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THE SPATIAL DETERMINATION OF MAIN DIRECTIONS IN REGIONAL MANAGEMENT

У дослідженні обгрунтовується необхідність трансформації управлінських інструментів ре�
гіонального менеджменту у відповідності до специфіки постіндустріального розвитку регіональ�
ної економіки. Вплив сучасних технологій призводить до змін у парадигмі території, яка з фізич�
ного базису розміщення об'єктів економічної діяльності перетворюється в економічний простір,
що визначається наступними характеристиками: глобалізована просторово�інформаційна си�
стема; середовище, що створюється у процесі взаємодії суб'єктів економічної діяльності; ме�
режева організація взаємодії соціально�економічних суб'єктів, що характеризується горизон�
тальною архітектонікою, здатністю до самоорганізації та саморозвитку, збільшенням синер�
гетичного ефекту. Визначення напрямів розвитку регіонального економічного розвитку та відпо�
відних управлінських інструментів регіонального менеджменту базується на типології просто�
рового розвитку регіонів. За сучасних умов формування мережевої економіки в Україні, в ос�
нову типології просторового розвитку регіонів покладено критерії: економіко�географічне по�
ложення регіону в національному економічному просторі; ступінь входження регіону у глобаль�
ний економічний простір; характер взаємодії господарюючих суб'єктів у регіоні. У відповідності
до специфіки просторового розвитку регіонів визначаються основні напрями розвитку.

The study the necessity of transformation management tools for regional management in
accordance with the specific post�industrial development of the regional economy. The impact of
modern technology leads to changes in the paradigm of territory that from the physical placement of
the base of economic activity turns into an economic space that is defined by the following
characteristics: globalized spatial information system; environment that is created during the
interaction of economic activity; the interaction network of socio�economic actors, characterized
by horizontal architectonics capacity for self�organization and self�development, increasing
synergetic effect. Identification of areas of regional economic development and appropriate
management tools based on regional management of spatial typology of regional development. In
modern conditions of formation of the network economy in Ukraine, based spatial typology of regions
entrusted criteria: economic and geographical position of the region in the national economic space;
the degree of occurrence of the region in the global economy; nature of the interaction of economic
agents in the region. In accordance with the specific spatial development of regions defines the main
directions of development.

Ключові слова: регіональний менеджмент, просторовий розвиток, мережева економіка, індикатори

просторового розвитку, напрями просторового розвитку.

Key words: regional management, spatial development, network economy, indicators of spatial development,

directions of spatial development.

регіональних соціально"економічних систем є однією з

головних науково"прикладних проблем регіонального

менеджменту. Актуалізація відповідної проблеми де"
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термінується постіндустріальною трансформацією

регіонального базису — від території розміщення

об'єктів економічної діяльності до економічного ре"

гіонального простору, що визначається наступними

характеристиками: глобалізована просторово"

інформаційна система; середовище, що створюєть"

ся у процесі взаємодії суб'єктів економічної діяль"

ності; мережева організація взаємодії соціально"

економічних суб'єктів, що характеризується гори"

зонтальною архітектонікою, здатністю до самоор"

ганізації та саморозвитку, збільшенням синергетич"

ного ефекту.

Визначення напрямів розвитку регіонального

економічного розвитку та відповідних управлінських

інструментів регіонального менеджменту базується

на типології просторового розвитку регіонів — ме"

тодиці диференціації території, єдиного економічно"

го простору на якісно визначені за комплексними

критеріями, що відбивають стан соціально"економі"

чного розвитку, однорідні групи територій. Типо"

логічні дослідження мають велике теоретичне та

практичне значення для регіонального розвитку.

Типологізація дозволяє простежити певний порядок

у просторових процесах, узагальнити інформацію

про подібність і розходження регіонів, полегшує вив"

чення їхніх конкурентних переваг, дає можливість

виявити внутрішні закономірності їхнього розвитку

і, в остаточному підсумку, сприяє ефективному уп"

равлінню наявними в регіональній економіці ресур"

сами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основою типологізації регіонального економіч"

ного простору є економічне районування. Визначені

у дослідженнях вітчизняних вчених"регіоналістів си"

стеми макрорегіонів базуються на ознаках наявності

детермінованих територіальною близькістю, геогра"

фічною та соціально"економічною специфікою взає"

мозв'язків, центрами яких були великі агломерації

[1; 2; 3]. Але в основу регіонального менеджменту

та національної політики регіонального розвитку в

Україні покладений адміністративно"територіальний

устрій, тобто основними об'єктами управління вис"

тупають області.

Вітчизняні та іноземні дослідники в якості основ"

них критеріїв типологізації визначають окремі сфе"

ри регіонального простору: економічна; соціальна;

екологічна; та їхні підсистеми і комплексні характе"

ристики: виробництво, інфраструктура, інноваційний

розвиток, економічна безпека, ступінь трансфор"

мації, фінанси, сталість розвитку, система медично"

го забезпечення, освіти, нормативна система, харак"

тер прийняття управлінських рішень, природно"гео"

графічні умови, стан реформування економіки. Для

характеристики рівня економічного розвитку регі"

онів зазвичай використовують показники: обсяг ВРП

на одного жителя і темпи його росту, регіональний

рівень безробіття, зменшення обсягів промислово"

го виробництва за визначений проміжок часу, поточ"

не зменшення обсягів промислового виробництва на

душу населення, обсяг промислового виробництва

на душу населення, обсяг інвестицій в основний ка"

пітал.

Для характеристики соціального стану регіонів

найчастіше використовують показники: рівень без"

робіття, рівень середньомісячної заробітної плати в

регіоні, обсяги реальних доходів населення, показ"

ник середньої тривалості життя населення [4; 5; 6].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Постіндустріальна трансформація змінює логі"

ку взаємодії на всіх рівнях соціально"економічних

процесів. Експонентний розвиток технологій та

формування мережевої економіки вимагають відпо"

відної трансформації управлінських інструментів

регіонального менеджменту. Метою представлено"

го дослідження є визначення основних напрямів уп"

равлінського впливу на регіональну економіку в

контексті ступеню та специфіки її просторового

розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За сучасних умов розбудови постіндустріально"

го суспільства, враховуючи початковий етап форму"

вання мережевої економіки в Україні, специфіка ре"

гіонального економічного простору полягає у по"

єднанні характеристик фізичного базису і середо"

вища розвитку. За таких умов в основу типології про"

сторового розвитку регіонів необхідно покласти на"

ступні критерії:

1) економіко"географічне положення регіону в

національному економічному просторі;

2) ступінь входження регіону у глобальний еко"

номічний простір;

3) характер взаємодії господарюючих суб'єктів

у регіоні.

Відповідні індикатори типології регіонального

економічного простору мають відображати стан роз"

витку мережевої економіки, яка формується в умо"

вах постіндустріального розвитку.

За критерієм економіко"географічного положен"

ня регіону в національному економічному просторі,

найбільш значимим в аспекті даного дослідження є

виділення центральних, розвинутих і периферійних

регіонів.

За критерієм ступеня входження регіону у гло"

бальний економічний простір, який відображає об"

сяги міжнародних економічних зв'язків, доцільно

сформувати відповідні групи: глобалізованих, сла"

бо глобалізованих та орієнтованих на локальні рин"

ки регіонів.

За характером взаємодії господарюючих суб'єктів,

що відображається у їх загальній кількості, рівні інно"

ваційності продукції та впровадженні інформаційно"

комунікаційних технологій у виробничі процеси, вба"

чається необхідним визначити: мережеві, слабомере"

жеві та централізовані регіони.

Типологія просторового розвитку регіонів за виз"

наченими критеріями здійснюється на основі загаль"

них індикаторів просторового порівняння, які скла"

даються з регіональних індексів визначених показ"
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ників, що розраховуються у відношенні до середніх

значень по Україні. Визначення індикаторів розгля"

дається як результат взаємодії регіональних індексів

показників, який у формалізованому вигляді можна

представити наступним чином:

,

де І — індикатор розвитку регіону за визначе"

ним критерієм;

к — значення регіональних індексів визначених

показників у відношенні до середніх по Україні;

n — кількість показників обраних для аналізу ре"

гіонального економічного простору.

Трьом критеріям типології просторового розвит"

ку регіонів в умовах формування мережевої еконо"

міки відповідатимуть три індикатори (табл. 1).

Визначену систему типології просторового роз"

витку регіонів було застосовано у процесі аналізу

ступеня центр"периферійності, глобалізованості, ме"

режевості адміністративно"територіальних одиниць

України. Отримані в ході дослідження результати да"

ють змогу класифікувати регіони України за наступ"

ними типами, відповідно до визначених критеріїв

(рис. 1—4).

До числа центральних регіонів за результатами

дослідження можна віднести: м. Київ та Київську

область, а також Дніпропетровську та Донецьку об"

ласті. Одночасно необхідно зауважити на тому, що

центральність Київської області зумовлена дифузійним

впливом беззаперечного економіко"географічного

центру, яким є м. Київ. Центральні регіони, як було

вказано вище, дійсно зосередили вагомий еконо"

Таблиця 1. Система показників типології
просторового розвитку регіонів

Критерій 
типології 

Економіко-географічне 
положення регіону 

Ступінь входження регіону у 
глобальний економічний простір 

Характер взаємодії господарюючих 
суб’єктів у регіоні 

Індикатори 
просторового 
порівняння 

Індикатор центр-периферійності Індикатор глобалізованості 
 

Індикатор мережевості 
 

Показники для 
аналізу 

1. Кількість населення в регіоні, 
всього, тис. осіб. 
2. Щільність населення, осіб на  
1 кв. км. 
3. Кількість міст, всього; 
4. Валовий регіональний продукт, 
млн грн. 
5. Валовий регіональний продукт 
у розрахунку на одну особу, тис. 
грн. 
6. Загальний обсяг 
вантажопотоків, млн т. 
7. Загальний обсяг 
пасажиропотоків, млн осіб  

1. Загальний обсяг експорту 
товарів, млн дол. 
2. Загальний обсяг імпорту товарів, 
млн дол. 
3. Загальний обсяг експорту 
послуг, млн дол. 
4. Загальний обсяг імпорту послуг, 
млн дол. 
5. Загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій, млн дол. 
6. Обсяг прямих іноземних 
інвестицій на одну особу, дол. 
7. Міграційне сальдо регіону 
  

1. Кількість підприємств та 
організацій в регіоні. 
2. Щільність підприємств та 
організацій, од. на 1 тис. кв. км. 
3. Кількість інноваційно-активних 
підприємств, всього. 
4. Загальний обсяг випуску 
інноваційної продукції, тис. грн. 
5. Обсяги впровадження 
прогресивних технологічних 
процесів. 
6. Об’єм ринку послуг з надання 
підключення до Інтернет. 
7. Кількість підприємств та 
організацій підключених до Інтернет 

Рис. 1. Типологія регіонів за критеріями просторого розвитку

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіко-географічне 
положення 

Індикатор центр-периферійності 
 

Типи регіонів 
1. Центральний (Іцп ≥ 2) 
2. Розвинутий (Іцп ≥ 1) 
3. Периферійний (Іцп < 1) 

Ступінь входження у глобаль- 
ний економічний простір 
Індикатор глобалізованості 

Типи регіонів
1. Глобалізований (Ігл ≥ 2)  
2. Слабоглобалізований (Ігл ≥ 1)
3. Орієнтований на локальні 
    ринки (Ігл < 1 ) 

Характер взаємодії 
господарюючих суб’єктів 
Індикатор мережевості 

 
Типи регіонів 

1. Мережевий (Імр ≥ 2) 
2. Слабомережевивий (Імр ≥ 1)
3. Централізований (Імр < 1) 

Глобалізований регіон 

Слабоглобалізований регіон 

Орієнтований на локальні ринки 

Центральний мережевий 

Розвинутий мережевий 

Периферійний мережевий 

Центральний слабомережевий 

Розвинутий слабомережевий 

Периферійний слабомережевий 

Центральний централізований Розвинутий централізований 

Периферійний централізований 
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мічний потенціал: 26,8% населення, 43,9% ВРП,

48,7% вантажопотоків, 37,5% пасажиропотоків у

державі. Одночасно на високому рівні знаходять"

ся і показники глобалізованості зазначених регі"

онів, які складають від загальнодержавних: 57,5%

експорту, 61,6% імпорту товарів, 73,8% прямих

іноземних інвестицій. Наявність мережевих форм

організації економічної діяльності можна конста"

тувати відносно м. Києва, але така оцінка, скоріше

за все пов'язана зі специфікою агломераційних

факторів концентрації підприємств на обмеженій

території. Велика кількість впроваджених прогре"

сивних технологій дозволила Харківській області

отримати статус мережевого регіону. Дніпропет"

Рис. 2. Ранжування регіонів України
за індикатором центр&периферійності

Рис. 3. Ранжування регіонів України за індикатором глобалізованості
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ровська та Донецька області характеризуються

початковим станом формування мережевих відно"

син.

Рис. 4. Ранжування регіонів України за індикатором мережевості

До групи розвинутих регіонів віднесено: Одесь"

ку, Харківську, Запорізьку, Луганську, Львівську,

Полтавську області, м. Севастополь та АР Крим. Ос"

Таблиця 2. Управлінські завдання щодо розвитку регіонального економічного простору

Тип регіонального 
економічного простору 

Статус і місце у структурі 
національного економічного 

простору 
Основні напрями розвитку 

1 2 3
Центральний Ядро, полюс росту, джерело 

дифузії нововведень 
1. Активне впровадження високих технологій у всі сфери економічної 
діяльності. 
2. Розвиток власних мереж засобами регіональної експансії, розширення 
зони впливу, організації представництв у периферійних регіонах. 
3. Подальший розвиток сфери послуг, перенесення виробничих процесів 
за межі регіону – аутсорсинг 

Розвинутий Регіональні ядра, полюси 
росту та дифузії 

1. Створення умов для підвищення рівня інноваційності господарюючих 
суб’єктів. 
2. Розвиток суміжних з базовими виробництв високотехнологічного 
обладнання та інструментів. 
3. Розвиток регіональних центрів з розробки та впровадження інновацій 

Периферійний Периферія, яка знаходиться 
під впливом дифузії 

1. Надання своєї території для розміщення виробничих, логістичних, 
управлінських ланок великих компаній. 
2. Формування високотехнологічних виробничих, переробних 
комплексів. 
3. Диверсифікація економічної діяльності за рахунок розвитку сфери 
послуг 

Глобалізований Центри зовнішньо-
економічної активності 

1. Подальший розвиток експортноорієнтованих галузей. 
2. Розширення інвестиційного портфелю 

Слабоглобалізований Регіональні центри 
зовнішньо-економічної 
діяльності 

1. Створення сприятливого інвестиційного клімату. 
2. Використання новітніх технологій у процесі розвитку експортно-
імпортної діяльності 

Орієнтований на локальні 
ринки 

Периферія зовнішньо-
економічної  
діяльності 

1. Розвиток внутрішньої та зовнішньої інфраструктури, підвищення 
ступеня доступності території для інвесторів 

Мережевий Мережевий центр 
економічного простору, 
джерело дифузії 
нововведень 

1. Подальший розвиток і впровадження інформаційних технологій та 
мережевих відносин між суб’єктами господарської діяльності. 
2. Розвиток кластерних та віртуальних форм організації економічних 
відносин 

Слабомережевий Регіональні мережеві центри 1. Розвиток інститутів, які стимулюють міжсекторальні взаємодії.
2. Розвиток послуг у сфері IКT, інжинірингу, маркетингу, кадрового 
забезпечення 

Централізований Мережева периферія 1. Інформатизація всіх сфер економічних взаємовідносин. 
2. Формування мережевих центрів економічного розвитку 
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новні економічні показники у цих регіонах знахо"

дяться вище середньодержавного рівня. В узагаль"

неному результаті зазначені області мають: 34,1%

населення, 31,4% ВРП, 28,7% вантажопотоків,

26,3% пасажиропотоків. Середній рівень глобалізо"

ваності з числа розвинутих регіонів мають тільки

Одеська та Харківська області, інші розвинуті регі"

они характеризуються, як орієнтовані на локальні

ринки. Такий стан речей пояснюється низьким рівнем

експортно"імпортних операцій та інвестиційної при"

вабливості для іноземних інвесторів. Так, середній

регіональний індекс експорту товарів для Запорізь"

кої, Луганської, Львівської, Полтавської областей,

м. Севастополя та АР Крим становить — 0,73, індекс

іноземних інвестицій — 0,44. Враховуючи те, що се"

редній показник по країні визначений як 1, можна

стверджувати, що навіть наявність відносно розви"

неної виробничої бази, а у випадку з Львівською об"

ластю та АР Крим, прекрасними рекреаційними мож"

ливостями — ці регіони не включені у глобальні еко"

номічні процеси та перебувають у стані відносно зак"

ритих, локалізованих економічних систем.

Відносно розвитку мережевих відносин у розви"

нутих регіонах, можна зробити висновок, що вони

перебувають на початковій стадії формування та

відносяться до слабомережевої групи, крім АР Крим,

характер взаємозв'язків економічних суб'єктів в якій

є централізованим. Середній регіональний індекс

впровадження прогресивних технологій у За"

порізькій, Луганській, Львівській, Полтавській обла"

стях становить 0,85, індекс підприємств підключених

до мережі Інтернет — 0,67.

П'ятнадцять областей за результатами дослід"

ження було віднесено до групи периферійних. По"

казники їхнього економічного розвитку, ступеню

входження у глобальний економічний простір та роз"

витку мережевих відносин, є значно нижчими за се"

редній рівень. Так, при загальній частці населення у

39,1%, господарськими комплексами периферійних

регіонів виробляється: 24,7% ВРП, забезпечується

відповідно 22,6% та 36,2% вантажо" та пасажиро"

перевезень. Низький рівень індустріалізації зумов"

лює орієнтацію на локальні ринки та відсутність ме"

режевих відносин. Так, середній регіональний індекс

експорту товарів становить 0,28, індекс прямих іно"

земних інвестицій — 0,14, індекс впровадження про"

гресивних технологій — 0,39; індекс підприємств

підключених до мережі Інтернет — 0,29.

ВИСНОВКИ
Результати аналізу показників просторового

розвитку регіонів вказують на загальний централі"

зований характер національного економічного про"

стору України. Його структура характеризується на"

явністю потужного ядра, яке відіграє роль адмініст"

ративного, економічного, фінансового, інноваційно"

го центру та наявністю відсталої периферії. Розви"

нуті регіони знаходяться під дифузійним впливом

ядра і поступово переходять на більш високий рівень

розвитку, підтягуючи за собою периферійні регіони

першої групи. Відсутність індустріальної бази,

фінансових можливостей для впровадження прогре"

сивних технологій, низький рівень життя населення,

який спричиняє відтік людського капіталу закріплю"

ють економічний стан відсталих периферійних регі"

онів на депресивному рівні.

Загальна логіка постіндустріального розвитку

визначає два основні напрями управлінського впли"

ву, що спрямовуються на відповідні трансформації:

1) централізований економічний простір — мере"

жевий економічний простір;

2) регіон орієнтований на локальні ринки — гло"

балізований регіон.

При цьому специфіка регіонального розвитку за

визначеними напрямами буде визначатись положен"

ням регіону в національному геоекономічному про"

сторі: його центральністю або периферійністю. Зміст

відповідних процесів відображено у таблиці 2.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки, збільшення міжнарод"

ної конкуренції, які відбуваються в результаті стрімких

темпів науково"технічного прогресу, активізації інновацій"

них процесів, вимагають нових підходів до соціально"еко"

номічного розвитку України. Світове товариство сприймає

Україну як країну політичних скандалів, економічної кризи

й екологічної загрози. Більша половина громадян України

усвідомлює необхідність корегування сприйняття, станов"

лення (бренду) країни у бік позитивності, вважаючи, що цей

процес слід починати зі зміни ставлення самих українців до

своєї країни. Просування національних інтересів і бренду

"Україна" — це стратегічні інвестиції в майбутнє. Успіх еко"

номічного зростання та динамічний розвиток відносин з

іншими державами багато в чому залежить від того, як сфор"

мований і просувається на внутрішньому та світовому рин"

ках бренд країни — закони конкуренції й маркетингового

просування однакові на рівні держави та бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Саймон Анхольт визначає брендинг країни як сис"

тематичний процес узгодження дій, поведінки, інвес"
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BRANDING AS A BASIC MARKETING TOOL IN UKRAINE

У роботі розглянуто один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності про�
дукції — брендинг. Проаналізовано та порівняно концепції створення нового бренду та сучас�
ний етап розвитку сфери реклами та зв'язків із громадськістю, що свідчить про стрімке зрос�
тання інтересу до брендингу як до маркетингової технології та його основного інструменту —
реклами. Аналіз проблем бренд�менеджменту є актуальним, адже брендинг — потужний інстру�
мент успішного бізнесу, необхідний фактор для ефективного просування товарів на ринку.

This article examines one of the non�price methods of competitive products — branding. Analyzed
and compared the concept of a new brand and the current stage of development of advertising and
public relations, as evidenced by the rapid growth of interest in branding as a marketing technology
and its main tool — advertising. Problem analysis brand management is important because branding
— a powerful tool for business success necessary factor for effective sales promotion.

Ключові слова: національний бренд, національний брендинг, національний ребрендинг, міжнародні події, інве%
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Key words: national brand, National branding, national rebranding, international events, investments in national brand.

