгоджені пропозиції для єди-
ного законодавчого визначення понять "мафія", "коруп-
ція", "тіньова економіка", "спекуляція", "чесна праця"
та інші [12, с. 87].

27 травня 1993 року Президент України видав Указ
"Про деякі питання проходження служби в органах дер-
жавної виконавчої влади", який лише декларативно
встановлював, що посадові особи Адміністрації Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, міністерств,
інших органів виконавчої влади і місцевих державних
адміністрацій не мають права використовувати посадо-
ве становище з корисливою метою в особистих інтере-
сах чи в інтересах інших осіб; займатися підприємниць-
кою діяльністю та інше. Однак зазначимо, що Указ но-
сив скоріше формальний характер та не відіграв жод-
ної ролі у боротьбі з корупцією на практиці.
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У жовтні 1995 року був прийнятий Закон України
"Про боротьбу з корупцією" [3, с. 266], який, на нашу
думку, став першим системним документом у боротьбі
з корупцією на теренах української держави. Аналізу-
ючи зміст документу, зазначимо, що саме в цій редакції
Закону вперше з'являються такі поняття як "корупція"
та "корупційні діяння", чим було покладено фундамент
для створення дієвої нормативної бази та подальшого
регулювання діяльності боротьби з корупцією та органі-
зованою злочинністю.

Зробимо спробу заглибитися у термінологію тер-
мінів і понять, пов'язаних з корупцією, визначену на за-
конодавчому рівні. У додатку 2 "Визначення термінів і
понять" наказу Головного управління державної служ-
би України (№ 94 від 30 листопада 2001 року "Про до-
повнення до Довідника типових професійних характе-
ристик посад державних службовців") визначено, що
корупція — це зловживання службовим становищем,
пряме використання посадовою особою прав та повно-
важень із метою особистого збагачення; продажність
громадських та політичних діячів, працівників управ-
лінських органів.

Поняття корупції в новому Законі України "Про за-
сади запобігання і протидії корупції" [4], який набув
чинності 1 січня 2011 року, розкривається як "викорис-
тання особою наданих їй службових повноважень та
пов'язаних з цим можливостей з метою одержання не-
правомірної вигоди або прийняття обіцянки (пропозиції)
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно об-
іцянка (пропозиція) чи надання неправомірної вигоди
такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридич-
ним особам із метою схилити цю особу до протиправ-
ного використання наданих їй службових повноважень
та пов'язаних з цим можливостей". При цьому неправо-
мірна вигода — грошові кошти або інше майно, перева-
ги, пільги, послуги матеріального або нематеріального
характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або
одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за міні-
мальну ринкову, без законних на те підстав.

Пропонуємо порівняти дані визначення поняття ко-
рупції з термінологією, яка міститься в нормативно-пра-
вових актах. Так, Кодекс поведінки посадових осіб із
підтримання правопорядку, ухвалений на 34-й сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН у 1979 році, зазначається, що
держави мають право самостійно визначати поняття
корупції та надається загальне поняття корупції — скоє-
ння або нескоєння дії при виконанні обов'язків або з
причин цих обов'язків у результаті одержання пода-
рунків, що приймаються або вимагаються, обіцянок або
стимулів кожного разу, коли має місце така діяльність
або бездіяльність [2, с. 11].

У 2015 році Україною було ратифіковано Цивільну
конвенцію про боротьбу з корупцією, якою визначаєть-
ся корупція — як "прямі чи опосередковані вимагання,
пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої
іншої неправомірної вигоди або можливості її отриман-
ня, які порушують належне виконання будь-якого обо-
в'язку особою, що отримує хабара, неправомірну виго-
ду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої
особи" [16].

Нами було зроблено спробу пошуку в юридичній
літературі визначення терміну "корупція". Так, ми

дійшли до висновку, що одностайного загального й
чіткого визначення на даний час не існує. Різними вче-
ними наводяться різні трактування суті даного явища,
однак правової точності на даний час не встановлено,
тому дане питання як ніколи стоїть на порядку денному
та не втрачає своєї актуальності.

Поруч з цим зазначимо, що підходи у розумінні по-
нять "підкупу" та "хабарництва" у різних дослідників
відрізняються. Одна група дослідників (А. Долгова)
поняття корупції ототожнює отримання хабара у будь-
якому вигляді та розмірі, інша група дослідників
(П. Панченко, В. Лукомський, В. Комісаров) вважає, що
корупцію необхідно визначати як систематично скою-
ване організоване хабарництво та неправильним є
підхід, в якому корупцію ототожнюють лише з одержан-
ням хабара.

Поняття корупції обмежується загальними ознака-
ми й характеризується відсутністю чітких формулювань,
які дали б можливість виокремити суттєві ознаки цієї
правової категорії. Її визначають як акт правопорушен-
ня державних службовців або як систему відповідних
стосунків між певними посадовими особами та кримі-
нальним середовищем на шкоду державним та суспіль-
ним інтересам тощо.