тицій, інновацій і комунікацій країни для реалізації стра"

тегії конкурентної ідентичності. Бренд країни являє со"

бою ту асоціативну модель, яку містить свідомість інди"

віда (як мешканця цієї країни, так і громадянина іншої)

та до якої він апелює, почувши назву країни.

У роботах таких науковців, як А. Панкрухін, Ф. Кот"

лер, Д. Хайде містяться полідисциплінарні поради щодо

брендингу через ефективність використання геофізичних,

фінансово"промислових, кадрових, інтелектуально"техно"

логічних ресурсів країни. Такі науковці, як Н. Калюжнова,

С. Каширська, Л. Шульгіна переконані, що імідж регіону

— це конкурентний ресурс країни, й чим вища конкурен"

ція між регіонами, тим впливовіший бренд країни. Пробле"

мами формування бренду міст — складових бренду краї"

ни займалися такі вчені, як М. Майланен, Д. Райнесто, М.

Кавартзис, Г. Ашворт, К. Зенкен, С. Браун, Д Візгалов, О.

Соскін, зокрема малого міста — О.В. Драченко, Н.Ю.

Глинський, О.І. Карий та ін. В. Мірошніченко стверджує,

що національний брендинг — це репутація, імідж країни.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні поняття "брендинг",

як основного інструменту маркетингу в Україні.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І ДОСЛІДЖЕННЯ
Етапом зародження та активізації брендингу в

Україні можна вважати 1998 р. Саме в цей час в еко"

номіці України відбулися певні кризові явища, у резуль"

таті яких значно зріс курс іноземної валюти, і, відповід"

но, подорожчали всі міжнародні бренди, з якими були

знайомі споживачі.

Брендинг на українському ринку активно розвиваєть"

ся. Найактуальнішими завданнями для України на сучас"

ному етапі щодо брендів є: збереження українських

брендів, які успішно розвиваються; створення та розви"

ток нових брендів; формування глобального країнового

бренду "Україна" з позитивним іміджем. Для цього не"

обхідно виховувати власних спеціалістів з бренд"менед"

жменту та реклами, враховувати досвід міжнародних

компаній, які досягли значних успіхів у цій сфері.

Російський рекламіст І. Рожков дає таке визначення

брендингу: брендинг — це діяльність із створення три"

валої прихильності до товару на основі спільного впли"

ву на споживача рекламних звернень, товарної марки,

пакування, матеріалів сейлз"промоушн та інших еле"

ментів реклами, об'єднаних певною ідеєю та фірмовим

оформленням, які виокремлюють товар серед конку"

рентів і створюють його образ.

Брендинг об'єднує творчі зусилля рекламодавця,

рекламної агенції, торгових фірм і посередників у ши"

рокомасштабному впливові на свідомість споживача

бренд"іміджу — персоніфікованого позитивного обра"

зу торгової марки на основі науково обгрунтованих вис"

новків маркетингових досліджень. На думку Д.

Огілві, "товаровиробник, який присвячує свою

рекламу створенню найсприятливішого образу і

відмінності свого бренду від конкурентів, завоює

найбільшу частку ринку і довго одержуватиме

максимальний прибуток" [4, с. 156].

За допомогою брендингу можна досягти бага"

то чого. Його можливості наведені на рисунку 1.

Водночас ефективна реалізація брендингу —

справа не проста, її результативність залежить

не тільки від професійних знань і підприємниць"

кої культури рекламодавця і рекламного агент"

ства, з яким він співпрацює, а й від їхнього уміння

працювати з інтелектуальною власністю, товарни"

ми знаками, дизайном і текстами.

При створенні поінформованості викорис"

товується принцип кодування, сформульований

психологом Е. Тулвінгом: "Успішне відтворення (в

пам'яті) залежить від збігу інформації, закодованої

під час запам'ятовування, з інформацією, яка існує

на час її відтворення". Іншими словами, якщо спо"

живачеві необхідно впізнати упаковку товару, то

реклама повинна чітко показати товар у фірмовій

упаковці серед аналогічних товарів відповідної ка"

тегорії. Рекламні прийоми впізнавання торгової

марки наведено в таблиці 1.

Всі три стратегічні напрямки підпорядковані

єдиному завданню: створити не тільки популярність

торгової марки, а й сформувати позитивне ставлен"

ня до неї, постійну прихильність і перевагу, що до"

сягається шляхом переконання споживача.

Брендинг в сучасній економіці служить одним

із способів підвищення конкурентоспроможності.

У світі споживання, де конкуруючі товари не занадто

відмінні один від одного, брендинг часто є єдиним за"

собом, що дозволяє компанії показати свою індивіду"

альність. Брендинг визначається як процес створення

бренду та керування ним, який включає комплексну си"

стему заходів, спрямованих на створення образу мар"

ки у свідомості споживачів і формування нематеріаль"

них активів підприємства, безпосередньо підвищують

його конкурентоспроможність.

Необхідність створення бренда випливає із даних

маркетингових досліджень:

1) 72% споживачів заявляють, що вони готові за"

платити 20% додаткової ціни за бренд, який їм подо"

бається;

2) 25% споживачів стверджують, що ціна для них

не важлива, якщо вони купують бренд, якому довіря"

ють. Більше ніж 70% споживачів орієнтується на бренд

при прийнятті своїх рішень про купівлю, а більше 50%

купівель в дійсності визначаються брендом;

3) рекомендації колег та інших людей впливають

майже на 30% всіх покупок, які здійснюються в наші

дні, тому позитивний досвід одного споживача може

вплинути на рішення інших про купівлю;

4) більше 50% споживачів вважає, що впливовий

бренд забезпечує більш успішний старт нового товару

на ринку, і вони швидше готові спробувати новий товар.

Вищим рівнем стратегічного планування бренда това"

ру є корпоративний рівень. На цьому рівні приймаються

рішення щодо можливості і доцільності розробки, просу"

Таблиця 1. Рекламні прийоми впізнавання
торгової марки

Джерело: [6, с. 177].

Впізнавання-1 Забезпечити достатній контакт споживачів з упаковкою, фірмовою 
символікою та найменуванням товару 

Впізнавання-2 Реклама повинна нагадати про зовнішні оригінальні ознаки товару 
та його необхідність для задоволення потреб споживачів 

Впізнавання-3 Після першої рекламної "атаки" необхідно дещо знизити 
рекламний тиск у центральних ЗМІ і розширити сферу 
інформованості за рахунок залучення регіональних рекламних 
засобів (частково перенести роботу із споживачами на периферійні 
ринки) 

Рис. 1. Можливості брендингу
Джерело: [8].

БРЕНДИНГ ДАЄ ЗМОГУ: 

підтримувати запланований обсяг продажу на конкретному ринку і 
реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення й 
закріплення у свідомості споживачів образу товару або товарної 

групи 

забезпечити збільшення прибутковості внаслідок розширення 
асортименту товарів і знань про їхні загальні унікальні якості, 

впроваджуваних за допомогою колективного образу 

використовувати три дуже важливих для звернення до рекламної 
аудиторії фактори: історичні корені, національний менталітет, 

нинішні реалії і прогнози на перспективу 

передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, 
регіону, міста, де виготовлений товар, урахувати запити 

споживачів, для яких він призначений, а також особливості 
території, де він продається 
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вання та життєвого циклу бренда як на національному, так

і на міжнародному рівні. Залежно від стадії розвитку,

підприємство може застосовувати [7, с. 129—137]:

1) національну стратегію бренда, тобто географіч"

но обмежену рамками вітчизняного ринку;

2) стандартизацію бренда на іноземних ринках —

перенесення маркетингової програми марки без змін

для її впровадження на ринок іншої країни;

3) стратегію адаптації бренда до іноземних ринків

— адаптації характеристик марки до особливостей со"

ціально"культурного середовища країни;

4) стратегію глобалізації бренда — коли підприєм"

ство намагається виявити на міжнародному ринку сег"

менти, що існують у декількох країнах, з метою створи"

ти товар і його образ, які б відповідали однаковим по"

требам ідентичних груп споживачів різних країн.

Вигравши право проведення декількох останніх чем"

піонатів, Україна постала перед проблемою просуван"

ня власного бренду для успішної реалізації цієї масш"

табної події. Для залучення якомога ширшої аудиторії

важливо не просто провести масову рекламну кампа"

нію, а позиціонувати країну як привабливий міжнарод"

ний бренд. Саме цим і зайнялись відповідні установи. В

такий спосіб було проведено високо"бюджетну реклам"

ну кампанію, великі інфраструктурні зрушення в країні

та програми залучення приватних інвестицій. Проте ви"

конання цих заходів не контролювалось в належний

спосіб, що призвело до неповного виконання усіх планів,

розтрати Державного бюджету і слабкого залучення

інвестицій, і до невідповідності реального стану речей

в країні стосовно показаного у рекламних роликах.

Отже, покращання іміджу країни мало недостатній

ефект для того, щоб стверджувати, що створений до

Євро бренд країни є успішним.

Основні критерії покращання іміджу країни були виз"

начені правильно, тобто Україна має працювати над по"

кращанням своєї інфраструктури, визначенням позитив"

ного ланцюга асоціацій з країною, залучення приватних

інвестицій, широкого просування тощо. Однак для реалі"

зації цих заходів необхідно почати з перетворень у пра"

вовій системі та у владі країни. Тобто головними бар'єра"

ми для успішного брендингу є корупція, бюрократія, по"

ганий контроль за розподілом бюджету тощо. Досвід

інших країн таких, як Грузія, наприклад, показує, що за

правильного підходу до вирішення цієї проблеми, пози"

тивний результат дасть змогу позиціонувати себе як при"

вабливу для туризму і бізнесу країну. У подальших дослі"

дженнях увагу буде приділено проблемам брендингу рег"

іонів та міст країни — основи національного брендингу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене аналітичне дослідження

дозволяє зазначити, що бренд дозволяє стимулювати

попит на запропонований товар підприємства, що у свою

чергу дозволяє підвищити конкурентоспроможність як

підприємства в цілому, так і його продукції зокрема. При

цьому формування бренда для підприємства є кінцевим

етапом формування лояльного сприйняття продукції

підприємства на ринку та як кінцевий результат цього

процесу лояльне ставлення споживача до самого

підприємства"виробника. Цей факт у подальшому доз"

волить підприємству зміцнити свої позиції на ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах переходу до ринкової економіки та за"

провадження світового досвіду в Україні відбуваються

кардинальні зміни в економіці, які зумовлюють форму"

вання оновленого механізму надходження та викорис"

тання бюджетних коштів. Ці зміни не завжди одночас"

но відображені в законодавчій базі, що призводить до

бюджетних правопорушень і фактів нецільового та не"

ефективного використання бюджетних коштів.

УДК 657.6:336.143

Н. Г. Здирко,
к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю,
Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

N. Zdyrko,
PhD (Economics), senior Lecturer of department of audit and state control,
Vinnytsia National Agrarian University

PROBLEM ASPECTS OF THE AUDIT OF BUDGET PROGRAMS EFFICIENCY

Стаття присвячена розкриттю особливостей організації державного фінансового контролю
за використанням бюджетних коштів. Автором висвітлено основні проблемні аспекти прове�
дення аудиту ефективності виконання бюджетних програм на основі оцінки порядку та методи�
ки їх перевірки. Внесено пропозиції щодо удосконалення результативних показників, що за�
безпечуватиме підвищення дієвості державного контролю та економію бюджетних коштів.

Actuality of the problem is caused by necessity of specification in Ukraine an performance
indicators for budget programs of development the agricultural sector in Ukraine, which will contribute
to the effective control of public financial resources, reducing violations, theft of financial resources
and will improve the overall economic and social climate in the country. The study of the assessment
of budget programs agricultural support demonstrates the need for performance indicators Indicators
and more accurate implementation of the legislative acts in Ukraine. The proposed expand
performance indicators of the budget programs of the agricultural sector. Assessment of the state
financial control in the agricultural sector confirms the need for further phased implementation of
the planning internal financial control reforms and development of its methodological foundations.

Ключові слова: аудит ефективності, бюджетні програми, результативні показники, державний конт%

роль, бюджетні кошти.

Key words: performance audit, budget programs, performance indicators, state control, budget.

Система державного фінансового контролю за ви"

користанням коштів бюджетної підтримки є вкрай не"

досконалою, оскільки, по"суті, відсутня цілісність та

комплексність у системі аудиту ефективності виконан"

ня програм, існує чимало суперечностей у визначенні

функцій та повноважень контролюючих органів,

відсутнє чітке законодавче визначення результативних

показників оцінки ефективності та цільового викорис"

тання державних ресурсів.
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В умовах розвитку інтеграційних процесів у

європейську спільноту особливо загострюється

питання адаптації законодавства до вимог міжна"

родної практики, зокрема до стандартів аудиту

ефективності Міжнародної  організації  вищих

органів. Постає необхідність запровадження нових

його форм і методик, які мають забезпечувати які"

сне підвищення контрольованості бюджетних ви"

датків як на мікро", так і на макроекономічному

рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток та наукове обгрунту"

вання реформування системи державного фінансово"

го контролю та аудиту в Україні зробили такі провідні

вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, Б.І. Валуєв, О.Д. Ва"

силик, Л.В. Гуцаленко, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош,

І.К. Дрозд, Є.В. Калюга, В.І. Кравченко, А.В. Мамишев,

О.А. Петрик, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук

та інші. Відзначаючи вагомість досліджень цих нау"

ковців у напрямах вдосконалення системи державно"

го контролю за використанням бюджетних ресурсів,

слід зауважити, що недослідженими залишаються пи"

тання вдосконалення оцінки ефективності використан"

ня коштів через відсутність законодавчо визначених

показників.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей органі"

зації державного фінансового контролю за викорис"

танням бюджетних коштів, оцінення порядку та ме"

тодики здійснення аудиту ефективності бюджетних

програм, внесення пропозицій щодо удосконалення

результативних показників, що забезпечуватиме

підвищення дієвості державного контролю та еконо"

мію бюджетних коштів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією галуззю економіки України, яка останніми

роками, навіть при загальних кризових явищах як в еко"

номіці, так і в бюджетній сфері, забезпечує в основно"

му позитивну динаміку, є агропромисловий комплекс.

Однак сільськогосподарські підприємства потребують

державної підтримки через сезонність виробництва,

податкове навантаження, низьку конкурентоспро"

можність та ряд інших факторів мікро" та макросере"

довища.

Цільове та ефективне використання коштів

підтримки підлягає обов'язковим перевіркам з боку

державних контролюючих органів. На жаль, у прак"

тичній діяльності існують випадки незаконного і не"

цільового використання бюджетних коштів, що супро"

воджується недостовірним відображенням їх в обліку

та фінансовій звітності. Це спричиняє викривлення

Рис. 1. Етапи забезпечення державної підтримки сільськогосподарських підприємств
через реалізацію бюджетних програм

Джерело: узагальнено автором.
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через реалізацію бюджетних програм 
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Формування 
бюджетної 
програми 

- здійснення розрахунків для 
обґрунтування необхідності видатків на 
реалізацію бюджетної програми; 
- розподіл граничних обсягів видатків 
загального фонду державного бюджету 
між відповідальними виконавцями 
відповідних програм; складання 
показників бюджетних запитів 

 
 

Виконання 
бюджетної 
програми 

- законне та цільове використання коштів 
на виконання бюджетної програми; 
- ведення бухгалтерського обліку та 
своєчасності і повноти відображення в 
ньому здійснених операцій з виконання 
бюджетної програми підтримки 
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програми  

- звітування про виконання бюджетної 
програми розпорядниками нижчого рівня 
перед головними розпорядниками; 
- аналіз фінансової звітності та звіту про 
виконання бюджетної програми на 
предмет їх взаємозв’язку та 
взаємоузгодженості; 
- аналіз виконання результативних 
показників бюджетної програми; 
- внесення пропозицій щодо покращення 
показників виконання бюджетних 
програм

Вид фінансового  
контролю 

Попередній 

Поточний 

Подальший 

– контроль законності 
отримання коштів   

– контроль цільового 
використання бюджет-
них коштів; 
– аудит ефективності 
виконання програми 

– контроль за пра-
вильністю обґрунту-
вання потреби коштів 
на реалізацію програми 
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показників та призводить до формування недостовір"

ної інформації користувачів. Неточна облікова інфор"

мація перешкоджає прийняттю ефективних і своєчас"

них управлінських рішень керівництвом та менеджера"

ми підприємств, а відтак досягненню високих фінан"

сових результатів.

Головним контролюючим органом за рухом коштів

бюджетних програм є Рахункова палата України, зав"

данням якої є організація і здійснення контролю за своє"

часним виконанням видаткової частини держбюджету.

Рахункова палата проводить контрольні та аналітичні

процедури в рамках попереднього, поточного та по"

дальшого контролю за виконанням бюджетних програм

державної підтримки (рис. 1). Так, попередній контроль

здійснюється на етапі формування бюджетної програ"

ми підтримки, поточний — під час виконання програми,

а подальший — після звітування розпорядниками про її

виконання.

Контроль проводиться не тільки на завершальному

етапі, а й на підготовчому та основному. Завдання кон"

тролю на етапах різні. Так, на підготовчому етапі

здійснюється перевірка документального обгрунтуван"

ня необхідності бюджетних коштів на реалізацію тієї чи

іншої бюджетної програми, а також своєчасності їх роз"

поділу.

Узагальнення інформації на кожному етапі забез"

печення державної підтримки аграрного сектору за

строками наведено на рисунку 2.

Практика свідчить, що через несвоєчасний розподіл

бюджетних асигнувань їх використання стає неможли"

вим і як результат — повернення їх до державного бюд"

жету.

Завданнями контролю на основному етапі є пере"

вірка ведення бухгалтерського обліку та своєчасності

й повноти відображення в ньому здійснених господарсь"

ких операцій з виконання бюджетної програми підтрим"
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Рис. 2. Схема узагальнення інформації щодо руху коштів державної підтримки
на кожному етапі реалізації програм

Джерело: узагальнено автором на основі власних досліджень.
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ки. Перевірка стану обліку охоплює також операції за

розрахунками з контрагентами, банками, руху оборот"

них та необоротних активів, придбаних за бюджетні

кошти.

На цьому етапі важливою є перевірка законності

отримання коштів на основі сільськогосподарської

діяльності, яка дає змогу підприємству одержати

підтримку з боку держави. Важливою є класифікація

бюджетних видатків за напрямами надання: дотації

(доплати до ціни продукції), субсидії (компенсації вит"

рат некапітального характеру) і капітальні трансферти

(компенсації витрат капітального характеру), які мають

свою специфіку відображення в обліку та порядок опо"

даткування [3, с. 150].

На етапі звітування про виконання бюджетної про"

грами здійснюється оцінка виконання результативних

показників програм підтримки, а також контроль цільо"

вого й ефективного використання бюджетних коштів.

Суб’єкти зовнішнього 
контролю 

Завдання контролю Суб’єкти внутрішнього 
відомчого контролю 
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їх відповідності даним бухгалтерського обліку, дослідження 
результативних показників на предмет їх відповідності статистичній, 
бухгалтерській та іншій звітності, а також розробка пропозицій щодо 

поліпшення роботи з виконання бюджетної програми 

Головний 
розпорядник 

Державна фінан-
сова інспекція 
Рахункова 
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Рис. 3. Завдання суб'єктів контролю за використанням бюджетних коштів підприємствам
аграрного сектору на різних етапах надання підтримки

Джерело: узагальнено автором з частковим використанням [1; 10].
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Як вважає В.М. Жук, на етапі звітування важливим

є узагальнення матеріалів перевірок для аналізу з ме"

тою відпрацювання механізмів та порядків державної

підтримки, а також методології її обліку та контролю

[3, с. 150].

Підсумковою стадією аудиту є обгрунтування вис"

новків, надання пропозицій та використання результатів

дослідження. Автори публікацій з питань оцінювання

державної політики та програм рекомендують відокре"

мити процеси опрацювання результатів, підготовку вис"

новків та надання пропозицій, пропонуючи дотримува"

тись послідовності: результати — висновки — рекомен"

дації [5, с. 40].

Моніторинг та аналіз виконання бюджетних програм

здійснюють протягом бюджетного періоду в межах

своїх повноважень безпосередньо головні розпорядни"

ки та відповідні контролюючі органи, до яких, як уже

було визначено, належать Рахункова палата, органи

Державної фінансової інспекції, головні розпорядники

та розпорядники нижчих рівнів.

Основні завдання контролюючих органів на кожно"

му етапі реалізації бюджетної програми підтримки аг"

рарного сектору наведено на рисунку 3.

Аналіз аналітичних заходів, проведених контролю"

ючими органами у сфері виконання бюджетних програм

аграрного сектору, свідчить, що більшість бюджетних

правопорушень повторюються із року в рік. Системни"

ми є бюджетні правопорушення, які стосуються вико"

ристання бюджетних коштів без належних нормативно"

правових підстав, втрати внаслідок прийняття незакон"

них управлінських рішень, планування з порушенням

чинного законодавства, нецільове використання кредит"

них ресурсів; використання коштів державного бюдже"

ту з порушенням чинного законодавства; незаконне

збільшення обсягів дотацій і субвенцій; недотримання

установлених порядку та строків складання, затверд"

ження і подання документів; порушення, пов'язані з не"

належним веденням бухгалтерського обліку.

Однією із форм державного фінансового контро"

лю є аудит ефективності, який проводиться відділами

Державної фінансової інспекції.

Метою аудиту є оцінка ефективності

й законності використання держав"

них коштів, правильності ведення

бухгалтерського обліку та достові"

рності фінансової звітності, функц"

іонування системи внутрішнього

контролю підприємства.