На нашу думку, корупцію необхідно розглядати не
лише в правовому аспекті, оскільки ігноруючи її соціаль-
ну, політичну та економічну сторони визначення термі-
ну буде однооким.

За визначенням М. Мельника корупція — це бага-
тоаспектне соціально-економічне, політичне, правове та
моральне явище, що складається з цілого комплексу
протиправних дій і неетичних учинків. Корупція — це не
стільки юридична, скільки соціальна та економічна про-
блема. Як правова категорія корупція — збірне право-
ве поняття, яке охоплює сукупність взаємопов'язаних
правопорушень" [11, с. 13].

Доповнив дане визначення О. Шута, який визначив
корупцію як кримінологічну категорію, яка може охоп-
лювати лише ту частину корупційних діянь, які у зако-
нодавчому полі визначені як злочинні, а саме: злочині
тих осіб, які залучені до управління та використовують
надані їм можливості для отримання особистої вигоди.
Однак у такому визначенні не зазначено щодо тих ко-
рупційних правопорушень, які не є злочинами.

Сучасні науковці (Р.І. Сенін, М.І. Мельник) погоджу-
ються із визначенням О. Терещука, який у науковому
дослідженні визначає корупцію — як діяльність держав-
них осіб, спрямовану на протиправне використання на-
даних повноважень або свого посадового становища та
пов'язаних із ними можливостей для незаконного одер-
жання від фізичних і юридичних осіб матеріальних благ,
послуг, пільг, переваг або іншої вигоди матеріального
чи нематеріального характеру (запроданство), а також
підкуп зазначених осіб фізичними та юридичними осо-
бами [15, с. 11].

Вважаємо, що у даному визначенні термін корупції
розширено та розкрито іншу сторону корупції — мож-
ливість надання матеріальних чи нематеріальних цінно-
стей фізичними чи юридичними особами.

Таким чином, корупція — це не тільки форма кримі-
нального збагачення бюрократичного державного апа-
рату, вона завжди була основним джерелом криміналі-
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зації суспільного життя, її деградації. Корупція є як
умовою, так і наслідком функціонування тіньової еко-
номіки, посилення майнової диференціації суспільства,
падіння моралі і деградації загально-політичного жит-
тя.

Розв'язання проблеми корупції є одним із пріори-
тетів для українського суспільства на сьогоднішньому
етапі розвитку держави. Потреба боротьби з корупцією
примусила державу, все суспільство застосовувати дієві
засоби, в першу чергу, це прийняття Верховною Радою
України, 7 квітня 2011 р. Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" разом із Законом "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення".
До остаточного прийняття цих законів неодноразово
закликала Парламентська Асамблея Ради Європи у рам-
ках моніторингу виконання зобов'язань України. Новим
законодавством враховано міжнародні документи сто-
совно цього питання. У Довідковому документі ООН про
міжнародну боротьбу з корупцією (1995 р.) це явище
(корупція) визначається як зловживання державною
владою для отримання вигод в особистих цілях. Зако-
ном України "Про засади запобігання і протидії ко-
рупції" вперше надано визначення термінів корупції та
корупційного правопорушення, а також таких понять,
як "неправомірна вигода", "конфлікт інтересів", "без-
посереднє підпорядкування", "близькі особи", "члени
сім'ї" [14, с. 135].

На нашу думку, найціннішим у прийнятті даного За-
кону було те, що законодавець перестає застосовувати
терміни "корупційні діяння", "ознаки корупції", "ко-
рупційні злочини", подібно старому законодавству, а
натомість вводить єдине поняття "корупційне правопо-
рушення" — умисне діяння, що містить ознаки корупції,
вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4
цього Закону, за яке законом встановлено криміналь-
ну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінар-
ну відповідальність, а також уперше в антикорупційно-
му законодавстві закріплення координацію діяльності
з питань протидії корупції та організованої злочинності
за Генеральною прокуратурою України та прокурату-
рами.

Окрім того, статтею 4 Закону розширюється коло
суб'єктів відповідальності, куди внесено посадових осіб
юридичних осіб публічного права, які одержують заро-
бітну плату за рахунок державного чи місцевого бюд-
жету, аудиторів, нотаріусів, експертів, арбітражних ке-
руючих, третейських суддів, посадових осіб міжнарод-
них організацій та інших.

Функцію контролю Законом передбачено за спеці-
ально уповноваженими суб'єктами, які наділяються по-
вноваженнями щодо виявлення, розшуку та розсліду-
вання правопорушень, пов'язаних з корупційним діян-
нями (прокуратури, спецпідрозділи по боротьбі з орга-
нізованою злочинністю МВС, податкова міліція, підроз-
діли по боротьбі з корупцією та організованою злочин-
ністю СБУ, Військової служби правопорядку у Зброй-
них Силах України).

Після Революції Гідності 2014 року новий президент
України Петро Порошенко і Уряд Арсенія Яценюка під
тиском громадськості почали проводити нові антико-
рупційні реформи. Було прийнято:

 Закон "Про відновлення довіри до судової влади в
Україні", спрямований на реформування судової систе-
ми;

Антикорупційна стратегія на 2014—2017 роки;
Закон щодо визначення кінцевої вигоди юридичних

осіб та громадських діячів.
Вперше в Україні були утворені нові органи — На-

ціональне агентство з питань запобігання корупції, На-
ціональне антикорупційне бюро, Бізнес-омбудсмен.
Розвивається електронне управління.

Було створено Державне бюро розслідувань і анти-
корупційну прокуратуру (з процесом створення Спеціа-
лізованої антикорупційної прокуратури жорстко пов'я-
зані перспективи візової лібералізації між Україною і
Європейським Союзом).

До одного із найефективніших засобів діяльності по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
вважається дерегуляція, оскільки саме вона призводить
до скорочення "корупційних" функцій держави.

У 2017—2018 роках Урядом робляться активні кро-
ки по розбудові децентралізації (затверджений план за-
ходів з дерегуляції господарської діяльності та спро-
щення регуляторної бази; скасовані деякі ліцензії, сер-
тифікати, дозволи). Боротьба з корупцією сприймаєть-
ся населенням як важливий чинник опору російської
агресії.

16 квітня 2015 року Президентом України було утво-
рено Національне антикорупційне бюро України (НАБ)
— правоохоронний орган з широкими силовими повно-
важеннями, на який покладається попередження, вияв-
лення, припинення та розкриття корупційних злочинів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, державна політика України в області
протидії корупції та організованої злочинності спрямо-
вана на розробку та реалізації мети, завдань і форм
державно-управлінської діяльності щодо попереджен-
ня (профілактики) корупції та організованої злочин-
ності, боротьби з ними та мінімізації негативних наслід-
ків на суспільство.

У контексті нашого дослідження, зважаючи на не-
досконалість термінологічного апарату, ми зробили
спробу удосконалити понятійно-категорійний апарат
теорії державного управління шляхом уточнення понять:

Державно-управлінська діяльність боротьби з ко-
рупцією та організованою злочинністю — це комплекс
реалізації послідовних дій щодо забезпечення взаєм-
ного впливу органів державної влади, інститутів грома-
дянського суспільства та громадян на процеси форму-
вання та реалізації державної, політики в сфері протидії
корупції та організованої злочинності;

Корупція — це комплексне явище, у площину якого
покладені соціально-економічні, політичні, нормативно-
правові, моральні та психологічні чинники особистості,
основані на вимаганні, пропонуванні, дачі та одержанні
неправомірної вигоди у вигляді хабара, матеріальних чи
нематеріальних благ, або можливості їх отримання, осо-
бою, або групою осіб, з використанням службового ста-
новища з метою власного збагачення;
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Корупційне правопорушення — це сплановане, або
несплановане діяння, вчинене особою, або групою осіб,
з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді ха-
бара, матеріальних чи нематеріальних благ за умови
використання службового становища, за яке встанов-
лено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та
дисциплінарну відповідальність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Безпека, як поняття, використовується для опису ши-
рокого кола явищ, пов'язаних з соціальними, екологіч-
ними, технологічними, економічними, організаційними
факторами та є однією з базових потреб людини.

Життя та діяльність людини протягом усієї історії її
існування завжди пов'язані з різноманітними ризиками,
загрозами, небезпеками, які у звичайних ситуаціях ство-
рюють певні труднощі, а в складних та екстремальних
стають небезпечними та загрозливими. Людина відпо-
відно використовує зовнішній світ для своєї життєдіяль-
ності. Вижити людина може в умовах, ступінь загроз яких
для її життя є допустимою. Організація безпечного жит-
тя людини є найбільш затребуваною й актуальною про-
блемою як для окремої особистості, так і для органів
публічної влади, які зобов'язані забезпечити безпечні
умови для життя людей на певній території.

Держава Україна законодавчо взяла на себе зобо-
в'язання забезпечити безпеку людини і громадянина,

УДК 35.07:659.3/.4:005.332.5

А. М. Федорова,
аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності,
ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів
та природокористування України, м. Київ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ
"БЕЗПЕКА"

A. Fedorova,
Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education
and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A COMPARATIVE ANALYSIS OF WHAT IS DEFINED BY "SAFETY"

У статті проведено компаративний аналіз дефініції "безпека". Розглянуто поняття "життє-
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ток". За допомогою аналізу з'явилась можливість побачити взаємозв'язки та взаємовпливи, а

також з'ясувати, що поняття "безпека" — це міжпонятійне та поліцентричне явище, яке засто-

совується в багатьох науках та сферах суспільного життя.

Проведений аналіз дозволив виявити доцільність та необхідність взаємодії органів публічної

влади та громадянського суспільства для формування безпечного середовища.

The article features comparative analysis of what is defined by "safety". The article covers

comprehension of "human life", "cooperation", "peace", "authority (power)", "society", "protection",

"responsibility" and "development". The article enables to see connection and interplays and to find

out that "safety" is interpersonal and polycentric phenomenon which is applied in many sciences

and areas of social life.