Аудит ефективності виконання

бюджетної програми — це форма

контролю, яка являє собою су"

купність дій зі збору та аналітично"

го опрацювання статистичних і

звітних даних, матеріалів ревізій та

перевірок, іншої публічної інфор"

мації, спрямованих на визначення

рівня ефективності державних вкла"

день для реалізації запланованих

цілей, встановлення чинників, які пе"

решкоджають досягненню макси"

мального результату при викорис"

танні визначеного обсягу трудових,

матеріальних і фінансових ресурсів, та обгрунтування

пропозицій щодо підвищення ефективності використан"

ня державних ресурсів [7].

Основними завданнями оцінки ефективності бюд"

жетних програм є: визначення рівня їх ефективності і

результативності через встановлення взаємозв'язку між

досягнутими результатами та використаним обсягом

бюджетних коштів; оцінка ступеня досягнення заплано"

ваної мети, виконання завдань бюджетної програми

шляхом аналізу виконання результативних показників;

виявлення чинників, що перешкоджають виконанню

бюджетних програм і досягненню запланованих резуль"

тативних показників бюджетної програми; розробка

пропозицій, а також прийняття управлінських рішень,

спрямованих на підвищення ефективності використан"

ня бюджетних коштів [6].

Не слід забувати, що цільове використання коштів

на реалізацію бюджетної програми не обов'язково за"

безпечує ефективність [2, с. 45]. Тобто навіть належним

чином використавши бюджетні кошти на впроваджен"

ня програми, можна при цьому не досягти очікуваного

позитивного ефекту. При оцінці ефективності виконан"

ня заходів державних програм підтримки проблема по"

лягає в тому, що не існує для цього загальноприйнятих,

чітко визначених критеріїв, тому будь"який суб'єкт ана"

лізу має право самостійно їх відбирати і не завжди та"

кий підбір виявляється вдалим [2, с. 45].

Поділяємо думку К.М. Ляпіної, що ефективність про"

грами взагалі є її найголовнішою метою. Ефективна

програма має й кумулятивний ефект — розвиток бізне"

су поповнює бюджет, а приріст надходжень дозволяє в

подальшому посилити державну політику підтримки

підприємництва і так до тих пір, поки не буде досягнуто

потенційно можливого рівня [4, с. 49 ].

Для проведення оцінки ефективності бюджетної

програми застосовують результативні показники, які

характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення

поставленої мети та виконання завдань бюджетної

програми й відображені в паспорті бюджетної про"

грами.

Рис. 4. Результативні показники оцінки виконання бюджетних
програм сільськогосподарськими підприємствами

Джерело: узагальнено автором на основі [9].

Результативні показники оцінки виконання  бюджетних програм 

 

Показники 
 затрат 

Показники 
ефективності 

 

Показники 
продукту 

Визначають обсяги і структуру ресурсів, які забез-
печують виконання програми та характеризують 
структуру витрат бюджетної програми 

Використовують для оцінки досягнення мети програми 
(обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи 
виконаних робіт, кількість користувачів товарами, 
роботами, послугами) 

Визначають як витрати ресурсів на одиницю показника 
продукту, а також як відношення максимальної 
кількості вироблених товарів (робіт, послуг) до 
визначеного обсягу фінансових ресурсів

Показники  
якості 

Характеризують досягнені результати якості створеного 
продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх 
призначення  
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Згідно з Правилами складання паспортів бюджет"

них програм, паспорти застосовують для здійснення

моніторингу, оцінки реалізації й контролю ефективності

виконання бюджетної програми та цільового викорис"

тання бюджетних коштів. Передбачено, що одним із

напрямів аналізу виконання бюджетної програми є виз"

начення відповідності результативних показників по"

ставленим завданням [8].

Однак, на думку практиків, Правила не визначають

конкретних критеріїв оцінки економічного ефекту від

використання бюджетних коштів на реалізацію бюджет"

ної програми та досягнення запланованої мети, а також

не дають відповіді на запитання, при якій кількості не"

виконаних показників використання коштів визнається

неефективним [11, с. 26].

Результативні показники поділяють на такі групи:

показники затрат, показники продукту, показники ефек"

тивності та показники якості (рис. 4).

Оцінку результативності виконання програм під"

тримки проводять порівнянням досягнутих показників

продукту, ефективності та якості відповідно до рівня

фінансування, тобто показників затрат.

Показники ефективності для кожного напряму про"

грами визначають індивідуально. Для одних програм це

може бути економність (досягнення запланованого ре"

зультату за мінімальні обсяги фінансових ресурсів), для

інших — продуктивність (досягнення максимального

результату за визначений обсяг фінансових ресурсів),

а для інших програм — результативність (досягнення

запланованих результатів за визначений обсяг фінан"

сових ресурсів) [10, с. 71].

Проаналізувавши результативні показники у Пас"

портах бюджетних програм, можна дійти висновку про

формальне ставлення з боку головних розпорядників

до визначення їх як у бюджетних запитах, так і у пас"

портах програм.

По"перше, в деяких випадках виявлені відмінності

результативних показників, визначених у бюджетних

запитах окремих бюджетних програм, і результативних

показників, визначених у паспортах цих бюджетних про"

грам [12, с. 15].

По"друге, за різними напрямами підтримки деякі

групи показників містили однакові показники. Наприк"

лад, показник "кількість підприємств, що отримали кош"

ти підтримки" був у групі показників затрат та показників

продукту; площа також виступала в обох групах. Така

несумісність та необгрунтованість показників перешкод"

жає достовірній та реальній оцінці ефективності коштів

державної підтримки.

По"третє, за окремими бюджетними програмами

застосовували результативні показники не за чотирма

групами, що в свою чергу в подальшому унеможливлю"

вало здійснення належної оцінки виконання програми.

Так, Методичними рекомендаціями щодо проведення

аудиту ефективності виконання бюджетної програми [7]

визначено, що за відсутності чітко визначених резуль"

тативних показників бюджетної програми органи фінан"

сової інспекції разом із головним розпорядником коштів

визначають найбільш значущі звітні дані про надані по"

слуги, виконані роботи, реалізований продукт або

фінансовий результат, що можуть характеризувати до"

сягнення мети бюджетної програми.

На думку У.Б. Бережницької, яку ми поділяємо, пер"

шочерговою проблемою залишається відсутність єди"

ного підходу й рекомендацій щодо відбору критеріїв [2,

с. 45]. Адже за таких умов у різних регіонах України

при визначенні критеріїв оцінки ефективності певних

регіональних і місцевих програм можна використовува"

ти показники, що кардинально відрізнятимуться, хоча

за своїм призначенням мають висвітлювати одне і те

саме явище. Це не тільки спотворює статистичні дані про

виконання державних програм, а й позбавляє реаліза"

цію таких програм будь"якого сенсу, оскільки можлива

ситуація, що за одними критеріями оцінки досягнути

мети програми вдалось, а за іншими — ні [2, с. 45].

Так, показником ефективності державної підтрим"

ки через механізм здешевлення кредитів є збільшення

обсягів виробництва. Однак, проаналізувавши темпи

зростання обсягів виробництва валової продукції та

обсяги наданої компенсації, можна дійти висновку про

слабкий прямий взаємозв'язок. Виходить, що реальна

потреба в коштах підтримки не може залежати від об"

сягів виробництва продукції, так само як і спрямування

коштів недостатньо впливає на досягнення результатив"

ного показника.

На думку Н.І. Рубан, відсутність безпосереднього

зв'язку між обсягами виділених коштів та результата"

ми, а також нечіткість визначення цілей і завдань, на

досягнення яких виділяються кошти, не дають можли"

вості об'єктивно оцінити рівень виконання програми.

Тому необхідно визначити оптимальні показники, які б

засвідчували, що бюджетні кошти "не проїдаються", а

дають віддачу, і така програма потребує подальшого

розвитку [10, с. 71].

О.О.Чечуліна вважає, що існує потреба подальшо"

го методологічного вдосконалення питання визначен"

ня результативних показників за відповідними ознака"

ми, які характеризують певну діяльність, галузь, що в

цілому поліпшить роботу головних розпорядників бюд"

жетних коштів при формуванні бюджетних запитів, скла"

дання паспортів бюджетних програм, а також сприяти"

ме підвищенню дієвості внутрішнього контролю за ста"

ном виконання бюджетних програм, у тому числі їх оцін"

ки [12, с. 15].

Оцінку виконання бюджетних програм проводять на

основі планових і фактично досягнутих результативних

показників, а також витрат у розрізі напрямів викори"

стання коштів. У разі істотних відмінностей між плано"

вими та фактичними показниками за кожним напрямом

необхідно проаналізувати чинники, які спричинили ці

розбіжності. При цьому виділяються внутрішні чинни"

ки, на які головний розпорядник міг впливати, та

зовнішні, на які зовнішній розпорядник не міг вплива"

ти.

Аудит ефективності використання коштів державної

підтримки аграрного сектору практично неможливо до"

стовірно здійснити, оскільки результати додаткових ви"

бірок по Управлінню статистики, Управлінню АПР по ре"

гіонах та самих підприємств не є ідентичними, не збіга"

ються. Це негативний факт, адже викривлення інформації

як основи для прийняття рішень щодо господарюючих

суб'єктів на рівні держави впливає не тільки на ефек"

тивність їх господарювання, а й розвиток господарства

країни і забезпечення її продовольчої безпеки.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19

ВИСНОВКИ
Аналіз системи розподілу та контролю коштів дер"

жавної підтримки та контролю дав змогу запропонува"

ти шляхи удосконалення: 1) кошти державної підтрим"

ки, які надаються сільськогосподарським товаровироб"

никам, у розрахунку найбільшої віддачі від їх викорис"

тання слід формувати за принципом "знизу"вгору", тоб"

то від підприємства до головного розпорядника, ос"

кільки оптимізація виробництва можлива безпосеред"

ньо в господарствах; 2) фінансову підтримку необхідно

планувати не менше ніж на п'ять років, що зумовлено

потребою товаровиробників у більш впевненому та ста"

більному господарюванні, зокрема у незмінності меха"

нізму підтримки протягом цього періоду; 3) держава по"

винна гарантувати отримувачам коштів, що не відмо"

виться від надання підтримки при дефіциті бюджету або

при інших форс"мажорних обставинах; 4) доцільно

включити до механізму розподілу коштів державної

підтримки проведення аналізу та моніторингу ефектив"

ності її використання; 5) на законодавчому рівні внести

уточнення до результативних показників ефективності

виконання бюджетних програм з метою підвищення

дієвості контролю та забезпечення економії бюджетних

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

Соціально"економічний розвиток сільських тери"

торій є важливою складовою соціальної та регіональ"

ної політики. В умовах трансформаційної економіки він

повинен базуватися на нових засадах організаційного

забезпечення і фінансування та визначатися пріорите"

тами державного регулювання, зокрема підтримки ком"

плексного розвитку сільських територій, залучення інве"

стиційних ресурсів, виходячи з потреб сільського насе"

лення.

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

Науковці які займаються вивченням проблеми соці"

ально"економічного розвитку сільських територій та
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досягли результатів у своїх наукових дослідженнях, а

саме: В.Г. Андрійчук, О.Г. Булавка, М.Й. Малік, С.М. Ква"

ша, А.В. Лісовий, П.Т. Саблук, В.К. Терещенко, О.М. Шпи"

чак, В.В. Юрчишин та інші. Необхідність обгрунтування

теоретичних засад соціально"економічного розвитку

сільських територій зумовлюють актуальність теми, що

розглядається.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основним завданням дослідження є визначення

особливостей та соціально"економічних проблем роз"

витку сільських територій з метою визначення засобів і

шляхів подолання цих проблем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Соціально"економічний розвиток сільських тери"

торій є одним з основних пріоритетів державної політи"

ки України, спрямованої на підвищення стандартів жит"

тя сільського населення, зростання ефективності фун"
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кціонування АПК, поліпшення якості людського капіта"

лу та забезпечення способів реалізації.

Особливе значення для соціально"економічного

розвитку сільських територій України має розробка та

реалізація Державної цільової програми розвитку укра"

їнського села на період до 2015 року [1] та Державної

цільової програми сталого розвитку сільських територій

на період до 2020 року [2]. Метою Державної цільової

програми сталого розвитку сільських територій на пер"

іод до 2020 року є забезпечення сталого розвитку

сільських територій, підвищення рівня життя сільсько"

го населення, охорона навколишнього природного се"

редовища, збереження природних, трудових і виробни"

чих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності

сільськогосподарського виробництва. Планування і

впровадження діяльності з сільського розвитку

здійснюється з урахуванням Концепції Державної цільо"

вої програми сталого розвитку сільських територій на

період до 2020 року [6].

Згідно з державною цільовою программою стало"

го розвитку сільських територій на період до 2020 року

подолання деградації сільських територій може відбу"

ватися двома варіантами. Перший варіант характери"

зується недостатнім фінансуванням розвитку сільських

територій, зокрема соціальної інфраструктури, декла"

руванням соціальних, економічних і екологічних заходів

за відсутності реальних механізмів їх здійснення. За

умови реалізації такого варіанта не забезпечується роз"

в'язання основних проблем розвитку сільських тери"

торій, зокрема в частині зайнятості сільського населен"

ня та руйнівних процесів соціальної інфраструктури у

сільській місцевості. Другий варіант передбачає визна"

чення стратегії сталого розвитку сільських територій на

основі оптимізації їх соціальної і виробничої інфра"

структури, підвищення рівня зайнятості сільського на"

селення, зменшення трудової міграції, підвищення кон"

курентоспроможності сільськогосподарського вироб"

ництва, нарощування його обсягів, покращення якості і

безпеки сільськогосподарської продукції, охорони дов"

кілля та відтворення природних ресурсів [2]. Оптималь"

ним визначено останній варіант, оскільки він дасть змогу

подолати кризову ситуацію в забезпеченні сталого соці"

ально"економічного розвитку сільських територій.

У контексті нової стратегії, тих нових змін, про які

йдеться у цільових програмах розвитку сільських тери"

торій, якщо вони будуть вчасно реалізовані, то буде

можливість залучити інвестиції в цей сектор економіки

і дати потужний поштовх для його розвитку.

Головна ідея, яка закладе в цю єдину стратегію роз"

витку сільських територій — це посилення місцевого са"

моуправління. Найголовніша перевага для розвитку села

— це перехід до політики розвитку знизу вверх, а не

навпаки. Коли буде активізований сам потенціал

сільських людей, і вони включаться в ці процеси роз"

витку, які можуть бути ініційовані зверху. Тобто зверху

буде окреслена якась програма, але дуже багато буде

залежати від низового рівня. Важливо зорієнтуватися

на те, що навіть європейські гроші не будуть даватися

на національний рівень, тільки на локальний, організа"

ціям, які будуть створюватися задля розвитку економі"

ки, сільського господарства і диверсифікованих видів

діяльності на селі. Ця диверсифікація буде розвивати"

ся в двох напрямах: диверсифікація ферм, коли на фермі

будуть вироблятися не тільки культури, які більш ефек"

тивно виробляти на крупних фермах, а ті, які можуть

бути більш ефективними для малих виробників. Це і

лікарські рослини, квіти, продукція з особливими якос"

тями, які формуються в певних регіонах. Тобто продук"

ція з доданою вартістю. А інший напрямок — розвиток

несільськогосподарських видів діяльності на селі.

У цьому контексті важливо зауважити: ключовими

в розвитку села є такі компоненти: розвиток локально"

го лідерства, вирощування лідерів із сільських грома"

дян. Друге — це нові знання сільського населення. Тоб"

то, інноваційні підходи в інституційному, соціальному

розвитку. Третє — вибудовування соціальних мереж,

тобто соціального капіталу сільських людей, щоб по"

долати соціальну ізоляцію села, яка за 20 років перебу"

вання погіршилася, призвела до того, що селяни по"

вністю ізольовані від громадського життя. Четверте —

розбудова інфраструктури. Вона буде запорукою еко"

номічного розвитку громади, і в тому числі буде спро"

щувати діяльність великих агрохолдингів. Що мається

на увазі? По"перше, інформаційна інфраструктура —

безпровідний зв'язок, широкополосний Інтернет, тоб"

то всі ті можливості, які є у місті.

Одним із гальмуючих чинників сталого розвитку

сільських територій є їх недостатня інвестиційна приваб"

ливість та низька ефективність використання інвести"

ційних ресурсів. Основний зміст інвестиційного забез"

печення сталого розвитку сільських територій — су"

купність ресурсів і заходів, умов необхідних для здійс"

нення відповідного ефективного інвестування, що за"

безпечить зрівноважений і рівномірний розвиток села.

Так, території мають інтегруватися в урбанізовану

систему, і без цього інвестиції залучити неможливо. Від"

носно інвестицій, ту працює підхід знизу вгору, з якого

почали, коли люди самі розробляють свої програми

розвитку, вони їх реалізують, а фінансування здійс"

нюється на основі фандрайзингу.

Реалізація механізму інвестиційного забезпечення

сталого розвитку сільських територій великою мірою

залежить від їх інвестиційної привабливості. Проте фор"

мування сприятливих інвестиційних умов, залучення іно"

земних та збільшення обсягів національних інвестицій"

них ресурсів у розвиток сільських територій стримує ряд

негативних чинників, найгострішими серед яких є: не"

досконала та непослідовна інвестиційна політика дер"

жави, в якій переважають принципи залишкового виді"

лення коштів на розвиток села, недосконалі механізми

використання бюджетних коштів, несприятливі умови

для розвитку підприємницької діяльності на селі, низь"

ка ліквідність інвестиційних ресурсів, недостатнє фінан"

сування соціальної сфери села, нерозвиненість інвес"

тиційної інфраструктури.

Розглянемо досвід реалізованих проектів сталого

розвитку сільських територій в розвинутих європейсь"

ких країнах, що дозволяє в них виділити основні акцен"

ти, які в подальшому можливо буде реалізовувати в

Україні [4]:

— комплексність — у проектах розвитку розглянуті

всі можливі види господарської діяльності, заняття яки"

ми може підвищити доходи сільського населення. Кож"

на пропозиція зі збільшення зайнятості та доходів все"
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бічно обгрунтована з правової, економічної та соціаль"

ної точок зору. Вирішення проблеми зайнятості та підви"

щення доходів узгоджено з вирішенням інших регіо"

нальних проблем та розвитком сільської території в

цілому;

— відкритість — при розробці заходів проектів

використовують методи інтерактивного (з участю насе"

лення) планування; досягнуті результати та проблеми

всебічно висвітлюються в місцевих засобах масової

інформації, обговорюються на сільських зборах, зуст"

річах з населенням; за підсумками цих обговорень в

проектах необхідно вносити відповідні коригування;

— широка участь населення — у процесі розробки і

реалізації проектів в максимальній мірі використовують"

ся знання, досвід та уявлення населення про найбільш

ефективні шляхи забезпечення зайнятості та доходів,

враховуються особливості економічної й соціальної по"

ведінки різних соціальних груп населення, забезпечуєть"

ся узгодження їх інтересів та намірів, спільні зусилля кон"

солідуються шляхом кооперації, розвитку місцевого са"

моврядування та діяльності громадських організацій;

— опора на місцеві ресурси — досягнення цілей ста"

лого розвитку сільських територій забезпечується, на"

самперед, за рахунок мобілізації місцевих фінансових,

матеріально"технічних, соціальних та природних ре"

сурсів, що і має першорядне значення для створення

стійких механізмів забезпечення зайнятості та доходів.

Але це не виключає використання зовнішніх джерел

ресурсного забезпечення розвитку сіл.

Одним із шляхів ефективного забезпечення соціаль"

но"економічного розвитку сільських територій є фінан"

сування соціальної інфраструктури населених пунктів.

Основними джерелами фінансування функціонування

соціальної інфраструктури на сільських територіях є

державний, обласний та районний бюджети, доб"

ровільні внески громадян та позабюджетні надходжен"

ня. Разом з тим, головна роль у формуванні фінансо"

вих ресурсів на утримання соціальної інфраструктури

більшою мірою відводиться місцевим бюджетам.

Коштів місцевих бюджетів недостатньо навіть для

простого відтворення соціальної інфраструктури села,

бо вони формуються насамперед за рахунок місцевих

податків і зборів, які сплачують підприємства, розташо"

вані на території відповідної територіальної одиниці.

Проте з 2014 року уряд розпочав давноочікувану

реформу місцевого самоврядування, що спрямовуєть"

ся на децентралізацію управління та значне збільшення

ресурсів територіальних громад. Напрями видатків

місцевих бюджетів на бюджети розвитку, підтримку

малого бізнесу, енергозбереження посідають одне з

останніх місць в загальній структурі видатків.

На нашу думку, для відображення ролі видатків

місцевих бюджетів у забезпеченні соціально"економіч"

ного розвитку сільських території доцільно поділити їх

на такі основні групи:

1) видатки на економічну діяльність (розвиток жит"

лово"комунального господарства, будівництва, сіль"

ського, лісового та рибного господарства, транспорту

та інших послуг пов'язаних з економічною діяльністю);

2) видатки на соціальний захист і соціальне забез"

печення (надання соціальних пільг та допомог окремим

верствам населення, інші соціальні заходи);

3) видатки на фінансування соціальної сфери (забез"

печення функціонування закладів культури і мистецтва,

осипи, охорони здоров'я, фізичної культурні спорту).

Проведене дослідження дозволяє зробити висно"

вок про те, що роль видатків місцевих бюджетів у фінан"

суванні соціально"економічних видатків сільських тери"

торій уже в найближчому майбутньому повинна зрости.