Conducted analysis enables to reveal expedience and necessity of public authority and civil society

bodies interaction for creation of safe environment.
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суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Тому надважливою є взаємодія органів публічної влади
з громадськістю для формування безпечного середови-
ща життєдіяльності громадян і суспільства.

Тривають наукові дослідження, зокрема, ця стаття
безпосередньо пов'язана із науковими дослідженнями
кафедри публічного управління та менеджменту іннова-
ційної діяльності навчально-наукового Інституту після-
дипломної освіти Національного університету біоре-
сурсів та природокористування України. Дослідження
також безпосередньо пов'язано з формуванням безпеч-
ного середовища в одному з районів м. Києва шляхом
налагодження партнерських відносин між органами вла-
ди та громадянським суспільством.

Вивченню проблем безпеки присвячені як роботи
мислителів минулого Платон [6], Аристотель [1] так су-
часні дослідження науковців І. Грищенко [3], О. Резні-
кова [5], Б. Парахонського [5], Г. Яворської [5] та ін., які
свідчать про те, що безпека розглядається як захи-
щеність від природних і суспільних катаклізмів і сприй-
мається як одна з основоположних цінностей буття лю-
дини.
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ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Не зважаючи, що безпека життєдіяльності неодно-
разово була предметом дослідження у наукових працях
вітчизняних і зарубіжних дослідників, системних науко-
вих досліджень дефініції "безпека", які б розкривали су-
купність понять цього багатоаспектного явища ще не про-
водилось.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАНЬ)

Метою статті є проведення компаративного аналізу
дефініції "безпека" через різні підходи до цього визна-
чення, а також з'ясування поняття "безпека" через при-
зму взаємодії органів публічної влади та громадянсько-
го суспільства.

Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
— провести компаративний аналіз дефініції "безпе-

ка";
— з'ясувати поняття "безпека" через призму взає-

модії органів публічної влади та громадянського су-
спільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багато сучасних уявлень про сутність безпеки та ме-

ханізм її забезпечення беруть свій початок у глибокій
давнині. У міфах народів Європи, Азії та Америки в тій
чи іншій формі можна знайти роздуми про золотий вік
людства, коли всюди панував мир. Принцип неспричи-
нення зла в діях, тобто принцип ахімса займає почесне
місце в буддійській філософії. В індійській історико-
філософській традиції правитель Магадхи з династії
Маур'їв Ашока (268—232 рр. до н.е.), прийнявши буд-
дизм, розглядав принцип ахімса як національну чесно-
ту, відмовився від завоювань із використанням зброї,
проголосив підкорення світу любов'ю.

В античній філософії досліджувалися проблеми
взаємозв'язку безпеки з господарськими та політични-
ми відносинами, робилися спроби розкрити її роль у сус-
пільному житті. Безпека трактувалася як захист держа-
ви та її громадян від загроз, які зазвичай пов'язували з
проявом недоброзичливості та злої волі надприродних
сил.

Платон у своїх працях розглядав державу, що ото-
тожнюється з суспільством, і людину, як дві симетричні
та взаємодіючі системи, тому в безпеку держави він
включав безпеку суспільства. У людини він виділяв три
головні частини (тіло, душу, розум), у людській душі три
початки (жадання, запал, розсудливість), суспільство
поділяв на три соціальні групи: працівників (виробників),
воїнів (варту) і правителів (філософів). "Ми, — писав
Платон, — уподібнили упорядковану державу тілу,
страждання і здоров'я якого залежить від стану його
частин" [6, с. 56]. За Платоном, сутність безпеки — за-
побігання шкоди. Це поняття у нього асоціюється з та-
кими поняттями, як: "допомога", "рятування", що видно
з його визначень: "допомога — перешкода для існуючо-
го або можливого зла", "рятувати — оберігати когось
від шкоди " [6, с. 59].

Вагомий внесок у розвиток уявлень про безпеку вно-
сить Аристотель, який визнає державу вищою формою
спілкування між людьми. Вона виникає тільки тоді, коли
створюється спілкування заради благого життя між ок-
ремими родинами та родами, заради забезпечення їх

безпеки та благополуччя. Тому людина за своєю приро-
дою — істота політична (державна). І якщо хто-небудь у
силу своєї природи, а не в силу випадкових обставин,
живе поза державою, той є або вищим людини, або не-
дорозвиненим у моральному відношенні. Будь-хто стає
досконалим громадянином тільки в рамках держави, яка
дає змогу розраховувати на особисту свободу та безпе-
ку [1, с. 21] Розмірковуючи про найкращий державний
лад, Аристотель центром своїх думок щодо способів уп-
равління суспільними справами робить критерій безпе-
ки громадян — особистість, її розвиток. Філософ до най-
важливіших елементів системи безпеки ідеальної дер-
жави відносив розумні розміри території та конфігура-
цію її кордонів. Він визнавав необхідність спеціальних
соціальних інститутів для виконання загальнозначущо-
го соціального завдання — захисту держави, її грома-
дян, підкреслюючи, що вони повинні бути тільки засо-
бом забезпечення миру [1].