Видатки місцевих бюджетів — це динамічне поняття,

тому їх дослідження повинно проводитись із врахуван"

ням багатьох особливостей, що впливають на соціаль"

но"економічне життя сільського населення.

Під час розробки та реалізації політики соціально"

економічного розвитку сільських територій особливої

уваги заслуговує проблема забезпечення селян робо"

чими місцями і належним рівнем оплати праці. На сьо"

годні не врегульовано питання щодо визначення зайня"

тості осіб, які мають у власності або користуванні зе"

мельну ділянку (пай).

Також важливою передумовою успішної модерні"

зації аграрного сектора є диверсифікація економічної

активності на селі. Зайняте населення, яке вивільняєть"

ся з сільського господарства з різних причин, може зай"

матися несільськогосподарськими (альтернативними)

видами діяльності.

Однією з головних умов ефективного функціонуван"

ня місцевих бюджетів є забезпечення достатнім обся"

гом фінансових ресурсів, що гарантує їх незалежність

та самостійність. За наявності необхідної фінансової

бази органи місцевого самоврядування вирішують най"

важливіше завдання — задоволення потреб населення

відповідної території.

Україна залишається державою, в якій зберігаються

екстенсивні методи розвитку економіки, що неминуче

призводить до нераціонального і неефективного вико"

ристання коштів місцевих бюджетів. Це, в свою чергу,

спричиняє проблеми диспропорцій загальнодержавних і

місцевих інтересів, невідповідності між розміщенням

природно"ресурсного та соціально"економічного потен"

ціалів, науково"технічної і технологічної відсталості тощо.

Нестача фінансових ресурсів на місцевому рівні, а

відтак, низький рівень фінансування видатків на соціаль"

ний захист і соціальне забезпечення, освіту, охорону

здоров'я, духовний та фізичний розвиток компенсуєть"

ся за рахунок трансфертів. Держава має бути зацікав"

лена в тому, щоб фінансування заходів соціально"куль"

турного та економічного характеру відбувалося в на"

лежному обсязі та якості в усіх регіонах, виступаючи не

тільки контролем ефективності втрачання бюджетних

коштів, а й забезпечуючи їхнє адекватне фінансування.

На нашу думку, задля оптимізації видатків місцевих

бюджетів на фінансування соціально"економічного роз"

витку сільських територій насамперед потрібно:

— поліпшити механізм надання соціальних пільг у

частині їх монетизації та впровадження преференційно"

го підходу, до різних категорій громадян;

— впровадити систему "єдиного вікна" при здійснені

різних видів виплат соціальної допомоги та наданні со"

ціальних пільг населенню;

— реорганізувати інститут професійних пільг шля"

хом ліквідації окремих пільг, обмеження певного кон"

тингенту отримувачів і заміни компенсаційними випла"

тами;
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— запровадити багатоланкове фінансування охоро"

ни здоров'я за рахунок бюджетних коштів і коштів доб"

ровільного медичного страхування;

— упорядкувати систему додаткових медичних по"

слуг, фінансування яких здійснюватиметься за механі"

змом комерційного розрахунку,

— розвивати кредитний механізм фінансування

вищої та професійно"технічної освіти, фундаментальних

і прикладних досліджень;

— оптимізуваги систему державною замовлення на

підготовку фахівців на основі рейтингу ефективності

працевлаштування випускників;

— упорядкувати мережу установ дошкільної та за"

гальної середньої освіти на сільських територіях, а та"

кож забезпечити їхнє технічне переоснащення;

— здійснити поступовий перехід з бюджетного

фінансування закладів культури до її самофінансуван"

ня та впровадження комерційного розрахунку;

— реорганізувати дотаційні заклади культури на

селі невеликою чисельністю мешканців шляхом їхньої

ліквідації та об'єднання.

Навіть те, що був прийнятий Закон "Про добровільне

об'єднання територіальних громад"(2015 р.) [3], і те, що

при Міністерстві аграрної політики була створена екс"

пертна група, яка розробляє, доопрацьовує цю єдину

та комплексну стратегію розвитку сільського господар"

ства і села України до 2020 року — це уже можна вва"

жати позитивними зрушеннями. Відносно того, якою має

бути оптимальна концепція самоврядування і організа"

ція влади на місцях для того, щоб дійсно сільські тери"

торії могли розвиватися, можна говорити про те, що уже

урядові орієнтири визначені і прийнятий закон, більше

того, зараз розробляється ряд підзаконних актів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, в умовах загострення кризових явищ

в економіці України, коли відчувається нестача ресурсів

і важелів впливу на соціально"економічний розвиток

територій, запропоновані заходи щодо оптимізації ви"

датків місцевих бюджетів на фінансування соціально"

економічного розвитку сільських територій дадуть змо"

гу поліпшити наявний стан справ. У цьому контексті важ"

ливим пріоритетним напрямом вирішення складних со"

ціально"економічних проблем на селі повинно бути за"

лучення значних інвестиційних ресурсів та запровадити

таку нову інституцію, яка буде акумулювати інвестиційні

ресурси для розвитку сільських територій і забезпечить

реалізацію цільових програм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неочікуваний успіх, який інколи виникає як

відповідь на зміни у критичних ситуаціях, демонструє

обмеженість поглядів владочинців щодо необхідності

їх узгодження з економічною реальністю [1]. Класич"

ним прикладом критичної і водночас неочікуваної події

є сьогоднішня криза української економіки, проявом

якої стало військово"політичне протистояння. Ці події

могли б стати джерелом переломних інноваційних ідей

та модернізації економіки. Вони вже зараз зумовлю"

ють необхідність аналізу багатьох сфер: технологіч"

них та організаційних процесів; демографічних змін;

змін у ціннісних установках і сприйняттях населення;
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Поглиблено теоретичні засади встановлення пріоритетів інноваційного розвитку економіки
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ментовано, що управлінський процес виходу з кризи й подальшого ефективного розвитку краї�
ни має спиратися на теоретичну платформу ієрархії пріоритетів, найпотужнішим з яких є мето�
дологічний пріоритет. Зазначено, що одним із істотних недоліків у сфері забезпечення продо�
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кризових явищ в умовах невизначеності, пріоритетом державного управління має стати прора�
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рантування продовольчої безпеки в умовах криз. Обгрунтовано, що при регулюванні іннова�
ційних та соціально�економічних процесів в умовах перманентних криз, слід, у першу чергу, орієн�
туватися на те, як впливатимуть закладені прогнозами зміни на основні індикатори продоволь�
чої безпеки, зокрема, показники якості і кількості споживання продовольства однією особою,
у тому числі й у розрізі регіонів.

This paper presents profound study of the theoretical foundations of the choice of priorities of
innovation development of economy in the conditions of permanent crisis that would not contradict
the food security. Were presented arguments to control process of overcoming the crisis and the
further effective development of the country, which had to rely on the theoretical platform hierarchy
of priorities. The most powerful is a methodological priority. It was noted that one of the major flaws
in the area of food security is the absence of the Law "On food security of Ukraine". In order to prevent
the crisis in the face of uncertainty, a priority of government should be calculated and prevention of
future risks, the identification of possible strategic scenarios to ensure food security in times of
crises. It is proved that the regulation of innovation and socio�economic processes in the conditions
of permanent crisis, should primarily focus on how will affect laid forecasts changes in the main
indicators of food security, in particular, the quality and quantity of food consumption per capita,
including a cross�sectional areas.
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невідповідності економічної реальності з уявленнями

про неї; змін у структурі ринку та галузей економіки;

змін у законодавстві; стану світової економіки; нових

знань, отриманих шляхом наукової та практичної діяль"

ності. Відтак, кризу вже вкотре маємо, економіка роз"

бурхана, а інноваційна модернізація так і не відбуваєть"

ся. Більше того, накопичення критичної маси соціаль"

ного невдоволення, у тому числі й внаслідок порівнян"

ня власного добробуту населення з виставленим на

широкий загал неймовірно інноваційно"розкішним

життям окремих груп співвітчизників, зумовлює

постійні соціальні ризики й здатне знову спровокува"

ти неконтрольовані соціальні катаклізми.
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Попереджати й усувати такого роду явища (можливі

кризи, економічну дестабілізацію, гарантування еконо"

мічного зростання й економічної незалежності країни)

мала б державна політика національної безпеки, до

пріоритетних напрямів якої передусім належить гаран"

тування продовольчої безпеки. Вибір конкретних за"

собів і шляхів її забезпечення зумовлений необхідністю

своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і

масштабам загроз національним інтересам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні аспекти продовольчої безпеки та про"

блем агропродовольчого комплексу розглядаються в

працях П.П. Борщевського [2], В.І. Власова [3], В.М. Геє"

ця [4], Л.В. Дейнеко, Г.М. Калетніка [5], І.І. Лукінова [6],

Т.Г. Мостенської [10], Б.Я. Панасюка [7], Б.Й. Пасхавера

[8], П.Т. Саблука [3], М.П. Сичевського [9] та інших вче"

них. Однак обставини перманентної кризи потребують

уточнення стратегічних пріоритетів інноваційного розвит"

ку та зміни акцентів у традиційних економічних положен"

нях щодо гарантування продовольчої безпеки.

Управління будь"яким процесом завжди потребує

розроблення системи пріоритетів. Категорію "пріори"

тет" (від лат. prior — перший, старший) енциклопедич"

ний словник тлумачить як першість у часі щодо здійснен"

ня якоїсь діяльності. Це те, що являється найбільш важ"

ливим, потребує першочергової уваги [11].

Імперативом розвитку економічної системи Украї"

ни визначено інноваційний вектор, що визначає загаль"

ну концепцію національної економіки, виділяючи прин"

ципово важливі пріоритетні напрями здійснення сучас"

них соціально"економічних реформ. Однак першочер"

говість виконання цих реформ зазвичай не відповідає

вимогам реального часу.

Однією з умов забезпечення розвитку інноваційної

системи є ефективне функціонування сучасного інсти"

туціонального середовища, що у свою чергу визначає

процеси модернізації у галузях економіки, гарантує про"

довольчу безпеку й добробут населення країни. Такий

концептуальний перехід надто складний, але й він заз"

нає додаткових обтяжень через складність встановлен"

ня способів взаємодії декількох концепцій: інновацій"

ного розвитку, інституціональної теорії і продовольчої

безпеки, що позначається на першочерговості (пріори"

тетності) завдань реалізації цих концепцій.

Тому метою дослідження є поглиблення теоретич"

них засад встановлення пріоритетів інноваційного роз"

витку економіки в умовах перманентної кризи, що не

суперечили б гарантуванню продовольчої безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Багатовиразність продовольчої безпеки визначаєть"

ся її приналежністю до більшості видів і форм держав"

ної політики. Узагальнене тлумачення цього поняття,

сформоване з сучасних наукових джерел, має вигляд:

продовольча безпека — це такий рівень продовольчо"

го забезпечення населення, який гарантує соціально"

політичну стабільність у суспільстві, виживання та роз"

виток нації, особи, сім'ї, стійкий економічний розвиток

[8; 9; 12—15; 24—26].

Відповідно до чинного законодавства [16—18], про"

довольча безпека — це захищеність життєвих інтересів

людини, яка виражається у гарантуванні державою без"

перешкодного економічного доступу людини до харчо"

вих продуктів. Саме держава має гарантувати громадя"

нам реалізацію права на повноцінне харчування. Але й

на сьогодні, незважаючи на величезні зусилля українсь"

ких аграріїв, нестабільність забезпечення підприємств

харчової промисловості сировинними ресурсами в не"

обхідних обсягах і належної якості є реальною загро"

зою продовольчій безпеці. Крім того, наразі триває

особливо важливий і складний процес входження вітчиз"

няної економіки у світовий економічний простір, на який

накладається військове протистояння.

Економіка України не існує у вакуумі, вона не"

віддільна від нових процесів ХХІ ст., що ввели всю світо"

ву спільноту у новий стан. Військовий конфлікт на Сході,

що перетворився на відверте протистояння між Украї"

ною і Росією, не міг не вплинути на економічний клімат

країн світу.

Впродовж вересня 2013 вересня 2014 рр. промисло"

ве виробництво в єврозоні зростало вдвічі повільніше, ніж

до кризи, а ВВП підвищився лише на 0,7%. Навіть у США

ВВП був на 5% нижче потенційно можливого показника,

а в Японії у ІІ кварталі 2014 р. він зменшився на 6,8% про"

ти відповідного періоду минулого року. Сповільнюється

розвиток економіки країн, що розвиваються, завдяки яким

впродовж останніх років утримувалася позитивна динамі"

ка макропоказників. Стримує розвиток економіки змен"

шення надходжень інвестицій у виробничі активи.

В Україні кожна галузь промисловості, маючи свої

специфічні риси і умови функціонування, наразі знахо"

диться під впливом політичних чинників, які у взаємодії

з чинниками внутрішнього регуляторного середовища

зумовлюють структурні деформації. Так, падіння ВВП

України за підсумками І півріччя 2014 р. становило 3,2%

у порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Бойові дії в Донецькій і Луганській областях не тільки

порушили роботу великих підприємств, а й зруйнували

виробничі ланцюги. За цих умов падіння промислового

виробництва загалом по Україні становило 4,7%, у тому

числі в Донецькій області — 12,3%; Луганській — 5%.

Позитивну динаміку у І півріччі 2014 року, проти пер"

шого півріччя 2013 року, демонструвало промислове

виробництво лише в шести областях: Кіровоградській

(+4,3%), Миколаївській (+0,8%), Одеській (+4,6%),

Житомирській (+6,7%), Тернопільській (+6,7%), Во"

линській (+2,9%) [19].

Політична ситуація в країні найменше вплинула на

ефективність діяльності підприємств харчової промис"

ловості, частка якої в структурі промислового вироб"

ництва у січні — червні 2014 р. була найбільшою —

20,4%. Індекс виробництва підвищився на 1,2%. Цьо"

му сприяло зростання обсягів виробництва м'ясної про"

дукції — на 6,2%; промислової молочної продукції —

на 4,3%; борошна — на 1,4%; олієжирової продукції

— на 39%. Водночас, падіння обсягів виробництва заз"

нали: рибна галузь — на 12%; виробництво хліба — на

5%, круп — майже на 15%; виробництво цукру — на

24,2%; солі — на 3,3%.

Внутрішній попит на харчову продукцію безпосеред"

ньо залежить від доходів громадян. Понад 50% своїх
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доходів у 2014 р. населення витрачало на харчову про"

дукцію. За даними Держстату, реальна заробітна плата

в червні цього року скоротилася на 5,4% порівняно з

аналогічним місяцем минулого року. Ця тенденція спо"

стерігалася насамперед у економічно розвинених обла"

стях: на 8,8% — у Київській області, на 8,2% — у Чер"

каській і на 2,7% — у Дніпропетровській. У областях,

охоплених війною: Донецькій — зарплата скоротилася

на 5,7%; Луганській — на 7,1%.

Споживання основних продуктів харчування на одну

особу в Україні у 2013 році було меншим, ніж передба"

чено науково обгрунтованими нормами раціонального

харчування, зокрема, молока — на 42%, м'яса — на

33%, риби — на 29%; плодів і винограду — на 38%.

Вищим за раціональну норму лишається споживання

овочів, картоплі, яєць, хліба.

Україна має потенціал щодо самозабезпеченості

основними видами продовольства. Однак м'ясом, ри"

бою, плодами і, як не дивно, цукром країна себе не за"

безпечує у повній мірі.

У 2014 році погіршення політичної ситуації в країні

вплинуло й на зовнішню торгівлю промисловими това"

рами. З початку економічної кризи обсяги попиту на

українську продукцію поступово знижувалися, а ціни

відповідно зростали. Сукупний експорт в країні за І

півріччя 2014 р., проти І півріччя 2013 р., зменшився на

5,2% (до $28,6 млрд), обсяги імпорту скоротилися на

17,9% (до $28,0 млрд). Скорочення загального обсягу

експорту відбулося певно мірою за рахунок зменшення

експорту промислової продукції в Росію.

Між тим, показники зовнішньоторговельного балан"

су у першому півріччі демонстрували ефективність зов"

нішньої торгівлі. Сальдо торгового балансу було пози"

тивним за рахунок збільшення експорту ряду товарних

груп, у тому числі продовольчих: олії соняшникової —

на 11,1% (до 1922 млн дол.); кукурудзи — на 6,6% (до

2644,5 млн дол.), залишків і відходів харчової промис"

ловості (460,7 млн дол.). За півроку обсяги експорту

продовольства підвищилися майже на 19%. Частка про"

дукції харчової промисловості в структурі експорту про"

мислової продукції України складала понад 6%.

З точки зору бізнесу загальна картина економіки

продовольчого комплексу, у порівнянні з іншими галу"

зями начебто обнадійлива. А з точки зору пересічного

громадянина? Слід розгледіти і усвідомити інший бік

цього сценарію.

Продовольча проблема країни на усіх етапах свого

розвитку є найголовнішою. Яскравими прикладами цьо"

му можуть слугувати критично голодні періоди в Україні

— Голодомор 1932—1933 рр. та повоєнні 1946—1947

рр., що стали постійним нагадуванням владі про не"

обхідність вжиття відповідних заходів для запобігання

виникненню подібних ситуацій.

Найважливіший чинник, який зумовлює загострен"

ня продовольчої кризи, — зростання цін на основні про"

дукти харчування, що призводить до погіршення доб"

робуту населення. Домогосподарства вже не в змозі

пручатися підвищенню цін на продовольство, що стає

причиною скорочення денного раціону харчування. Ре"

акція домогосподарств на несподівано різке підвищен"

ня продовольчих цін — заміна споживання якісних хар"

чових продуктів на більш дешеві й менш якісні. Незва"

жаючи на досить ефективний загальний економічний

фон розвитку харчової промисловості, в країні вже три"

валий час спостерігається одноманітне жиро"вуглевод"

не харчування переважної більшості населення.

З позиції інтересів державної політики, пріоритетни"

ми показниками, що доводять успішність розвитку еко"

номіки є зростання ВВП, платіжного балансу, доходів

державного бюджету, у тому числі, й за рахунок ефек"

тивності зовнішньої торгівлі продовольством. Однак ди"

наміка цих показників у короткому періоді знаходиться

під впливом випадкових і тимчасових чинників, які не

відображають тенденції змін та їх сутність. Так, показни"

ки, які відображають зростаючу бідність українського

населення на фоні деякого макроекономічного благопо"

луччя, зазвичай лишаються в тіні. Якість харчування на"

селення знижується й надалі буде знижуватися, оскіль"

ки пріоритетом діяльності великих компаній"товарови"

робників продовольства є орієнтація не на задоволення

потреб вітчизняного споживача, а на експорт продукції.

Таким чином, нині ми спостерігаємо підміну основного

гуманітарного пріоритету розвитку українського суспіль"

ства, заради якого має здійснюватися інноваційна модер"

нізація економіки, — гарантування продовольчої безпе"

ки і підвищення добробуту населення на інші пріоритети

державної політики (та/або великого бізнесу).

Сьогодні занепокоєння викликає те, що в результаті

бойових дій у Донецькій і Луганській областях населен"

ня України ризикує остаточно втратити частину ринків

продовольства: виробів із яловичини — 4,6% від загаль"

ного обсягу ринку цієї продукції в Україні; свинини —

28,6%; птиці — 3,4%; ковбасних виробів — 22,4%; мо"

лочних виробів — 25,5%; хліба — 8,6%; хлібобулочних

виробів — 3,8%; борошна — 15,5%; крупів — 7,3% від

загального обсягу ринку цієї продукції.

Слід наголосити, що промислове виробництво хар"

чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні

у 2013 р. здійснювалося на 5800 підприємствах різних

форм господарювання (13% від загальній кількості про"

мислових підприємств України), з них 9,8% — знахо"

дилися на території Донецької та Луганської областей.

При цьому частка населення, що проживало у цих об"

ластях, складала 14,5% від загальної чисельності на"

селення України.

Сьогодні вже реальною є загроза втрати урожаю зер"

нових. У структурі валового виробництва сільськогоспо"

дарської продукції України частка Донецької та Лугансь"

кої областей у 2013 році становила 7,1%. Площа посівів,

наприклад, соняшнику на зерно у 2014 р. у Донецькій та

Луганській областях складає разом 15,4% від площі по"

сіву цієї культури в цілому по Україні; а пшениці — 12,2%.

Система ж гарантування і регулювання продовольчої без"

пеки в Україні фактично не діє і навряд чи здатна захисти"

ти від означених загроз. Навіть високорозвинені держави

у таких випадках відчувають труднощі щодо забезпечен"

ня харчовими продуктами населення в постраждалих рег"

іонах. Все ж обов'язок держави — завжди прийти на до"

помогу людям, які постраждали від стихійного лиха, тех"

ногенних катастроф або військових конфліктів.

Шляхи вирішення означених проблем мають со"

ціальний характер і вирішити їх можна лише шляхом зміни

існуючої соціально"політичної системи. Таким чином, інно"

ваційна модернізація суспільства полягає в гармонізації і
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збалансуванні ставлення усіх прошарків населення краї"

ни до влади та її політики. Вважаємо, що вищезазначена

гармонізація і збалансування можливі за умови дотриман"

ня критеріїв загальної теорії управління, згідно з якою

рівень розвитку суспільства визначається ієрархією пріо"

ритетів управлінського впливу на це суспільство. Ця ієрар"

хічна структура складається з шести взаємопов'язаних між

собою груп пріоритетів, розмішених за вагомістю в про"

цесі управління: 1) методологічна група; 2) історична; 3)

ідеологічна; 4) економічна; 5) демографічна; 6) силова

група [20; 21]. Із зростанням порядкового номера групи

ефективність пріоритетів зменшується, однак зростає

швидкість їх реалізації. Розглянемо їх детальніше.

1. Методологічна група пріоритетів грунтується на

методології пізнання й творчості. Саме методологія

пізнання й творчість формують світосприйняття та ефек"

тивність застосування знань у практичній діяльності,

зокрема, особистісні та суспільні цілі майбутнього роз"

витку, базисні основи та принципи управління, що, як

правило, закладають багатовікові перспективи суспіль"

ства. Вони відображені в Біблії, Корані, Буддизмі, на"

родному епосі, традиціях, суспільній моралі тощо. Заз"

навши наукових трансформацій, вони знайшли адекват"

не відображення в філософії. Суспільство, позбавлене

моралі — приречене на виродження.

2. Історична група пріоритетів. Підгрунтям будь"якої

державності є її історичне минуле. Має бути сформова"

на цілісна, достовірна хронологія історичних подій. Од"

нак політичні сили, які приходять до влади, як правило,

штучно добирають цільову історичну інформацію, з ме"

тою підтримання і виправдання того курсу, який ними

реалізується. Історичний доробок минулого століття де"

монструє періодичне переписування історії, формуван"

ня принципово нових оцінок подій минулого та характе"

ристик історичних особистостей. Підміна достовірної

історії загрожує чималими проблемами в майбутньому.

3. Ідеологічна група пріоритетів поєднує різнопла"

нові погляди усіх партій, ідеологій, релігій, засобів ма"

сової інформації, навіть тих, що заперечують один од"

ного. Сюди ж відносяться й різного роду теорії, які про"

грамують роботу державного апарату та бізнесу.

4. Економічна група пріоритетів — це узагальнений вид

інформації економічного характеру, засіб впливу на еко"

номічні процеси, переважно через фінанси, зокрема,

платіжні засоби, державні і світові гроші, котирування вар"

тості як реальних, так і віртуальних цінностей. Саме цей пріо"

ритет є основою формування фінансових схем, на користь

віртуального сектора економіки та його господарів, саме

він підриває основи економічної безпеки держави.

5. Демографічна група пріоритетів може бути спря"

мована як на розквіт особистості і суспільства в цілому,

так і на підрив генофонду, ослаблення і знищення не

лише існуючого, а й майбутніх поколінь за допомогою

алкоголю, куріння, наркотиків, генної інженерії, ядер"

ного шантажу, екологічного забруднення, біологічних

добавок та ін. Цьому сприяють майже всі інформаційні

канали, окремі види мистецтв, сама медицина. Мета за"

стосування цього пріоритету полягає у сприянні біоло"

гічному виродженню населення, яке не здатне оволо"

діти потенціалом особистого розвитку, що дозволив би

освоїти всю ієрархію пріоритетів управління суспіль"

ством, і відповідно, приреченого бути рабами тих, хто

володіє всіма шістьма пріоритетами управління.

6. Силова група пріоритетів — це військова зброя,

що вбиває і калічить людей, руйнує і знищує матеріаль"

но"технічні об'єкти, історичні пам'ятки світової цивілізації.

Факт застосування цього пріоритету, випадки якого по"

частішали, свідчать про певну концептуальну безпо"

радність та наявність проблем, пов'язаних з неспромож"

ністю з'ясування протиріч засобами вищих пріоритетів.

Така послідовність пріоритетів зумовлена силою їх

впливу на суспільство. При цьому найпотужнішим з них

є перший — методологічний пріоритет. Підрив рівня без"

пеки суспільства під впливом засобів вищих пріоритетів

має потужніші наслідки, ніж під впливом нижчих, хоча

період їхньої реалізації значно триваліший і без явних

засобів насильства та агресії. Тільки перший пріоритет

не можна купити, винайняти, відібрати насильно, оскіль"

ки особистісне світосприйняття — це єдиний продукт

праці, який неможливо відняти у людини ні за його влас"

ним бажанням, ні всупереч його волі. Тимчасовий виг"

раш на нижчих пріоритетах не гарантує від нищівної

поразки на вищих, оскільки останні спираються на ме"

тодологічну, морально"світоглідну платформу.

Управляючи процесами забезпечення продовольчої

безпеки, варто враховувати, що економічний інструмен"

тарій, тобто четвертий пріоритет має першість лише над

п'ятим і шостим пріоритетами. Фінанси (4"й пріоритет)

— по своїй суті є системою безструктурного управлін"

ня1. Вони здатні активувати і спрямовувати в потрібно"

му напрямі два нижчі пріоритети тільки в сукупності з

трьома вищими пріоритетами. Але не навпаки. Очевид"

ним є факт, коли економічні вимоги, заявлені на найви"

щому, владному рівні, часто не виконуються, оскільки

вони не відповідають суспільній концепції, сформованій

соціально"економічними теоріями, і не містять засобів

вирішення тих завдань, що висуває влада. Отже, вирі"

шити будь"яке завдання, зокрема й щодо гарантування

продовольчої безпеки, потрібно і можливо, одночасно

спираючись на платформу з усіх пріоритетів.

ВИСНОВКИ
1. Наразі перелік пріоритетних напрямів науково"

технічного оновлення виробництва та забезпечення

інноваційної моделі розвитку економіки інституціональ"

но закріплений Законом України "Про пріоритетні на"

прями інноваційної діяльності в Україні" № 3715"VI від

08.09.2011; Постановами Кабінету Міністрів визначено

середньострокові пріоритетні напрями інноваційної

діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на

2012—2016 роки, в тому числі і у сфері технологічного

оновлення та розвитку агропромислового комплексу.

Однак у цих документах не приділено увагу проблемам

гарантування продовольчої безпеки, що має бути кінце"

вою метою усіх інноваційних перетворень.

Вважаємо, що для ефективного планування і регу"

лювання інноваційних та соціально"економічних про"

цесів в умовах перманентних криз, що зазвичай базу"
____________________________

1 У складних суперсистемах, якими є держави й людство загалом, значне навантаження лягає на безструктурне управління,
коли за діючими керівниками стоїть таємний керівник, який вписує всі події у свої власні інтереси, попередньо організовуючи всі

дії, що відбуваються.
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ються на розрахунках розрізнених макроекономічних

показників (ВВП, рівень зарплати, випуск товарів, екс"

портно"імпортні операції, одержання кредитів та по"

датків), слід у першу чергу орієнтуватися на те, як впли"

ватимуть закладені прогнозами зміни на основні інди"

катори продовольчої безпеки, зокрема, показники

якості і кількості споживання продовольства однією

особою, у тому числі й у розрізі регіонів.

2. Україна займає стійку позицію в числі ресурсно"

орієнтованих економік, для яких перехід на шлях інно"

ваційного розвитку неможливий без створення ринкових

інститутів, що забезпечуватимуть ефективність економі"

чної системи в цілому. Однак це середовище наразі по"

будоване таким чином, що в країні, яка здатна нагодува"

ти півсвіту, власне населення харчується не раціональ"

но.

Окремих питань щодо поліпшення продовольчого за"

безпечення торкається Концепція, затверджена Розпоряд"

женням Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 332"

р [22]. Індикатори продовольчої безпеки визначаються

згідно з Методикою, затвердженою Постановою Кабіне"

ту Міністрів України від 05.12.2007 р. №1379 "Деякі пи"

тання продовольчої безпеки", із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ № 1041 (1041"2011"п) від 12.10.2011 [23].

Одним із істотних недоліків у сфері забезпечення

продовольчої безпеки є відсутність Закону "Про продо"

вольчу безпеку України". Проект цього Закону тривалий

час знаходиться на стадії обговорення у Верховній Раді.

Доречно відмітити, що у США Закон "Про продовольчу

безпеку США" (The Food Security Act, 1985) діє з 1985

року. Прийняття цього закону надасть відносинам у сфері

гарантування продовольчої безпеки більшої стабільності,

а правовому регулюванню — ефективності.

Для попередження кризових явищ в умовах неви"

значеності, пріоритетом державного управління має ста"

ти прораховування і попередження майбутніх ризиків,

визначення можливих стратегічних сценаріїв гаранту"

вання продовольчої безпеки в умовах криз, що має бути

закріплено в Законі. Існує безліч можливих варіантів

майбутнього. Між тим, будь"який з них має обов'язко"

во грунтуватися на інноваційних рішеннях, що не супе"

речили б гарантуванню продовольчої безпеки.

3. Зовнішні впливи, що підривають основи продоволь"

чої безпеки, мають різносторонній, однак не завжди еко"

номічний характер. Відсутність гарантій продовольчої без"

пеки як основної складової економічної безпеки держа"

ви, в кінцевому рахунку може призвести до втрати насе"

ленням довіри до влади і в цілому до повної втрати дер"

жавного суверенітету. Сьогодні важко спрогнозувати, як

завершиться конфлікт інтересів влади, бізнесу і суспіль"

ства. Очевидно одне — управлінський процес виходу з

кризи й подальшого ефективного розвитку країни має спи"

ратися на теоретичну платформу ієрархії пріоритетів, най"

потужнішим з яких є методологічний пріоритет.

Вважаємо, що в умовах перманентних криз країна

має розраховувати тільки на зростання самодостатності

своєї економіки, за рахунок внутрішніх ресурсів рефор"

мувати економіку зсередини, поступово відмовляючись

від допомоги ззовні, оскільки вона не буває безкорис"

ною. Недоцільно також віддавати пріоритет нарощуван"

ню експорту продовольства. Безперебійне функціону"

вання продовольчих ринків у поєднанні з орієнтацією

на продукцію вітчизняних виробників є важливою умо"

вою гарантування продовольчої безпеки.
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGIES OF THE COMPANY

Стаття містить результати дослідження особливостей побудови стратегії розвитку орган�
ізації. Сучасні організації самі формують нові процеси та зміни. Стратегії розвитку підприє�
мства завжди інвестиційні і потребують використання різного виду ресурсів. Автор пропо�
нує використовувати підхід до стратегії як гнучкої системи цілей, що змінюються в залеж�
ності від сигналів зворотного зв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища. Інвестиції
в організацію управлінських процесів для стратегічного планування та подальшої реалі�
зації планів за допомогою сучасних управлінських та інформаційних технологій дозволя�
ють стратегічним планам в період кризи бути більш мобільними та дають можливість кер�
івникам мати достатньо вірогідну інформацію для формування проектів змін у діяльності
підприємства.

Система збалансованих показників є популярною серед теоретиків та практиків менед�
жменту. Але вона не дозволяє в повній мірі реалізувати підхід "живої організації".

Базові принципи побудови стратегії та організаційних структур — це ієрархічність, по�
внота і несуперечність, синергетичність, детермінованість. Вони повинні бути доповнені
таким, як варіативність. Це дозволяє ще на етапі побудови стратегії формувати варіанти
її реалізації та прогнозувати різні сценарії розвитку подій.

Візуалізація стратегії передбачає використання не тільки інструментів для побудови
графіків та схем, а і формалізацію за кольором — підхід "різнокольорова економіка". Таке
візуальне представлення досягнення цілей дозволяє швидко відреагувати на сигнали кри�
зових ситуацій.

Внесення змін як в стратегію розвитку, так і в структуру та процеси організації є боліс�
ним та непростим. "Жива комунікація" робить його більш ефективним. Стратегія підприє�
мства визначає центри управлінської відповідальності. Деталізована таблиця прив'язує
цілі до кожного процесу та виконавця. Менеджер, провідний спеціаліст, будь�який співро�
бітник бачить свій інтерес у спільній справі.

Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального стратег�
ічного процесу. Роль стратегії підлягає змінам. Стратегія стає гнучкою, мобільною та пра�
цюючою. Це — інструмент підвищення конкурентоспроможності, засіб згуртування колек�
тиву.

The article contains the results of the study features of the construction strategy of the orga�
nization. Modern organizations themselves form new processes and changes. Strategy Development
Investment Company always — require the use of various types of resources. The author proposes to
use the approach to strategy as flexible goals that vary depending on the feedback signals external
and internal environment. Investments in organization management processes for strategic planning
and subsequent implementation plans using modern management and information technologies allow
strategic plans during the crisis to be more mobile and enable managers to have enough information
to form a probable change projects in the enterprise.
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Balanced Scorecard — popular among theorists and practitioners of management. But it can
not fully realize the approach of "living organizations".

The basic principles of strategy and organizational structure — a hierarchy, completeness
and consistency, synergy, determinism. They should be supplemented so as variability. It will
also build on the stage shape strategy options for its implementation and to forecast different
scenarios.

Visualization of the strategy involves the use not only tools for graphing and charts, and color
and formalization — approach "colorful economy." This visual representation of the objectives
to quickly respond to signals of crisis.

Making changes in both strategy development and the structure and processes of the
organization is painful and difficult. "Live communication" makes it more effective. Business
Strategy identifies centers of administrative responsibility. Detailed table of objectives tied to
each process and performer. Manager, Senior Specialist, any employee sees his interest in the
common cause.

Currently significantly modified functions, implemented during the strategic planning
process. The role of the strategy is subject to change. The strategy is flexible and mobile
working. This — a tool to enhance competitiveness, cohesion means the team.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Стратегії розвитку підприємства завжди інвестиційні

і потребують використання різного виду ресурсів. Ак"

туальність питання використання стратегій не змен"

шується з часом та породжує цілу низку дискусій щодо

потреб в загальних стратегіях, використання різноман"

ітних теорій та методів, систем показників та форм пред"

ставлення стратегії.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед відомих вчених щодо побудови та реалі"

зації стратегії можна відокремити роботи Г. Мінцбер"

га, книги якого являють собою живу дискусію доц"

ільності стратегічного планування. Аналіз вибраних

автором робіт свідчить про те, що не дивлячись на

велику низку науково"практичних праць, питання роз"

гляду основних принципів та процесів стратегічного

планування з подальшою реалізацією та моніторин"

гом результатів стратегії залишаються вивченими не"

достатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка гнучкого підходу до

побудови стратегії розвитку підприємства її реалізації

та моніторингу показників досягнення цілей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегія розвитку підприємства, як правило,

представляється у вигляді дерева цілей з визначен"

ням інвестиційних ресурсів та рівнів відповідальності

[1]. Одною з популярних систем побудови стратегії є

система збалансованих показників. Але, на нашу дум"

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, економічні сигнали змін, інвестиції в стратегічне

управління, жива організація, система збалансованих показників.

Key words: strategy, strategic planning, economic signals change, investment in strategic management,

organization alive, balanced scorecard.

ку, сучасні підприємства повинні активно запровад"

жувати підходи "живої організації", що потребує вне"

сення змін в підходи запровадження системи збалан"

сованих показників [2]. Як вказує С. Тупкало, "при"

чина розбіжностей полягає в активному просуванні

BSC консультантами як якоїсь універсальної панацеї,

швидко збільшує прибутковість компанії, що не відпо"

відає дійсності"[3]. Вибрані проекції для побудови

стратегії також не завжди мають фактичні зв'язки з

необхідними показниками для аналізу якості управл"

іння компанією. І тоді зібрана система збалансованих

показників перетворюється по суті в псевдо"СЗП, яка

не має нічого спільного з фактичним станом розвит"

ку підприємства. Система збалансованих показників

та вибрані стратегії повинні мати відповідну матрицю

організаційної структури та центри відповідальності

за кожним показником проекцій. При аналізі відкри"

тих стратегій, що побудовані за визначеною систе"

мою, зрозуміло, що деякі з них є формальними. Зба"

лансованість стратегії повинна бути здійснена на рівні

таких її складових:

1. Маркетингова стратегія за кожним напрямом

діяльності.

2. Стратегія взаємодії з цільовим ринком.

3. Стратегія розвитку організаційної структури та

чітке визначення центрів відповідальності щодо досяг"

нення поставлених цілей.

Запропоновану формулу інтегрованого показника

стратегічного розвитку відповідно до визначеної про"

екції можна використовувати тільки для виробничих,

маркетингових цілей:

Іп = Оп
пр

(1 — П
пр

) — Витр
сер

 *ЗК,

де Оп
пр

 — операційний прибуток; П
пр

 — ставка
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аналога на прибуток; ЗК — залучений капітал; Вит"

р
сер

 — середньозважені витрати на залучений капі"

тал.

Визначити ефективність навчання персоналу,

впровадження інформаційних систем за допомогою

даних прибутку можливо тільки, якщо ми будемо

вимірювати продуктивність праці кожного співро"

бітника після навчання та впроваджувати системи

електронної комерції, які зможуть чітко показати

одержані прибутки щодо продаж через Інтернет.

Але внутрішня автоматизація таку ефективність по"

казати не зможе. В будь"якій складовій стратегії,

повинні бути сформовані такі центри відповідаль"

ності:

— відповідальність за якість процесів (виробничий

директор; ІТ"директор);

— планування та виконання бюджету; моніторинг

рентабельності та платеспроможності (фінансовий ди"

ректор);

— ефективність діяльності організаційних під"

розділів (директор; менеджер з управління персона"

лом).

Більш ускладнені матриці та підходи, на нашу дум"

ку, зроблять систему менш працездатною.

Базові принципи побудови стратегії та організацій"

них структур, до яких відносяться ієрархічність, повно"

та і несуперечність, синергетичність, детермінованість

повинні бути доповнені таким як варіативність, що доз"

воляє ще на етапі побудови стратегії формувати варіанти

її реалізації та прогнозувати різні сценарії розвитку

подій.

Візуалізація стратегії передбачає використання не

тільки інструментів для побудови графіків та схем, а і

формалізацію за кольором — підхід "різнокольорова

економіка". Візуальне представлення досягнення цілей

дозволяє швидко відреагувати на сигнали кризових си"

туацій. Якщо використовувати дефініції, представлені в

статті Пекара В., то головне утриматись на "зеленому"

полі, а при сигналі "червоного" поля — кризової ситу"

ації — вносити зміни [4].

Внесення змін як в стратегію розвитку, так і, як

наслідок, в структуру та процеси організації є боліс"

ним та непростим. Зробити його більш ефективним

можливо при умові "живої" комунікації. Для цього не"

обхідно, щоб в стратегії підприємства були визначені

не тільки центри управлінської відповідальності, а і

зроблена прив'язка до кожного процесу і тоді, менед"

жер, і провідний спеціаліст, а також будь"який співро"

бітник — побачить свій інтерес у спільній справі. Крім

фінансових очікувань (безумовно, вони мають важ"

ливе значення),  співробітники повинні бачити

стабільність своєї діяльності, перспективу кар'єрно"

го зростання, професійний розвиток і новий досвід.

Для цього необхідно виділити цільові аудиторії, які

сегментуються за стратегічними цілями. У невеликій

компанії кожен співробітник може бути окремою

аудиторією, а у великих організаціях важливо виді"

лити ключові аудиторії або групи цільового кому"

нікації. Завдання керівника — допомогти співробіт"

никам відшукати сенс в реалізації стратегії підприєм"

ства, або навіть його створити [5].

Залучення співробітників різних рівнів до розроб"

ки стратегії має безперечну перевагу — вони підключа"

ються до стратегічних завдань ще на етапі їх вироблен"

ня, і таким чином створюється загальний стратегічний

сенс, загальне смислове поле компанії. Це тривалий,

багатоступінчастий, ресурсномісткий і енергоємний про"

цес, але в результаті ми одержимо розуміння стратегії

кожним співробітником, а при її реалізації та внесенні

змін — зменшення протидії змінам. Збалансованість при

побудові стратегії повинна бути витримана щодо сис"

темного планування та інтуїтивної стратегії — це повин"

на бути "працююча стратегія", а не "гра в стратегію"

разом з консультаційними фірмами, або "тому що сьо"

годні всі про це говорять" [6].

Проектний підхід до побудови стратегії  є

найбільш збалансованим, тому що він передбачає

зменшення рівня невизначеності та запровадження

мобільних інструментів управління та внесення змін.

Сьогодні підприємства України працюють в непрог"

нозованій та нестабільній ситуації. Серед умов не"

визначеності можна відокремити такі проекції, як

ринок, політична ситуація, обмеження фінансових,

людських та інших ресурсів. Підхід до стратегії як

до інтегрального проекту та синергетичного об"

'єднання середніх та малих проектів, в тому числі

інвестиційних та інноваційних дозволить чітко виз"

начити часові рамки, відповідальних за кожну про"

екцію та процес; сформувати систему моніторингу

за реалізацією стратегії [7].

В основі будь"якого моніторингу та оцінювання ле"

жать індикатори. Це показники, за допомогою яких

визначається рівень прогресу щодо виконання окре"

мих завдань плану, досягнення очікуваних результатів.

Для потреб моніторингу застосовують різні типи інди"

каторів.

Прямі індикатори застосовують у випадках, коли

зміни в об'єкті спостереження може помітити безпосе"

редньо суб'єкт. Зазвичай це стосується короткотермі"

нових результатів. Прямий індикатор точніший, по"

вніший та зручніший для безпосереднього застосуван"

ня.