Демокрит розумів безпеку як можливість пристосу-
вання людини до умов життя та виживання у зв'язку з
цим найбільш пристосованих істот. Саме так, на його
думку, виникла людина, а причиною об'єднання людей і
створення суспільства була "потреба", тобто необхідність
підвищення ступеня захисту кожного. Демокрит розгля-
дав безпеку як невід'ємний атрибут держави, головним
завданням якого є забезпечення спільних інтересів
вільних громадян. Висловлюючи погляди рабовласниць-
кої демократії, філософ писав: "Бідність у демократії на
стільки ж переважніша, так званого, благополуччя гро-
мадян при царях, наскільки, свобода краще рабства".
Гарантом безпеки суспільства та його громадян Демок-
рит вважав державу та говорив, що допоки зберігається
держава — усе ціле, а загине вона — з нею разом заги-
не все. У зв'язку з цим він вимагав суворо карати людей,
які порушують закони держави, і закликав не звільняти
від заслуженого покарання тих, хто повинен бути пока-
раний. Ідею зв'язку безпеки з політичними відносинами
в епоху розквіту античної філософії розвинули інші мис-
лителі.

Безпека може реалізовуватися лише за допомогою
права — таким було бачення римських філософів та вче-
них-юристів. Останнє повинно офіційно закріплювати-
ся в законодавчому порядку, завдяки якому регламен-
туються всі соціально-економічні відносини в суспільстві.

У Фоми Аквінського склалися релігійно-загострені
уявлення про безпеку. За його твердженням, благо дер-
жави — вище блага окремо взятої людини і гарантуєть-
ся Божественною волею. Страждання держави призво-
дять до страждань її громадян. Аквінський вважав, що
ретельне виконання людиною обов'язків, установлених
Богом, є гарантією загальної безпеки.

Свою зацікавленість до проблеми безпеки проявляв
й чеський мислитель-гуманіст Ян Амос Коменський. У
своїй роботі "Загальна рада про виправлення людських
справ" він писав: "…метою людського суспільства є за-
гальний мир і безпека", — і далі: "...слід закріпити все,
що може будь-яким чином порушити спокій людства, по-
ставити під загрозу, підірвати або зруйнувати ланки сус-
пільної або особистої безпеки".

Іммануїл Кант у своїх роботах писав про подолан-
ня людських вад і їх негативних наслідків, необхідності
обмеження окремої волі людей, підпорядкуванні їх
дисципліні громадянського суспільства, законам дер-
жави, які покликані захищати безпеку людей і самої
держави. Система безпеки, у баченні Канта, передба-
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чає необхідність законодавчих і виконавчих ме-
ханізмів, виділення внутрішньої та зовнішньої безпе-
ки держави та громадянського суспільства, взаємоза-
лежність національної безпеки кожної країни з без-
пекою міжнародної спільноти, міжнародною безпе-
кою.

Гай Юлій Цезар вважав державу публічно-правовою
спільністю, якою керують обрані. Їх безпека обов'язко-
во повинна забезпечуватися системою — збройною си-
лою.

Необхідність аналізу дефініції безпека обумовлена
тим, що його проведення дозволить сформувати не лише
загальні наукові положення про таке складне соціальне
явище, але й розкрити її загальні властивості, відносини
й закони становлення, розвитку та функціонування, а та-
кож, надасть можливість застосувати їх для створення
умов збереження реальної безпеки людей, суспільства,
держави, забезпечить їх цілісність, стійкий розвиток та
їх ефективне функціонування.

Більш глибоко вивчити поняття безпека можливо че-
рез аналіз цього терміна, поданого в словниках різних
галузей знань.

Наприклад, "Тлумачний словник української мови"
визначає безпеку як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо
не загрожує [9].

Даль В.І. у "Тлумачному словнику живої великорос-
ійської мови" трактує це поняття як стан, властивість за
прикметником "безпечний" і одночасно — дію. Безпеч-
ний — означає незагрозливий, той, що не може заподі-
яти зла чи шкоди, нешкідливий, збережений, вірний, над-
ійний. Безпека — це відсутність небезпеки, збере-
женість, надійність. Безпечити (когось) — захищати, за-
безпечувати відсутність небезпеки. Небезпека — стан,
властивість за прикметником "небезпечний". Небезпеч-
ний — означає ненадійний, загрозливий, той, що несе
шкоду, біду, хворобу, нещастя. Слова "небезпека" і "без-
пека" характеризують якість, властивість, стан [2, с. 167].

Брокгауз І.А. та Ефрон І.А. у "Енциклопедичному
словнику" дають пояснення поняттям "небезпека" і "без-
пека", що характеризуються різним рівнем небезпеки,
безпека досягається усуненням небезпеки. У гранично-
му абсолютному значенні слова "безпека" розуміється
стан із повною відсутністю небезпеки.

Мовознавець С.І. Ожегов у "Словнику російської
мови" дає визначення спорідненим поняттям: "безпека"
— це стан, за якого не загрожує небезпека кому-небудь
або чому-небудь, а "безпечний" — не загрозливий не-
безпекою.

У "Соціологія: словник термінів і понять" наводить-
ся визначення "безпека соціальна"   стан життєдіяльності
людини в суспільстві, що характеризується стійкістю
щодо впливу чинників, які загрожують падінням рівня та
якості її життя.

Енциклопедія державного управління надає визна-
чення поняття "безпека внутрішньополітична", як рівень
внутрішньополітичної стабільності, за якого забезпе-
чується захист політичної системи суспільства від
внутрішніх загроз та реалізація національних внутріш-
ньополітичних інтересів [4, с. 53—54]. У свою чергу,
будь-яка політична система взаємодіє з навколишнім се-
редовищем, іншими соціальними системами, і в процесі
цієї взаємодії відбуваються зміни внутрішньосистемних
та міжсистемних зв'язків. А саме забезпечення безпеки
внутрішньополітичної передбачає підтримку відповідно-
го рівня стабільності та впорядкованості соціальної си-

стеми, за якого забезпечуватиметься її подальше існу-
вання та розвиток [4, с. 565—567].

Для вивчення поняття "безпека" спробуємо точніше
окреслити межі цього явища за допомогою компаратив-
ного методу, шляхом розгортання на складові елементи
та дослідження наступних дефініцій: "мир", "життєді-
яльність", "взаємодія", "влада", "суспільство", "захист",
"відповідальність", "розвиток".

Тлумачний словник української мови надає багато
визначень "миру": відсутність незгоди, ворожнечі, сва-
рок, згода; відсутність збройної боротьби між двома або
кількома народами, державами; угода сторін, що вою-
ють між собою, про припинення воєнних дій; мирний до-
говір; спокій, тиша [9, с. 43].

Практично всі окреслені визначення підкріпленні
вмінням сторін в процесі життєдіяльності домовлятися
(взаємодіяти), що стає можливим безпечним шляхом:
діалогом в усній формі або угодою — в письмовій.

У психологічному словнику життєдіяльність, про яку
ми згадували вище, визначається , як сутність і влас-
тивість людського організму, здатність виконувати свої
фізіологічні, фізичні, соціально-психологічні та інші
функції і забезпечується як самою людиною, так і склад-
ною системою заходів з боку держави та суспільства [7,
с. 97]. Визначення наштовхує нас на більш детальний
розгляд держави, що завжди ототожнюється з владою
та суспільством.

На сутність дефініції "влада" вказує Енциклопедич-
ний словник з державного управління, в якому поняття
"влада" трактується як здатність і можливість особи,
інституту, організації чи соціальної групи провадити свою
волю через певні канали та засоби впливу на діяльність і
поведінку людей [4, с. 75].

Влада існувала завжди: спочатку вона мала соціаль-
ний характер і започатковувалася в сім'ї, роді, племені.
Далі сформувалися державна і політична влади. Але зав-
жди влада є явищем, яке пронизує людське буття і су-
спільство та нерозривно пов'язана з природою людини і
соціумом.

Особливістю еволюції влади є її походження — дже-
рело влади. У міфах давніх народів панує думка про
божественне походження державної влади. В основі ре-
лігійно-міфологічних поглядів даних єгиптян і греків бо-
жественне джерело державної влади правителя полягає
в тому, що він є носієм волі Бога на землі, залишаючись
первісним правителем і законодавцем, вирішуючи земні
справи. За китайським міфом, державну владу уособлює
китайський імператор — син неба і батько свого наро-
ду. Божественний характер державної влади, закони,
правила поведінки, які мають відповідати божественно-
му порядку справедливості, знайшли своє втілення в
доктрині природного права (jus naturalis). У республі-
канській формі правління державна влада від народу,
який виступає посередником між державною владою і
Богом. Глас народу — глас Божий (Vox populi — vox dei)
[4].

Основоположник соціально-політичної концепції лібе-
ралізму поняття "громадянське суспільство" Дж. Локк у
розд. II "Про батьківську і монархічну владу" своєї бага-
торічної праці "Два трактати про державне правління"
акцентував увагу на тому, що людина від народження не
є вільною і підкоряється владі своїх батьків, яка посту-
пово трансформується у підкорення владі правителя,
якого піддані вважають батьком своєї нації [3, с. 57].
Проте, щоб влада правителя була розумною, її необхід-
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но обмежувати колегіальним органом — парламентом
(досл. від фр. parla — "говорильня", "говорити"), уне-
можливлюючи таким чином зосередження влади в од-
них руках. А оскільки влада покликана захищати при-
родні права людини, то він ставить особистість вище сус-
пільства та держави. Держава повинна служити суспіль-
ству, а суспільство й держава — особистості. Держава
не повинна бути могутнішою за особистість, оскільки
особистості створюють суспільство, а суспільство — дер-
жаву [3, с. 57].