Непрямі індикатори використовуються замість пря"

мих або як доповнення до них. Їх застосовують у ви"

падках, коли досягнення (чи недосягнення) результатів

(тобто змін в об'єкті спостереження):

Таблиця 1. Визначення результативності
на прикладі показників досягнення та наслідків

 Тип досягнень Приклад показника
Критерій 
резуль-
тативності 

Продукт - характеризує 
кількісні показники 
досягнень 

Кількісні показники виробничої програми або 
реалізації визначеного продукту 

Наслідки - кінцеві 
результати 
використання продукту 

Частка підприємства на ринку  
Імідж підприємства 
Показники фінансового стану підприємства  
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— не може бути зафіксованим і виміряним безпо"

середньо, а лише опосередковано, наприклад, ком"

форт робочого місця, розвиток організаційної струк"

тури;

— може бути безпосередньо виміряним, але вар"

тість такого вимірювання буде невиправдано високою

(наприклад, оцінка ефективності інформаційної систе"

ми за даними вимірювання робочого часу та продуктив"

ності співробітників);

— може бути виміряним лише з плином значної кіль"

кості часу по завершенні заходу/програми.

Застосування формули "кількість, якість, час" при

проектуванні індикаторів, як правило, виправдовує себе.

Проте іноді неправильне її застосування може призвес"

ти до ситуації, коли необхідні для індикатора дані буде

важко отримати або коли отримані дані буде складно

застосувати для оцінки результату. Той факт, що змінну,

яка стала результатом заходу чи проекту, важко вира"

зити в кількісних показниках, або те, що аналіз якісних

показників може бути непростим, не може стати причи"

ною ігнорування таких даних.

Тому для вимірювання змін, які сигналізують рух у

напрямку до результату, або, можливо, відхилення від

цього напрямку, в різних ситуаціях використовують

кількісні або якісні індикатори.

На практиці потрібно витримувати баланс між кіль"

кісними та якісними індикаторами. Важливо, щоб заці"

кавлені сторони проекту спільно визначили індикатори

ще на етапі планування.

Іноді визначити якісні показники можна за рахунок

використання кількісних індикаторів, які, коли оброби"

ти дані кількісних показників та виконати порівняння з

нормативами та кращими практиками, можуть дати за"

гальну якісну картину.

Важливо не лише визначати, що ж було зроблено у

процесі реалізації заходу чи стратегічного плану, але й

яким чином (тобто "процес" отримання цих "продуктів").

Наприклад, для стратегічної довгострокової програми

може бути неможливим визначити точно необхідні за"

ходи та результати другого і подальших років її реалі"

зації. В такому разі заходи й очікувані результати реа"

лізації плану у наступних роках визначаються наближе"

но, а потім їх уточнюють за результатами аналізу про"

цесу реалізації та напрацювань програми в перший рік

її здійснення.

Проміжні індикатори встановлюються для визначен"

ня результату в певні періоди чи етапи заходу (програ"

ми). Тому вони фактично слугують контрольними

відмітками для досягнення очікуваних кінцевих резуль"

татів.

Індикатори кінцевих результатів проекту є за своєю

суттю підсумковими. Індикатори, що відбивають спе"

цифіку вибраної проекції (наприклад, виробництво пев"

ного товару або розвиток торговельної мережі).

За критерієм відповідності оцінюється, наскільки

стратегія відповідає місії та головній меті розвитку під"

приємства.

За критерієм результативності оцінюється ступінь

досягнення встановлених цілей та їх вплив на цільову

групу (групи). Даний критерій передбачає два типи до"

сягнень (табл. 1).

При відборі індикаторів застосовують низку кри"

теріїв, а саме:

Відповідність: чи дає змогу індикатор виміряти про"

грес щодо виконання окремих етапів і досягнення ре"

зультатів програми?

Чутливість: якщо відбуватимуться зміни, чи буде

індикатор чутливим до них?

Таблиця 2. Критерії порівняння

 З чим порівнюється Приклад показника 
Критерій 
ефективності 

З попередніми 
результатами. 
З іншими організаціями. 
З попередньо визначеними 
показниками. 
Із загальноприйнятими 
нормами та стандартами 

Збільшення обсягів виробництва 
та реалізації товарів 
Збільшення частки ринку. 
Відповідність показників якості 

Таблиця 3. Стратегічна ціль І "Стабільність на ринку — збільшення частки"
Оперативна ціль I.1. "Стабільна виробнича програма"

Назва завдання Очікуваний 
результат 

Джерело 
ресурсів Виконавці Терміни Відповідальна 

особа 
I.1.1. Оновити 
технологічні лінії 
виробництва 

Покращення якості 
продукції; 
Зменшення 
собівартості 

В межах 
операційних 
витрат 

Директор з 
виробництва, 
технолог 

2016 р. Директор з 
виробництва 

I.1.2. Запровадити 
гнучкі технологічні лінії 
для швидких змін у 
виробництві ( за 
результатами реалізації 
та маркетингових 
досліджень) 

Відповідність 
очікуванням ринку  

В межах 
операційних 
витрат 

Директор з 
виробництва. 
Технолог. 
 Комерційний 
директор, 
маркетолог 

2016 Комерційний 
директор 

I.1.3. Запровадити 
систему мотивації для 
маркетологів та 
аналітиків щодо 
внесення змін у 
виробничу програму  

Динамічне 
відстеження змін на 
ринку 

В межах 
операційних 
витрат 

Відділ 
маркетингу 

Постійно Комерційний 
директор 
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Простота і доступність: чи буде інформація доступ"

ною для збору та чи просто її буде збирати?

Надійність: чи будуть дані, необхідні для індика"

торів, надійними та стабільними впродовж тривалого

часу?

Простота: чи складно буде вирахувати величину

індикатора?

Практичність: чи буде отримана інформація, вико"

ристана для прийняття рішення та вивчення досвіду?

Об'єктивність: чи зможуть всі, хто ознайомлюється

з даними, дійти однакового висновку?

Дешевизна: чи не будуть витрати на отримання

інформації завеликими в порівняні з одержаним прибут"

ком або якісним соціальним ефектом від моніторингу?

Критерій ефективності вказує на кількість вит"

рачених ресурсів на одиницю результату та може

зіставлятися з попередніми/плановими показника"

ми, прийнятими нормами та стандартами, показни"

ками інших організацій/територій (представлено в

таблиці 2).

Відповідність та моніторинг стратегічних цілей за

визначеними оперативними цілями здійснюється за

допомогою деталізованих таблиць. Так, в таблиці 3

представлена стратегічна ціль підприємства —

"Збільшення частки ринку". Такі таблиці дозволяють

визначити завдання та відповісти на питання "Що ро"

бити?", спрогнозувати очікуваний результат, визна"

чити джерело ресурсів, виконавців, терміни та центр

відповідальності. Деталізовані таблиці дозволяють

сформулювати завдання кожному співробітнику та

пов'язати їх з системою оплати та нематеріальної мо"

тивації.

Використання науково"обгрунтованих методів стра"

тегічного планування та реалізації стратегії дозволяє

досягти таких результатів:

— підвищується наукова і практична обгрунто"

ваність соціально"економічних та організаційних

заходів, ефективність прийнятих управлінських рі"

шень;

— значно розширюється коло учасників плануваль"

ного процесу, повніше враховуються їх інтереси й по"

треби;

— планувальний процес є прозорішим для всіх

суб'єктів господарювання, створюються можливості для

досягнення спільних цілей, об'єднання матеріальних і

фінансових ресурсів суб'єктів різних форм власності, і

як результат — скорочуються терміни досягнення кінце"

вих цілей стратегії;

ВИСНОВКИ
Нині суттєво змінюються функції, що реалізу"

ються під час планувального стратегічного проце"

су, зазнає змін сама роль стратегії, яка повинна

бути гнучкою, мобільною та працюючою. Вона все

більше стає інструментом підвищення конкурентос"

проможності,  засобом згуртування колективу.

Фактична реалізація стратегії може бути здійснена

на основі визначених проекцій, деталізації кожної

стратегічної цілі до конкретних завдань та виконав"

ця з подальшим моніторингом та контролем вико"

нання з використанням проектного підходу до уп"

равління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан економіки України характеризується

не лише поглибленням ринкових відносин, а й розши"

ренням виробництва в умовах обмежених матеріальних

ресурсів. Інтеграція України до світового економічного

простору з високим рівнем конкуренції мала б обумови"

ти перехід від екстенсивної моделі вітчизняної економі"

ки до інноваційної моделі розвитку господарювання.

Однак у сучасних умовах актуальною є проблема нагро"

мадження і ефективної реалізації інноваційного та інте"

лектуального потенціалів країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження різноманітних аспектів теорії і практи"

ки інноваційного й інвестиційного потенціалів проводи"

ли як українські, так і закордонні дослідники, зокрема:

Беззубко Л.В., Геєць В.М., Єпіфанов А.О., Забарна Е.М.,

Ілляшенко С.М., Колесников Є.В., Федулова Л.І. та інші.

Однак з метою активізації інноваційної та інвестиційної

діяльності в Україні, актуально виявити ключові пробле"

ми, які уповільнюють інноваційний розвиток країни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За даних умов, що склалися на території України,

найважливішими факторами, що здатні забезпечити

підвищення промислового виробництва, є реалізація у

виробництві новітніх досягнень науково"технічного про"

гресу, підвищення конкурентоспроможності продукції та

постійне вдосконалення системи управління виробниц"

твом, що має сприяти оптимальному використанню ма"

теріальних, виробничих і людських ресурсів. Тому саме

інноваційна діяльність у сучасних умовах може стати

основою стабільного та ефективного економічного зро"

стання як окремо підприємства чи галузі, так і регіону

або країни загалом.

Загальновідомо, що одним з основних чинників ре"

алізації інноваційної діяльності та впровадження інно"

вацій є наявність висококваліфікованих наукових кадрів

[5, c.12]. До числа працівників наукових організацій, які

виконують дослідні, експериментальні та науково"

дослідні роботи, відносять дослідників, техніків, допо"

міжний персонал та інших працівників, задіяних в ос"

новній діяльності.
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Так, за даними досліджень, проведених ООН, на ру"

бежі тисячоліть Україна посідала одне з перших місць у

світі за кількістю наукових співробітників, досить висо"

ке місце — за індексом розвитку людського потенціалу,

а індекс рівня освіченості населення навіть перевищував

середній індекс країн Східної Європи і СНД. Однак аналіз

статистичних джерел свідчить про те, що існує стійка тен"

денція скорочення чисельності як самих науковців, так і

організацій, які виконують наукові дослідження й роз"

робки.

Основними причинами зменшення чисельності нау"

ковців в Україні є: процеси еміграції фахівців вищої ква"

ліфікації; недостатність поповнення кадрового корпусу

науковців молодими кадрами; відсутність перспектив

щодо реалізації власних ідей через матеріальні, еко"

номічні та інші причини в країні; велика розбіжність між

комерційними та державними окладами творчих праці"

вників [8, c. 48].

Слід також зазначити, що в Україні слабо розвинута

система післядипломної освіти, яка не забезпечує у

відповідності з вимогами інноваційного розвитку непе"

рервне оновлення фахового рівня всіх працюючих членів

суспільства. На підвищення рівня кваліфікації в Україні

витрачається на значно менше часу, ніж в інноваційно"

розвинутих суспільствах.

Однак конкуренція на міжнародному і внутрішньо"

му ринках загострюється, що впливає на необхідність

підвищення уваги керівників підприємств будь"якої фор"

ми власності до проблем інноваційної діяльності, адже

її результатом є продукція та послуги, що можуть задо"

вольнити вимоги ринку та забезпечити високий рівень

прибутків.

Інноваційна активність — цілеспрямована діяльність

суб'єктів підприємницької діяльності щодо конструюван"

ня, створення, освоєння й виробництва якісно нових

видів техніки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної

власності (патентів, ліцензій та ін.), технологій, а також

впровадження досконаліших форм організації праці й

управління виробництвом. За умов ефективної взаємодії

всіх елементів інноваційної системи, основними чинни"

ками інноваційної активності на макрорівні є темпи зро"

стання державних витрат на розвиток науки та освіти,

раціональна інноваційна політика держави, стимулюю"

ча податкова, кредитна, амортизаційна політика тощо [9,

c. 159].

В Україні спостерігається зниження інноваційної ак"

тивності підприємств, що свідчить, насамперед, про об"

меженість внутрішнього платоспроможного попиту на

інновації та відсутність дієвих стимулів до інноваційної

діяльності. З урахуванням характеру ліцензій, які куп"

ляють вітчизняні підприємства, можна зазначити, що

попит промислових підприємств України на інновації ха"

рактеризується не лише обмеженими фінансовими мож"

ливостями, але й невисокою якістю. Збереження цих тен"

денцій може призвести до консервації технологічного

відставання української промисловості.

Одним з суттєвих факторів, що стримують іннова"

ційну діяльність на підприємстві є тривалий термін окуп"

ності нововведень, адже в умовах нестабільності це оз"

начає додаткові ризики. Саме внаслідок високого еко"

номічного ризику підприємства відмовляються від впро"

вадження нововведень на виробництві, що в свою чергу

стримує інноваційний розвиток країни.

Основними факторами, що стримують інноваційну

діяльність вітчизняних підприємств є: нестача власних

коштів; недостатня фінансова допомога держави; великі

витрати на нововведення; високий економічний ризик;

недосконалість законодавчої бази; відсутність кваліфі"

кованого персоналу; тривалий термін окупності нововве"

день; відсутність коштів у замовників; нестача інформації

про нові технології; відсутність можливостей для коопе"

рації з іншими підприємствам та науковими організація"

ми; нестача інформації про ринки збуту; відсутність по"

питу на продукцію; несприйнятливість підприємства до

нововведень.

Визначальним для розвитку інноваційного середо"

вища України є стан фінансування інноваційної діяль"

ності, який, на жаль, знаходиться на досить низькому

рівні [6, c. 54]. А оскільки саме фінанси супроводжують

інноваційний продукт на всіх стадіях його створення, то

стає зрозумілим до чого призводить їх недостатність або

повна відсутність.

Відповідно до чинного законодавства, а саме: Зако"

ну України "Про наукову і науково технічну діяльність"

інноваційний розвиток в Україні забезпечується за ра"

хунок фінансування з різних джерел. Зокрема стаття 34

даного закону встановлює, що одним з основних важелів

здійснення державної політики у сфері наукової та нау"

ково"технічної діяльності є бюджетне фінансування [1,

c. 53]. Держава має забезпечувати бюджетне фінансу"

вання наукової та науково"технічної діяльності (крім ви"

датків на оборону) в розмірі не менше 1,7% ВВП Украї"

ни. Однак фактичні обсяги фінансування наукової і нау"

ково"технічної діяльності з державного бюджету з кож"

ним роком зменшуються.

Для вирішення проблем, що стримують збільшення

інноваційного потенціалу країни необхідно визначити ос"

новні завдання і потенційні можливості щодо здійснен"

ня інноваційної діяльності в Україні. Основними завдан"

нями, які Україна повинна перед собою поставити, для

побудови інноваційної моделі економічного розвитку є:

а) розвиток конкурентоспроможності великих кор"

порацій, їх здатності до концентрації і перерозподілу

коштів у пріоритетні напрями;

б) на державному рівні підвищити розвиток освіти,

науки і технологій;

в) інтеграція у світову інноваційну сферу, світову тор"

гівлю наукоємними товарами та інтелектуальною влас"

ністю.

Враховуючи вищезазначене, одним з основних на"

прямів у процесі переходу України до інноваційного роз"

витку є покращення інвестиційного клімату в Україні і

стимулювання інвестицій у розробку інноваційних про"

дуктів та технологій [4, c. 23].

Пошук зовнішніх джерел фінансування не лише інно"

ваційної діяльності, а й інших сфер економіки є ви"

значальною рисою сучасного етапу розвитку України

[10, c. 80]. Завдяки залученню інвестицій до виробницт"

ва — збільшуються його обсяги, модернізуються засо"

би, а в межах країни підвищується рівень ринкової кон"

куренції, платіжний баланс, розвивається інвестиційна

інфраструктура.

Історично значна частина прямих іноземних інвес"

тицій в українську економіку протягом усього періоду не"

залежності спрямовувалась у придбання вже існуючих

підприємств, їх розширення, реконструкцію та часткову

модернізацію. Насамперед, це стосувалось великих про"

мислових підприємств. Однак, прямі іноземні інвестиції,

що спрямовувались і в інші галузі та сфери вітчизняної

економіки, доволі часто спирались на вже існуючу мате"

ріально"технічну базу, а не створювали нові інноваційні

осередки. Тому цілком закономірно, що з часом, коли
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найбільш привабливі для бізнесу об'єкти були роздер"

жавлені та змінили власників, то темпи й обсяги інозем"

ного інвестування в українську економіку почали змен"

шуватись.

Важливе місце у інноваційній сфері відводиться

інвестиційній діяльності. Інвестиції та інновації взає"

мопов'язані і взаємодіють між собою, тому щоб до"

сягти економічний ефект необхідно основні обсяги

інвестицій спрямовуються саме в інноваційну сферу

економіки.

Динаміка прямих іноземних інвестицій залежить як

від інвестиційної привабливості країни в цілому, так й ок"

ремих її регіонів. Хоча обсяги таких інвестицій є незнач"

ними, порівняно з інвестиційними коштами українських

підприємств, у перспективі, за умови поліпшення інвес"

тиційного клімату та продуманої регіональної політики,

їх кількість може значно зрости [3, c. 95].

Що ж стосується державної підтримки розвитку інно"

ваційної сфери, то можна стверджувати про низький

рівень державного фінансування інноваційної діяльності.

В Україні прийнято ряд законів і нормативно"правових

актів, які повинні створювати сприятливі фінансові умо"

ви для інноваційної діяльності. Але більшість із них або

не діє, або діє не повною мірою. Крім багатьох інших

умов для формування інноваційного типу розвитку не"

обхідна ще й політична воля і погодженість дій основ"

них центрів економічної влади в державі (Верховної

Ради, Уряду, Президента і Національного банку Украї"

ни).

Вагомим недоліком визначення обсягів і структури

видатків на фінансування інноваційної сфери є те, що

формування бюджетних видатків у цій галузі базується

на пропозиціях міністерств і відомств, а не на незалеж"

них оцінках їх реальних потреб, а це призводить до дис"

балансу між потребою у фінансових ресурсах і їх наявн"

істю.

Основними чинниками, що стримують розвиток інно"

ваційної складової української економіки є:

1) низька заінтересованість економіки країни у ви"

сокотехнологічних досягненнях науки і техніки. А саме

державна політика країни спрямована на закріплення

моделі економіки, що грунтується переважно на низь"

котехнологічних укладах, що є конкурентоспроможною

на зовнішньому ринку винятково за рахунок дешевої ро"

бочої сили;

2) нерозвиненість ринкових інституцій. На сьогодні

в Україні фактично діє лише вісім технопарків та зареє"

стровано близько 70 бізнес"інкубаторів, з яких насправді

ефективно діючими можна назвати не більше десятка.

Похідними від названих чинників є: відсутність стра"

тегічного інноваційного менеджменту, низький попит на

інновації та інноваційну продукцію і недостатність інсти"

туційного забезпечення інноваційної діяльності [2, c.

137].

На сьогодні в Україні, крім зовнішніх інвесторів, є і

власні внутрішні потенційні інвестори. Однак для шир"

шого залучення внутрішніх інвестицій необхідні механі"

зми, які б сприяли залученню тіньових капіталів. Крім

того, у фінансовий обіг повинні залучатись і кредитні

ресурси, майнові права і нематеріальні активи, позики,

застави і інші види фінансових ресурсів, оскільки чим

більше інноваційних капіталовкладень, тим ефективні"

шою буде інноваційна система. Вирішення цих проблем

потребує розроблення державних програм, впроваджен"

ня фінансових стимулів та розвитку відповідної інфрас"

труктури інноваційної діяльності.

Створення такої інфраструктури стримує державна

політика щодо розвитку інноваційної діяльності в країні.

В Україні нормативно"правова база наукової, науково"

технічної та інноваційної діяльності має ряд недоліків.

Законодавство, що регулює інноваційну діяльність, за"

надто розгалужене та розрізнене. Часто одні й ті самі

положення можуть мати протилежні тлумачення, а ухва"

лені концепції розвитку не мати конкретних строків, ви"

конавців та механізмів реалізації.

У свою чергу законодавча база інноваційної діяль"

ності є недосконалою. На сьогоднішній день на законо"

давчому рівні відсутня достатня ефективність захисту

прав інтелектуальної власності; не створені правові умо"

ви для функціонування венчурного капіталу як ринково"

го інституту; процедури створення окремих суб'єктів

інноваційної діяльності безпідставно ускладнені. На за"

конодавчому рівні не закріплені критерії інноваційності

проектів і розмежування інвестиційних та інноваційних

проектів.

Недостатньо внормовані питання об'єктивної експер"

тизи та конкурсних засад у бюджетному фінансуванні

наукових, науково"технічних, інноваційних програм і

проектів. Так, Закон України "Про державні цільові про"

грами" передбачає обов'язкову державну експертизу

проектів державних цільових програм "згідно із законо"

давством", яке відсутнє.

Існує неузгодженість термінології чинних законодав"

чих актів, що зумовлює можливість різного трактування

закону та викривлює статистичну звітність у сферах нау"

кової, науково"технічної та інноваційної діяльності.

На державному рівні не врегульовані такі питання,

як антимонопольне, податкове, патентно"ліцензійне та

кредитне регулювання інноваційної діяльності. Не відпо"

відає потребам забезпечення оновлення технологічної

бази держави та зростанню конкурентоспроможності

вітчизняної економіки формування бази чинних патентів

на винаходи.

Отже, на основі законодавства має бути створене

сприятливе правове середовище, яке забезпечує су"

купність прав та обов'язків вітчизняних суб'єктів або їх

іноземних партнерів у виборі видів господарської діяль"

ності, її організаційних форм; у призначенні й викорис"

танні джерел фінансування, доступів до ресурсів, право

володіння й розпорядження коштами виробництва.