Згідно з Етимологічним словником української мови
слово "влада" є запозиченим із польської мови "wladza"
— керівництво, влада, уряд. Суть його полягає в можли-
вості керувати, розпоряджатися ким або чим-небудь [3,
с. 55]. В інших мовах влада ототожнюється, як правило,
із силою, володінням, впливом, можливістю, розпоряд-
женням, підкоренням тощо і має свої традиції словов-
живання термінів, що належать до феномену влади.

Зокрема в німецькій мові слово "macht" одночасно
означає "влада" і "сила" та походить від готського коре-
ня "magen" (vermоgen), що значить "мати змогу" [3, с.
54].

В англійській мові слово "power" означає не тільки
владу, а й енергію, силу і навіть електричний струм. Тому
багато англомовних дослідників трактують владу як пев-
ний поштовх, дію, силу.

У загальному сенсі поняття "влада" розуміється як
здатність і можливість здійснювати свою волю, справ-
ляти певний вплив на діяльність людей за допомогою
того чи іншого засобу — авторитету, права чи насилля.

Говорячи про взаємодію, варто звернутись до змісту
діалектики, який надав Ф. Гегель. Він розглядав діалек-
тику як, перш за все, вчення про всезагальний зв'язок
усього, що існує, з усім існуючим іншим. Саме такий
підхід надає змогу розглядати і природу, і суспільство, і
людське мислення не відриваючи їх одне від одного, а в
їх органічному взаємозв'язку.

Сучасний словник із суспільних наук, вказує нам на
те, що взаємодія соціальна — система взаємозумовле-
них соціальних дій, пов'язаних циклічною залежністю,
при якій дії одного суб'єкта є одночасно причиною і на-
слідком відповідних дій інших; є формою соціальної ко-
мунікації або спілкування принаймні двох осіб чи
спільнот, в якій систематично здійснюється соціальна дія
кожного з партнерів, досягається пристосування дій од-
ного до іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсі дій
і певна міра солідарності чи згоди між ними.

Безпека на рівні держави, суспільства або окремо
взятої людини завжди, підсвідомо асоціюється із захис-
том.

Соціальний захист — система заходів і відповідних
інститутів, призначених для забезпечення нормального
існування людини, підвищення рівня задоволення її соці-
альних потреб, якості життя та його перспектив. Зміст
соціального захисту, його масштаби і межі визначають-
ся на підставі досвіду соціального розвитку, який набу-
ває теоретичного осмислення, ідеологічного і політич-
ного оформлення. Сутність соціального захисту полягає
в тому, щоб забезпечити задоволення базових потреб
людини на суспільно визначеному рівні, незалежно від
працездатності індивіда (життєвий рівень, межа малоза-
безпеченості, соціальний мінімум).

У свою чергу, будь-яка дія, спрямована на захист
держави, суспільства або окремо взятої людини перед-
бачає певну відповідальність. Адже, відповідальність —

це важливий принцип правової, соціальної держави, що
передбачає обов'язок, зокрема обраних осіб в органи
місцевого самоврядування, відповідати за наслідки своїх
дій протягом каденції.

Звернувшись до етимології слова "відповідальність",
можна дійти висновку, що до нього існує багато тлума-
чень. Етимологічний словник української мови подає
інформацію про те, що слова "відповідальний",
"відповідь", "відповідач" походять від слова "відати", тоб-
то, "знати", яке, своєю чергою, іде від слова "віда", що
означає "звістка", "повідомлення". У праслов'янській
мові слово "відати" писалося і звучало як "věděti " —
"знати" і було спорідненим із пруським "waidimai" —
"знаємо" та давньоіндійським "véda" — "знаю". Пізніше,
очевидно в індоєвропейській прамові, дієслово розпа-
лося на два слова, одне з них із значенням "бачити"
(праслов'янською мовою "vłděti "), а друге — із значен-
ням "знати" (праслов'янською мовою "věděti ") [3, с. 67—
68].

Тлумачення слова "відповідальність" в українській,
англійській, російській, французькій та німецькій мовах
майже збігається та тісно пов'язане з поняттями "обо-
в'язок", "підзвітність", "угода", свободою прийняття
рішень людиною, внутрішнім усвідомленням відпові-
дальності за свої вчинки, що має на меті пошук мирних
форм співіснування різних соціальних груп. Так, згідно
з Великим тлумачним словником української мови відпо-
відальність — це покладений на когось або взятий на
себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи,
справу, чиїсь дії, вчинки, слова; притягати до відповідаль-
ності означає: вважаючи когось винним, вимагати звіту
за його вчинки перед судом, органами влади тощо; серй-
озність, важливість справи, моменту тощо [3].