Зробивши аналіз інвестиційної діяльності країни,

можна назвати основні причини падіння показників інве"

стиційної діяльності по регіонах та невисокої інвести"

ційну привабливості України, є:

1) вузькість внутрішнього ринку;

2) надмірний податковий і адміністративний тиск на

бізнес;

3) слабка розвиненість ринкових інститутів — кор"

поративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі,

ринку нерухомості;

4) низька конкурентоспроможність багатьох украї"

нських товарів, що робить невигідними вкладення в їх

випуск;

5) недостатня інтегрованість у світову економіку;

6) відсутність чіткої інвестиційної політики з відпо"

відними механізмами реалізації на державному та місце"

вому рівнях;

7) нестача оперативної інформації і внаслідок цього

зменшення ефективності співпраці між суб'єктами ринку;

8) інертність місцевої влади при залученні інвестицій,

відсутність стимулів і механізмів для залучення інвес"

тицій.
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Найбільш серйозною проблемою для України на су"

часному етапі — це різке коливання обмінного курсу і

знецінення грошової одиниці країни. Щоб розв'язати цю

проблему, необхідно володіти розвиненими фінансови"

ми інструментами, які дозволяли б попередити валютні

ризики за допомогою ф'ючерсів і інших інструментів.

Однією з складових інвестиційної привабливості

країни є внутрішні інвестиції. Для їх збільшення доціль"

но розробити раціональні умови оподаткування веден"

ня малого та середнього бізнесу, надання пільг веденню

їх діяльності, що в свою чергу призведе до зниження

рівня "тіньової економіки".

Негативним наслідком для малого та середнього бізне"

су є утворення "регіональних монополій", тому важливо

підвищити ефективність діяльності антимонопольних органів

України. Низька інвестиційна привабливість регіонів Украї"

ни, призводить до низького рівня інвестицій в її економіку.

Необхідно прикласти все неможливе для створення приваб"

ливого інвестиційного клімату для залучення як внутрішніх,

так і зовнішніх інвестицій. Але, на жаль, інвестиційний рей"

тинг регіонів України свідчить про низький професійний

рівень державного управління інвестиційною діяльністю.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні мож"

на оцінити як незадовільний і такий, що не відповідає

сучасному рівню інноваційних процесів у промислово

розвинутих країнах. Для активізації інноваційної діяль"

ності необхідно упроваджувати нові форми та методи

досягнень науки і техніки, за рахунок розширення інно"

ваційного ринку, який в Україні майже відсутній, а ефек"

тивність взаємодії його учасників є дуже низькою.

В Україні відчутне скорочення реальних обсягів

фінансування науково"технічної сфери та відсутність по"

слідовної державної стратегії розвитку, що впливає на

здатність країни перейти до інноваційної моделі розвит"

ку. Держава повинна створити оптимальні умови для роз"

витку інноваційної та інвестиційної діяльності, її загаль"

ного соціально"економічного розвитку, формування сти"

мулюючого законодавства та інституційного середовищ

для всіх суб'єктів інноваційного процесу.

Держава має стати безпосереднім провідником інно"

ваційного та інвестиційного розвитку, замовником і

організатором досліджень і розробок на найсучасніших

напрямах науково"технічного прогресу та сприяти їх уп"

ровадженню в усі сфери економічної діяльності. На нашу

думку збільшення інноваційного та інвестиційного потен"

ціалу призведе до зростання економіки країни загалом,

покращить якість виготовленої продукції, модернізує ви"

робництво, збільшить інтелектуальний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі питання забезпе"

чення економічної безпеки країни як першочергової за"

дачі захисту національних інтересів держави від різного

роду загроз має особливу актуальність. Різний економі"

чний потенціал регіонів та рівень їх розвитку, економічні

та фінансові проблеми, що поглибились останнім часом

в країні, нерозв'язаний збройний конфлікт на сході дер"

жави, наявність великої кількості біженців з окупованих

територій та інші несприятливі обставини, з якими стик"

нулася економіка України на початку 2014 року, потре"

бують особливого підходу до розв'язання проблеми за"

безпечення економічної безпеки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відомо, проблеми досягнення економічної безпе"

ки держави, регіонів, окремих галузей економіки, а та"

кож дослідження питань, пов'язаних з цією проблемою,

відображені в наукових працях багатьох зарубіжних та
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А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горбуліна, К. Гудвіла,

К. Девіса, О. Ємельянова, М. Єрмошенка, А. Качинського,

Г. Калетніка, С. Козловського, Е. Кірєєвої, А. Козаченко,

Р. Леонарда, Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. Мазура, О. Макара,

А. Мокія, В. Мунтіяна, Г. Пастернак"Таранушенка,

В. Предборського, Д. Прейгера, У. Семюелса, О. Скида"

на, А. Сухорукова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко,

А. Штангрета та ін.

Наукові праці зазначених вчених мають велику нау"

кову і практичну значимість, вони сформували методо"

логічну основу даної проблеми і у своїй сукупності ство"

рили надійну теоретичну базу для подальших досліджень.

Разом з тим, ще не всі проблеми розв'язані повною мірою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні та

систематизації ризиків та загроз економічній безпеці аг"

рарній галузі України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При розгляді питань забезпечення економічної без"

пеки аграрної галузі України принципово важливим мо"
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ментом є вивчення пробле"

матики дослідження, роз"

робка класифікацій видів

безпеки та загроз, а також

вивчення особливостей фун"

кціонування аграрної галузі.

Показник економічної

безпеки аграрної галузі — це

кількісна або якісна характе"

ристика стану агропромис"

лового комплексу, що дозво"

ляє оцінити його економічну

стійкість, можливості для

розширеного відтворення

виробництва аграрної про"

дукції і забезпечення продо"

вольчої безпеки країни.

Забезпечення економіч"

ної безпеки АПК — це по"

стійний циклічний процес,

під час якого реалізується

система різноспрямованих

заходів. З одного боку, це

заходи, спрямовані на під"

вищення фінансової стій"

кості, ліквідності, конкурен"

тоспроможності аграрних

підприємств та створення

сприятливих можливостей

для забезпечення економіч"

них переваг аграрного ви"

робництва. З іншого боку, це

заходи, що повинні позитив"

но впливати на рівень та умо"

ви життя населення, яке без"

посередньо зайнято в аграр"

ному виробництві, на жи"

телів прилеглих територій та

на стан навколишнього сере"

довища.

Виходячи з даного виз"

начення, визначимо основні

види ризиків та внутрішні і

зовнішні загрози для еконо"

мічної безпеки АПК України.

Види ризиків та їх характе"

ристики наведено в таблиці

1 [1]. Перераховані ризики

можуть створювати по"

тенційні загрози економічній

безпеці АПК та національній

безпеці країни.

Аналіз існуючої системи

економічних взаємовідносин

в АПК України показує, що

ці відносини ще не забезпе"

чують повною мірою еконо"

мічну безпеку аграрної га"

лузі, оскільки суттєво не

зменшують потенційні загро"

зи, що існують у даний час в

країні. Окрім того, все ще не

розроблений чіткий ме"
ханізм управління ризиками,
значною є корупційна скла"
дова при просуванні аграр"
ної продукції від товарови"

робника до споживача, а та"

Таблиця 1. Ризики економічній безпеці АПК України

Види ризиків Характеристика ризику
Технологічні  
ризики 

Розглядають можливість негативного впливу матеріально-технічної бази АПК на якість і 
конкурентоспроможність продукції, на формування системи управління якістю з точки 
зору вимог до безпеки вироблених продуктів 

Екологічні  
ризики 

Дають можливість оцінити ймовірність втрати доходу за рахунок впливу екологічних 
факторів на безпеку аграрної продукції 

Соціальні  
ризики 

Являють собою ймовірність отримання збитків від фінансової діяльності внаслідок 
низького рівня розвитку сільської інфраструктури (відсутність газифікації, дитячих 
дошкільних закладів, закладів охорони здоров'я, середніх навчальних закладів, житла) та 
деградації людського потенціалу (низький рівень освіти населення, умінь, навичок, 
відсутність здатності до праці і та ін.) 

 Агроекологічні  
ризики 

Оцінюють ймовірність отримання збитку в результаті несприятливих природно-
кліматичних умов на окремо взятій території 

Фінансово- 
економічні 
ризики 

Це ймовірність зниження доходу внаслідок відсутності доступності до кредитних 
ресурсів, високого рівня корупції при розподілі фінансових ресурсів на виконання 
різного роду програм, спрямованих на забезпечення стійкості АПК, відсутності 
податкових пільг, підвищення податкового тягаря, низьку зацікавленість місцевої влади 
в реалізації механізмів державно-приватного партнерства 

Виробничі  
ризики 

Характеризують ймовірність втрати частини виробленої продукції внаслідок її псування; 
не дотримання ефекту масштабу виробництва, а також через неможливість забезпечити 
достатній рівень виробництва найважливіших видів продуктів 

Політично-
військові 
ризики 

Являють собою ризики, пов'язані зі змінами в правовому полі держави, а також ризики, 
пов'язані з військовими діями на території держави або в безпосередній близькості від 
неї 

Рис. 1. Загрози економічній безпеці аграрної галузі

Загрози економічної безпеці аграрної галузі 

Зовнішні Внутрішні 

Діяльність певних структур,  
спрямованих проти інтересів України 
у сфері АПК 
  

Прагнення розвинених країн до 
домінування і ущемлення інтересів 
Укріани на світовому ринку 
продовольства  

Загострення конкуренції на  
світовому ринку продовольства 

Технологічне відставання України від 
закордонних країн при виробництві 
аграрної продукції 

Проблеми фінансово-економічної 
кризи у розвинених країнах 

Недосконалість  
механізму державної 
підтримки 

Проблеми затяжного 
військового конфлікту  
на сході України 

Втрата інвесторів у зв’язку з 
нестійкістю розвитку економіки 
України 

Зміна природних умов 

Диспаритет цін на 
аграрну продукцію 

Застаріла  
матераільно-технічна база

Застосування застарілих 
технологій при 
виробництві аграрної 
продукції 

Низька інвестиційна 
активність в силу 
дефіциту фінансових 
ресурсів 

Недосконалості 
законодавства України 

Слабка інноваційна 
активність 

Втрата професійних 
кадрів у галузі 

Негативні демографічні 
процеси 

Виснаження родючого 
шару земельних угідь 

Недотримання 
екологічних умов 

Деградація сільського 
населення внаслідок 
погіршення соціальних 
умов 

Корупція і розкрадання в 
сфері АПК 

Не досконала 
ефективність системи 
обліку і контроля 

Збиткова або низька 
рентабельність окремих 
видів продукції, які не 
забезпечують розширене 
виробництво 
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кож при розподілі фінансових ресурсів як елемента дер"

жавної підтримки аграрного виробництва тощо. Можливі

зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці аг"

рарній галузі України представлені нами на рисунку 1.

Ще одним важливим питанням забезпечення еконо"

мічної безпеки є виявлення не тільки потенційних і ре"

альних загроз, а й розробка класифікації цих загроз. У

зв'язку з цим, нами пропонується класифікувати загрози

та такими ознаками:

— за джерелом виникнення (внутрішні та зовнішні);

— за ступенем сформованості (реальні та потенційні);

— за характером виникнення (соціальні, природні,

антропогенні);

— за характером вияву (безпосередні та опосеред"

ковані);

— за характером реалізації (цілеспрямовані та

стихійні (випадкові);

— за тривалістю (поточні (спорадичні і регулярні) і

довгострокові);

— за сферами вияву (політичні, соціальні, економічні,

екологічні і т.д.);

— за рівнем суб'єктивних оцінок (несвідомі, уявні,

завищені, адекватні, занижені).

На відміну від загальних загроз, властивих під"

приємствам всіх галузей економіки України, в агропро"

мисловій галузі є свої специфічні загрози, які можна згру"

пувати за певними ознаками, запропонованими А.Г.

Свєтлаковим [2], а також запропонувати заходи щодо їх

зменшення або повного усунення (табл. 2).

Як видно із систематизації даних, наведених в таб"

лиці 2, загрози економічній безпеці аграрної галузі до"

сить різноманітні і мають складну структуру. Тому

стійкість і економічна без"

пека аграрної галузі як сис"

теми можуть бути забезпе"

чені як за рахунок підви"

щення якісного стану скла"

дових національної безпеки

держави [3], так і за раху"

нок зменшення впливу фак"

торів, які безпосередньо та

опосередковано створю"

ють загрози економічній

безпеці аграрної галузі.

Таким чином, можна

стверджувати, що еконо"

мічна безпека аграрної га"

лузі країни — це стійка си"

стема економічних взаємо"

відносин між суб'єктами аг"

рарного виробництва з при"

воду забезпечення аграрної

галузі сучасними засобами

виробництва, спроможними

ефективно організувати

відтворювальні процеси з

метою задоволення зроста"

ючих потреб населення в

продовольстві, забезпечен"

ня конкурентних переваг

країни на світовому агро"

продовольчому ринку,

збільшення обсягів експор"

ту аграрної продукції тощо.

Сьогодні економічна

безпека аграрної галузі ре"

гіону може бути охаракте"

ризована багатьма кіль"

кісними та якісними показниками. Наприклад:

— повною окупністю витрат на виробництво і реа"

лізацію аграрної продукції;

— забезпеченням фінансової стійкості і платоспро"

можності підприємств АПК;

— ефективністю використання інноваційного та інве"

стиційного потенціалу аграрної галузі;

— достатнім забезпеченням населення продоволь"

ством належної якості відповідно до рекомендованих

норм харчування та показників безпеки;

— кількістю виробленої продукції, яка перевищує по"

треби населення регіону, що дозволяє не тільки забез"

печувати продовольством населення інших регіонів краї"

ни, але і здійснювати експорт даної продукції тощо.

Економічна безпека аграрної галузі регіону вияв"

ляється також у створенні такої системи виробничо"еко"

номічних відносин між сферами АПК, яка згладжує на"

слідки диспаритету цін, сприяє зниженню безробіття в

сільській місцевості та розвитку соціальної інфраструк"

тури сільських територій, приводить до зменшення роз"

міру кредиторської та дебіторської заборгованостей,

приваблює інвесторів, максимально використовує інно"

ваційний підхід при виробництві аграрної продукції, що

дозволяє забезпечити незалежність регіону в забезпе"

ченні його продовольством і здійснювати активну зов"

нішньоекономічну діяльність у постачанні продукції на ек"

спорт [4].

Оскільки економічна безпека аграрної галузі регіо"

ну залежить від значної кількості ризиків, виникнення

яких має різну ймовірність і різною мірою впливає на

стійкість економічної безпеки як системи, то з метою

зниження ймовірності виникнення таких ризиків по"

Таблиця 2. Специфічні загрози економічній безпеці аграрної галузі та
заходи щодо зниження ризику цих загроз

Загрози Заходи
Не використання 
земельних угідь 

1. Створення сучасної матеріально-технічної бази.
2. Цільові державні вкладення для підвищення родючості грунтів. 
3. Передача земель підприємств-банкротів ефективним власникам на умовах викупу, 
оренди тощо. 
4. Виконання програми стимулювання з освоєння перелогових земель 

Втрати при збиранні 
врожаю 

1. Дотримання термінів збирання врожаю.
2. Удосконалення технології аграрних робіт 

Втрати при 
транспортуванні 
продукції 

1. Удосконалення обліку і контролю. Наявність вагового господарства.
2. Забезпечення охорони вантажів. 
3. Герметизація кузову автомашин 

Скорочення поголів'я 
худоби та птиці 

1. Забезпечення господарств комбікормами, технологічним обладнанням, 
матеріальними ресурсами. 
2. Оптимізація кормового раціону. 
3. Поліпшення ветеринарного обслуговування, своєчасні щеплення тварин. 
4. Поліпшення системи утримання худоби та догляду за тваринами 

Низька якість  
продукції 

1. Дотримання прогресивних агротехнічних прийомів.
2. Матеріальне стимулювання якості праці і продукції. 
3. Удосконалення технології аграрних робіт. 
4. Контроль за якістю продукції 

Втрата і псування при 
зберіганні 
сільськогосподарської  
продукції 

1. Створення на території регіону ринкової інфраструктури, в тому числі системи 
оптових продовольчих ринків, оптових баз, забезпечених необхідним обладнанням для 
зберігання сільськогосподарської продукції.  
2. Механізація та автоматизація робіт. 
3. Дотримання мікроклімату в сховищах 

Втрати від диспаритету 
цін 

1. Державний контроль за цінами. Удосконалення системи ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію. 
2. Державна підтримка аграрних товаровиробників. 
3. Створення агрофірм і холдингових компаній 

Використання 
приватними 
господарствами 
сільськогосподарської 
техніки та транспорту 
державних 
підприємств без оплати 
послуг 

1. Удосконалення системи контролю та обліку продукції.
2. Здійснення заходів адміністративного втручання з метою захисту виробників 
аграрної продукції. 
3. Створення сільськогосподарських територіальних кооперативів. 
4. Впровадження в діяльність аграрних підприємств  госпрозрахункових та 
комерційних відносин 
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трібно налагодити ефективне управління економічною

безпекою на рівні регіону через механізми страхування

ризиків, хеджування тощо, що може значно підвищити

стійкість аграрної галузі і рівень її економічної безпе"

ки.

Формування стійкої системи еконо"

мічної безпеки аграрної галузі, у свою

чергу, неможливо без забезпечення

ефективного відтворення основного ка"

піталу аграрної галузі, оптимального ви"

користання ресурсів і кінцевої продукції,

забезпечення фінансової стійкості та

платоспроможності підприємств аграр"

ної галузі, а також забезпечення балан"

су внутрішніх і зовнішніх інтересів всіх

учасників агропромислового виробниц"

тва.

Тому стверджувати, що певному ре"

гіоні сформована ефективна система

економічної безпеки АПК можна тільки

у тому випадку, коли в цьому регіоні

ефективно функціонує АПК, який опти"

мально використовує наявний матері"

альний, трудовий та фінансовий потен"

ціал регіону, забезпечує сталий та розширений відтво"

рювальний процес виробництва агропромислової про"

дукції тощо.

Якщо в певному регіоні не достатньо використо"

вується наявний матеріальний, трудовий та фінансо"

вий потенціал, але здійснюються заходи

щодо поліпшення поточного стану справ

а АПК через залучення інновацій, ство"

рення сприятливого інвестиційного

клімату, вдосконалення матеріально"

технічного забезпечення і т.п., то можна

констатувати, що система економічної

безпеки АПК даного регіону знаходить"

ся в стані розвитку.

Результатом створення ефективної си"

стеми економічної безпеки аграрної галузі

регіону є забезпечення населення необхі"

дними видами продукції в достатньому об"

сязі, відповідної якості та асортименту, а та"

кож підвищення ролі АПК в економіці краї"

ни.

Функціонування системи економічної

безпеки аграрної галузі на рівні регіону

здійснюється за допомогою реалізації аг"

рарної політики держави, складові якої на"

ведені на рисунку 2

Об'єктами аграрної політики держави

виступають: сільське господарство; вироб"

ництво агропромислової продукції; ринко"

ва інфраструктура; система управління

АПК; розміщення сільського населення;

економічна безпека аграрної галузі регіо"

ну та інше.

На теперішній час переважна більшість

економістів вважають, що основним напря"

мом аграрної політики держави є економі"

чна децентралізація. Економічну децентра"

лізацію можна трактувати як процес роз"

поділу функцій і повноважень між цент"

ральним і регіональним рівнем управління,

що відкриває перед регіонами значні мож"

ливості для реалізації власних економічних

потреб за допомогою власних ресурсів, за"

собів і зусиль [5].

Розгляд даного питання в регіональ"

ному аспекті показує, що рівень розвитку

аграрної галузі регіонів об'єктивно впли"

ває на рівень продовольчої безпеки всієї

держави, оскільки регіони індустріально"

Аграрна політика 

Бюджетна політика 

Науково-технічна політика 

Виробнича політика 

Фінансово-кредитна політика 

Податкова політика 

Зовнішньоекономічна політика 

Структурна політика  
(децентралізація)

Регіональна економічна безпека  
аграрної галузі 

Рис. 2. Аграрна політика як елемент забезпечення
економічної безпеки та її складові

Зовнішні загрози 

Загрози регіональній економічній безпеці аграрної галузі 

Зовнішньодержавні 

- збільшення обсягів імпорту про-
довольства і продовольчих товарів, 

- нездатність протистояти торгове-
льній політиці країн експортерів, 

- зовнішньоторговельні обмеження 

Інституціональні 

Внутрішні загрози 

Внутрішньодержавні 

Міжрегіональні 

- погіршення територіальної інфра-
структури 

- погіршення або розрив торгово-
кооперативних відносин з регіо-
нами, 

- погіршення екологічної ситуації в 
регіоні, 

- погіршення міжрегіональної ін-
фраструктури, 

- відтік кадрів в інші регіони 

- неефективність аграрної політики, 
- неефективність механізмів фінан-
сової підтримки аграрної галузі, 

- домінування імпортної продово-
льчої продукції в структурі торгі-
влі і споживання регіону, 

- відставання у формуванні інсти-
тутів інфраструктурного забезпе-
чення та розвитку аграрної галузі 

Економічні 

- низька конкурентоспроможність 
продукції, 

- низька рентабельність аграрного 
бізнесу, 

- високі ризики виробництва, 
- високі витрати виробництва, 
- дефіцит висококваліфікованих 
кадрів, 

- втрата ринків збуту і кооперації, 
- висока монополізація ринку, 
- валютні коливання та економічні 
кризи

Соціальні 

- низький рівень доходу населення, 
- низький рівень розвитку інфра-
структури села, 

- високі темпи міграції населення, 
- низька трудова мотивація 

Інфраструктурні 

- неефективність механізмів стра-
хування в АПК, 

- відсутність системи планування в 
АПК, 

- відсутність системи цінового про-
гнозування, 

- відсутність інфраструктури про-
міжного споживання, 

- відсутність інфраструктури пере-
робки відходів, 

- нерозвиненість механізмів елект-
ронної торгівлі 

Риc. 3. Склад загроз регіональній економічній безпеці
аграрної галузі
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го, видобувного та постіндустріального типів часто не в

змозі самостійно простою мірою забезпечувати своє на"

селення необхідними і достатніми видами продоволь"

ства. Тому, при дослідженні проблем забезпечення еко"

номічної безпеки аграрних регіонів необхідно врахову"

вати не тільки поточний стан розвитку галузей АПК ре"

гіону та його інфраструктуру, а й ресурсний потенціал

регіону та ефективність його використання. Для цього

потрібна адекватна оцінка можливих загроз аграрному

сектору економіки регіонів та можливих потенційних

наслідків від впливу цих загроз та стан економічної без"

пеки регіону.