Згідно з Оксфордським словником англійської мови
"відповідальність" ("responsibility") означає:

— стан особи чи наявність обставин, за яких особа
зобов'язана мати справу з чимось або здійснювати конт-
роль над іншою особою;

— моральний обов'язок особи поводитися ввічливо
по відношенню до інших осіб чи щодо інших осіб;

— стан особи чи наявність обставин, за яких особа є
відповідальна за вчинене (скоєне) або вважається вин-
ною;

— справа, яку особа зобов'язана виконати як части-
ну роботи, службових функцій чи юридичного обов'яз-
ку (якщо іменник вжитий у множині — "responsibilities");

— можливість або здатність особи діяти самостійно
чи приймати рішення за власною ініціативою (під свою
відповідальність) [3].

Отже, у вищевказаних визначеннях ми бачимо пост-
ійний взаємозв'язок безпеки із стабільністю та розвит-
ком за участі влади та суспільства.

Для визначення дефініції "розвиток" звернемось до
Енциклопедії державного управління, де розвиток соці-
альний суспільства (англ. developmentsocial society) виз-
начається як зміна суспільства внаслідок соціальних про-
цесів, у ході яких відбуваються кількісні і якісні перетво-
рення соціальної системи, що приводять до якісно но-
вого стану суспільства [4]. Соціальний процес можна ха-
рактеризувати як послідовні зміни станів елементів соц-
іальної системи і її підсистем, соціального суб'єкта та об-
'єкта;

розвиток регіональний (англ. regional development) —
процес, внаслідок якого відбувається перехід способу і
рівня життя громадян, які проживають в межах певної
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територіально-адміністративної одиниці (регіону), від од-
ного якісного стану до іншого, вищого [4].

Життєве середовище людини складається з трьох
компонентів: природного, соціального, або соціально-
політичного, та техногенного середовищ: природне се-
редовище (земний грунт, повітря, водоймища, рослини,
тварини, сонце, місяць, планети тощо); соціальне, соц-
іально-політичне середовище (форми спільної діяльності
людей, спосіб життя, взаємостосунки тощо); техноген-
не середовище (житло, транспорт, знаряддя праці, про-
мислові та енергетичні об'єкти, зброя, домашні і свійські
тварини, сільськогосподарські рослини тощо).

Досліджуючи формування безпечного середовища
через взаємодію суспільства та влади доцільно зосере-
дитись на середовище соціально-політичному, що в свою
чергу розглядає людину чи соціальну спільноту, як
суб'єкт системи "людина   життєве середовище", яку ото-
чують інші люди, інші спільноти, що утворюють со-
ціальне, або соціально-політичне середовище по відно-
шенню до суб'єкта системи. Середовище, в якому між
окремими людьми, між людьми і спільнотами, між
спільнотами виникають зіткнення інтересів, суперечності,
непорозуміння та інші конфліктні ситуації. Це середо-
вище, в якому досліджуються закономірності поведінки
та діяльності окремих людей, зумовлені належністю їх
до певних соціальних груп, та психологічні характерис-
тики цих груп, вплив соціальних чинників на стан здоро-
в'я суспільства. З точки зору безпеки життєдіяльності в
кожному конкретному випадку важливо розуміти, яка
спільнота є суб'єктом системи "людина   життєве сере-
довище", а яка чи які є зовнішніми по відношенню до неї
і складають соціально-політичне середовище   компо-
нент життєвого середовища цього суб'єкта системи.

Виділяють матеріальну, соціально-політичну, духов-
ну та культурно-побутову сфери суспільного життя. Усі
сфери суспільного життя взаємопов'язані. Важливу роль
у суспільстві відіграють соціальні відносини. Соціальні
відносини виникають між людьми у процесі їхньої діяль-
ності та спілкування. Вони, в свою чергу, характеризу-
ють життєдіяльність людини і поділяються на економічні,
соціально-політичні, ідеологічні, культурні, побутові,
сімейні та інші.

ВИСНОВКИ
У статті проведено аналіз дефініції "безпека" та з'я-

совано, що в епоху античності це поняття розглядалось
у взаємозв'язку з соціально-політичними відносинами у
суспільстві, сучасні дослідники розглядають сутність без-
пеки, як найвищу цінність держави, закон або як мож-
ливість задоволення потреб, функціонування та розвит-
ку особистості, де принцип взаємодії органів влади з гро-
мадянським суспільством відіграє важливу роль.

Таким чином, розглядаючи безпеку, як досить склад-
не соціальне явище, на рівні суспільства, локального се-
редовища мешкання та на рівні особистості, сформуль-
овано авторське визначення дефініції безпека.

Отже, безпека — відсутність загроз в усіх сферах
життя, що сприяє сталому людському розвитку і зале-
жить від рівня правової культури, свідомості та відпо-
відальності кожного члена громади, досягнення якої
можливо шляхом взаємодії органів публічної влади з
громадянським суспільством та збільшення кількості
превентивних заходів.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у дослідженні середовища щодо існуючих не-

безпек в одному з районів м. Києва та механізмів
співпраці органів публічної влади та громадянського сус-
пільства щодо формування безпечного середовища.
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