На основі проведених досліджень нами запропоно"

вана класифікація загроз економічній безпеці аграрної

галузі регіонів, яка поділяє всі основні загрози на дві ве"

ликі групи: зовнішні (зовнішньодержавні, внутрішньодер"

жавні, міжрегіональні) і внутрішні (інституціональні, еко"

номічні, соціальні, інфраструктурні) (рис. 3) [6; 7; 8; 9;

10].

Таким чином, сутність поняття "економічна безпека

аграрної галузі" можна охарактеризувати як сукупність

економічних відносин економічних агентів і їх інтересів,

яка забезпечує цілісність і стійкість аграрної галузі до по"

тенційних загроз і є спроможною зменшити (або усуну"

ти) дестабілізуючі фактори чи трансформувати їх у кон"

курентні переваги з метою досягнення продовольчої без"

пеки держави.

ВИСНОВКИ
Загрози економічній безпеці аграрної галузі мож"

на класифікувати на зовнішні (зовнішньодержавні,

внутрішньодержавні, міжрегіональні) і  внутрішні

(інституціональні, економічні, соціальні, інфраструк"

турні). Запропонована класифікація загроз еко"

номічній безпеці аграрної галузі свідчить про не"

обхідність, по"перше, розробки ефективної методи"

ки оцінювання стану і рівня економічної безпеки аг"

рарної галузі, яка б дозволила достовірно визначити

загальний стан та рівень економічної безпеки та оці"

нити рівень захищеності аграрної галузі регіону від

загроз, що мають місце на агроринку даного регіону;

по"друге, розробки та впровадження сучасних ме"

тодів та механізмів зменшення та/або усунення ви"

явлених загроз; по третє, впровадження ефективної

системи управління аграрною галуззю регіону та сти"

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

У сучасних умовах господарювання особливо ак"

туальним є дослідження тенденцій ринку санаторно"рек"

реаційних послуг, визначення закономірностей, особ"

ливостей, проблем досліджуваного ринку та пріоритет"

них напрямів розвитку, оскільки ефективне функціону"

вання рекреаційного сектору економіки забезпечує

УДК 338.24

В. С. Неізвестна,
аспірант, Європейський університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
В АР КРИМ

V. Neizvestna,
Postgraduate, European University, Kyiv

FEATURES OF OPERATION OF A RECREATIONAL COMPLEX IN CRIMEA

Стаття присвячена дослідженню особливостей стійкого функціонування рекреаційного ком�
плексу АР Крим. За допомогою swot�аналізу виявлено ряд позитивних та негативних характе�
ристик, що характеризують функціонування рекреаційного комплексу до негативних тенденцій
віднесено: відсутність іміджової політики рекреаційного комплексу АР Крим, скорочення дер�
жавних закупівель рекреаційних путівок, та висока ціна на рекреаційний продукт у порівнянні з
низькою якістю, що призводить до зниження обсягів надання рекреаційних послуг. Позитив�
ною характеристикою функціонування рекреаційного комплексу є: розміщення рекреантів з
широким ціновим діапазоном, розвинений сегмент сімейного та дитячого відпочинку біля моря,
зручне транспортне сполучення. В статті розглянуто динаміку матеріально�технічної бази са�
наторно�курортної комплексу, а також динаміка наданих рекреаційних послуг у санаторно�ку�
рортних закладах протягом 2009—2013. Визначено основні фактори, що вливають на стійке
функціонування рекреаційного комплексу, та надано рекомендаційї щодо підвищення стійких
позицій рекреаційного комплексу в цілому.

The article investigates features stable operation of the recreational complex of Crimea. With swot�
analysis revealed a number of positive and negative characteristics affecting the sustainable
operation of a recreational complex to negative include: lack of image politics recreation complex
Crimea, cuts in public procurement recreational stays and recreational high price of the product
compared to low quality that leads to a reduction in the provision of recreational services. A positive
feature of the operation of a recreational complex include: a variety of accommodation of tourists
with a wide price range, developed segment of family and children's activities at sea, convenient
traffic. In the article the dynamics of logistics spa complex and dynamic recreational services
rendered in spa establishments during 2009—2013. The main factors affecting the stable operation
of the recreation complex and recommendations to improve sustainable position recreation complex
as a whole.

Ключові слова: рекреаційний комплекс, swot%аналіз, індекси загрузки рекреаційного комплексу, динамі%

ка обсягу наданих рекреаційних послуг, фактори впливу.

Key words: recreation complex, swot%analysis, indices loading recreation complex, dynamic volume provided

recreational services, factors of influence.

стійкий розвиток АР Крим та країни в цілому в світово"

му економічному просторі, зокрема можливість функ"

ціонувати на рівні з Європейськими країнами за органі"

заційними, екологічними нормами та надаванням рек"

реаційних послуг на рівні світових стандартів. Аналізу"

ючи виконаний загальний SWOT — аналіз варто відміти"

ти, що в сучасних умовах управління стійким функціо"

нуванням рекреаційного комплексу, повинне грунтува"

тися на системному підході стосовно вирішення мож"

ливих проблем.
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Питанням вдосконалення рекреаційного комплексу

України і Криму, зокрема, присвячені роботи українсь"

ких учених Л.А. Багрової, І.В. Бережної, Н.Н. Богдано"

ва, Н.П. Дріневського. Серед зарубіжних вчених, що

займалися дослідженнями проблем рекреації і туризму,

необхідно відмітити Ж. Дюмазедьє, Дж. Келлі, Дж. Ней"

лингера .

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей функіо"

нування рекреаційного комплексу АР Крим, визначен"

ня позитивних та негативних характеристик рекреацій"

ного комплексу, дослідження основних факторів, що

вливають на функціонуванних рекреаційних підприємств

задля підвищення конкурентоздатності на наційональ"

ному рівні та міжнародному, залучення інвестицій та

формування рекреаційного послуг АР Крим згідно з

Європейськими стандартами.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток рекреаційного комплексу АРК для Украї"

ни є пріоритетним напрямом національної економіки і

культури, а також важливим фактором підвищення

міжнародного престижу країни, формування державно"

го бюджету, а також є основним джерелом формуван"

ня дохідної частини місцевого бюджету. Автономна

Республіка Крим є одним із тих регіонів України, для

яких проблеми диспропорцій у соціально"економічно"

му розвитку є найактуальнішими. Особливий статус АР

Крим і географічні особливості півострова створюють

певні економічні переваги й можливості для розвитку

рекреаційного комплексу ефективність його функціо"

нування могли б стати передумовами успішного розвит"

ку, стійкого функціонування економіки суттєво вплину"

ти на підвищення якості життя, а також були б визна"

чальним фактором залучення інвестицій [2, с. 43]. Відо"

мо, що рівень розвитку економіки в регіонах вимірю"

ють у розмірі валового регіонального продукту (ВРП).

Валовий регіональний продукт (ВРП) Республіки Крим

за підсумками 2013 р. склав 44 млрд 536 млн гривень.

Частка автономії у ВВП України становила 3. У струк"

турі валової доданої вартості в АРК частка послуг скла"

дає більше половини — 65,9%, що на 9,5 п. вище, ніж у

середньому по Україні (56,4%).

Для дослідження санаторно"курортного комплексу

нами було обрано swot аналіз. Даний аналіз допомагає

виявити позитивні та які негативні характеристики , тоб"

то стан рекреаційного комплексу АР Крим.

Важливою складовою неефективного функціону"

вання санаторно"курортного комплексу України є від"

сутність у державі ефективної державної економічної,

фінансової та податкової підтримки закладів галузі, що

Таблиця 1. SWOT&аналіз рекреаційної галузі АР Крим

Сильні сторони (характеристики)  
рекреаційної сфери АР Крим Слабкі сторони (характеристики) рекреаційної сфери АР Крим 

Високоефективні методики санаторно-курортного 
лікування туберкульозу, легеневих, серцево-судинних і 
нервових захворювань 

Погіршення цілющих властивостей природного середовища 
Криму за рахунок забруднення повітряного і водного басейнів 

Великий бальнеолікувальний потенціал, слабо 
використовуваний в курортній практиці  

Виснаження і зміна властивостей експлуатованих лікувальних 
грязей  

 
Унікальні грязьові ресурси  

Необхідність реконструкції та ремонту багатьох санаторно-
курортних об'єктів, поновлення лікувально-діагностичної 
апаратури  

Високий рейтинг регіону в медико-кліматичному 
зонуванні 
 

Застарілий номерний фонд санаторно-курортних установ  

Висококваліфікований медичний персонал Погіршення конкурентних позицій
кримських здравниць  

Наявність протяжних піщаних і галечникових пляжів Відсутність маркетингового механізму залучення клієнтів з країн 
далекого зарубіжжя  

Клімат помірно-континентальний, м’який. 
Cередня температура повітря в Криму значно більша, 
ніж по всій території України що дозволяє споживачеві 
набогато довше використовувати рекреаційний продукт 

Відсутність маркетингової політики щодо продукції кримської 
ропи та лікувальних грязей, які є унікальними в цілому світі 

Наявність акваторій теплих морів, найбільший в Україні 
купальний сезон 

Погіршення цілющих властивостей природного середовища 
Криму за рахунок забруднення повітряного і водного басейнів 

Придатність акваторій для купання дітей Велика питома вага штучних пляжів, невідповідність пляжної 
інфраструктури кращим світовим стандартам 
  Невелике число шкідливих виробництв, що впливають 

на якість рекреаційного середовища 
Розвинений сегмент сімейного та дитячого відпочинку 
біля моря 

Незабезпеченість курортів критими
басейнами 

Наявність під'їзних автомобільних доріг до купальні-
пляжних місць 

Велике число пансіонатів і баз відпочинку, що не відповідають 
стандартам 

 
Розвинена мережа аквапарків  

Відносно короткий курортний сезон у порівнянні з курортами 
південної Європи, Туреччини та Кіпру 

Велика різноманітність розміщення рекреантів з 
широким ціновим діапазоном  

- Відсутність іміджової політики рекреаційного комплексу АР 
Крим 

Розвинена мережа підприємств громадського харчування Висока ціна на рекреаційний продукт у порівнянні з низькою 
якістю 

Зручне транспортне сполучення - Скорочення державних закупівель рекреаційних путівок. 

Х - Відсутність ефективних методів обліку статистичних даних 
щодо росту ВВП від рекреаційного комплексу  
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значно уповільнює розвиток їх діяльності,

та відсутність відповідної соціальної пол"

ітики в сфері оздоровлення громадян і на"

лежного відпочинку шляхом часткового

фінансування вартості путівок, яка сприя"

ла б підвищенню внутрішнього попиту на

вітчизняний санаторно"курортний продукт

[1, с. 142]. Дослідження стану санаторно"

курортного комплексу АР Крим підтверд"

жує, що він прямо впливає на розвиток

всієї рекреаційної системи України. На

даному етапі, на жаль, санаторно" курор"

тну сферу охопили негативні тенденції, які,

в першу чергу, спричинені відсутністю

ефективної комплексної системи управлі"

ння рекреаційною галуззю України та за"

гальним зниженням платоспроможного

попиту на національний рекреаційний про"

дукт. За таких умов стратегічною метою

політики у сфері рекреаційного комплек"

су, зокрема, є впровадження ефективних

методів управління галуззю, які будуть спрямовані на

підвищення якості всіх видів рекреаційних послуг та їх

конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на

світовому ринках [3, с. 368]. Подальші дослідження не"

обхідно пов'язати з аналізом стану матеріальної бази

та динамікою наданих рекреаційних послуг в санатор"

но"курортних закладах АР Крим за 2009—2013 рр.,

індексами виконання загрузки.

Важливою характеристикою сучасного стану рек"

реаційної індустрії в регіоні є наявна матеріальна база,

що представлена об'єктами різного рекреаційного

профілю. Вони утворюють собою комплекс, що вклю"

чає санаторії, пансіонати з лікуванням, будинки відпо"

чинку і т.д.

У 2009 р. у Криму налічувалося 451 санаторно"ку"

рортних (оздоровчих) закладів з загальним ліжковим

фондом 160,4 тис. ліжок (місць) у місяць максимально"

го розгортання, про що свiдчать дані таблиці 2. Протя"

гом аналізованого періоду спостерігається динаміка

росту дитячих оздоровчих установ та санаторіїв зі

збільшенням ліжкового фонду на 114,3%, санаторіів з

лікуванням на 104,11% та незначним зменьшенням

ліжкового фонду — 99,08%, що повязано з відсутні"

стю або недостатністю державного фінансування на

поліпшення матеріально"технічної бази даних установ.

Стійка тенденція росту спостерігається для будинків та

баз відпочинку на 103,67%, зі збільшенням ліжкового

фонду 106,88%, що говорить про стійку конкурентну

позицію із залученням прямих інвестицій. Кількість зак"

ладів санаторно"курортного комплексу республіки у по"

рівнянні з 2012 роком збільшилась на 25 одиниць, а у

порівнянні з попереднім роком зменшилась на 4 оздо"

ровчих заклади. Майже 13% таких закладів не надава"

ли своїх послуг у 2010/11 рр.; так, тільки з причини

відсутності коштів на експлуатацію не працювало 29%

загального числа, які не працювали протягом звітного

періоду.

Як видно із структури матеріальної бази санатор"

но"курортного комплексу, станом на 2013 рік найбіль"

ша частка припадає на санаторії та пансіонати з ліку"

ванням — 33%, на другому місці — дитячі оздоровчі

установи та санаторії 28%, 22% — бази та будинки

відпочинку, 14% — пансіонати відпочинку та наймен"

шу частку санаторно"курортного комплексу займають

санаторії профілакторії — 3%.

Світова економічнї криза 2008—2009 рр. торкну"

лася ринку рекреаційного комплексу, про що свідчить

доволі низький індикс наданих рекреаційних послуг АР

Крим, який в 2009 становить 65,6%. З одного боку,

відбулося підвищення цін на дані послуги з незмінним

оснащенням матеріальної бази. Це можна пояснити

відсутністю належного державного фінансування,

Таблиця 3. Індекси обсягу наданих рекреаційних послуг (коефіцієнт загрузки)
за 2009—2013 рр., до попереднього року

Заклад оздоровлення 2009 2010 2011 2012 2013 
Санаторно-
рекреаційний 
комплекс 

65,6 103 101 81,2 82,3 

Санаторії з 
лікуванням 

67 113 110 94 96

Дитячі оздоровчі 
установи та санаторії 

70 109 107 91 88

Санаторії-
профілакторії 

52 87 82 56 54

Пансіонати 
відпочинку 

68 95 97 76 79

Бази оздоровлення 71 110 109 89 95

Джерело: [7 с. 68].

Таблиця 2. Динаміка матеріальної бази
санаторно&рекреаційного комплексу АР Крим

Джерело: [7, с. 68].

Форма 
організації 2009 2010 2011 2012 2013 % до 2012 

Санаторії з 
лікуванням 

139 144 143 146 152 104,11

Тис ліжок 56 56,0 56,3 54,7 54,2 103,70
Санаторії-
профілакторії 

13 13 13 12 12 99,08

Тис. ліжок 11 13 12 10 9 90,00
Пансіонати 
відпочинку 

106 109 106 108 102 94,44

Тис. ліжок 27 28,4 28,1 28,4 28 98,59
Бази та будинки 
відпочинку 

104 106 104 109 113 103,67 

Тис. ліжок 31,4 37,5 37,7 42,1 45 106,88
Дитячі оздоровчі 
установи та 
санаторії 

89 103 114 116 120 103,45

Тис. ліжок 35 31 30 42 48 114,3
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зменьшенням власних доходів рекреантів, тому вони

вибирали більш дешеві види оздоровлення такі, як пан"

сіонати відпочинку — 68% та бази оздоровлення —

71% в 2009 р., зниження 2012 — 81,2% та 2013 —

82,3% свідченням цього може бути відсутність сфор"

мованої іміджевої політики щодо рекреаційного ком"

плексу в цілому.

Доволі високий індекс загрузки санаторно"рекреа"

ційного комплексу спостерігався протягом 2010—2011

рр. — 103; 101. З одного боку, це можна пояснити еко"

номічною та політичною стабільністю країні, підвищен"

ням рівня життя населення( незначним зростанням до"

ходів), з другого боку, інвестиційною привабливістю,

яка дозволила удосконалити матеріально"технічний

стан санаторно"рекреаційного комплексу, тим самим за"

лучити більше рекреантів, а також доступною ціновою

політикою по відношенню до закордонної.

Таким чином, на сьогодні рекреацйний комплекс АР

Крим має ряд негативних факторіів, що призводять до

зменьшення потоку рекреантів та заповненості санатор"

но"рекреаційного комплексу таких, як: невідповідність

оснащення лікувальної бази європейським стандартам,

невідповідність ціни та якості наданих послуг; відсут"

ність державного фінансування, застарілість матеріаль"

ної бази, відсутність маргетингових інструментів залу"

чення клієнтів, сезонність наданих рекреаційних послуг

[5, с. 39—44].

Задля формування стійких позицій рекреаційного ком"

плексу нами виділено ряд факторів, які впливають на стійке

функціонування рекреаційних підприємств до яких відне"

сено: соціально"економічні (доходи населення, рівень

інфляції; економічна ситуація, політична стабільність); рин"

кові (кон'юктура ринку, розвиток банківського сектору,

цінова політика, співпраця з постачальниками), законодав"

чо"правові(відповідність послуг чинним нормам та стандар"

там, державне регламентування роботи даних установ),

екологічні (природо"кліматирчні ресурси, сезонність ви"

користання ресурсів), концентрація в галузі (ресурсна,

структурна; власність основних засобів; темпи реалізова"

них рекреаційних послуг), конкурентно"інвестиційні (між

рекреаційними підприємствами в цілому в Україні, між рек"

реаційними підприємствами АРК; між РП інших країн;

іміджева політика РК) (рис. 1).

За даними дослідження було виділено ряд факторів,

які мають високий вплив на формування стійкого функ"

ціонування рекреаційного комплексу, одним з яких є

"доходи населення", тому попит можливий лише за умо"

ви платоспроможності рекреантів. Так, якщо раніше

рекреація мала соціальну основу (соціальні путівки, си"

стема оздоровчих закладів на підприємствах і органі"

заціях), то сьогодні система соціального забезпечення

населення зазнала кардинальних змін. На даний момент

за статистичними даними переважна більшість рекре"

антів відпочивають за власні кошти, а лише 10% пра"

Рис. 1. Фактори, що впливають на стійкість функціонування РК
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цездатного населення відпочивають за кошти держави

[6, с.180—186].

Політична стабільність виступає гарантом надання

та отримання рекреаційного продукту в повній мірі. Ста"

більна ситуація дає можлівість споживачеві бути впев"

неному у правильності використання своїх коштів на

відновлення своїх фізичних та духовних сил, а також у

безпеці свого життя в цілому.

Уникальністю Криму є його клімат особливо Півден"

нобережжя, в поєднанні з чистотою повітря. В по"

рівннянні з усією територією України середня темпера"

тура повітря в Криму значно більша, що дозволяє розви"

вати кліматолікувальну рекреацію з пропускною здатні"

стю не менше 1 млн чол. на рік. При цьому важливим є і

те, що більша частина людей прагне відпочивати саме в

період літніх відпусток. Це пояснюється тим, що з черв"

ня по вересень на території Криму маються найбільш ком"

фортні погодні умови за рівнем сонячної радіації, темпе"

ратурі повітря, морської води, пляжних покриттів і інших

умов, що сприяє сезонної нерівномірності функціонуван"

ня рекреаційних установ. Зниження впливу сезонності

можливий за рахунок лояльних програм для рекреантів,

зі зниженням вартості та залучення додаткових послуг.

Конкуренція на міжнародному рівні відбувається

між закордонними курортами виробників рекреаційних

послуг Туреччини, Єгипету, Болгарії, Іспанії, Тунісу,

Італії, Португалії і т.п [4, с. 36]. Знизити вплив конку"

рентних позицій міжнародного рівня допоможе сфор"

мована іміджева політика країни щодо рекреаційного

комплексу України в цілому.

На рівні національного рекреаційного ринку Кримські

здравниці також відчули вплив конкурентних пропозицій

курортних зон, Закарпаття та Прикарпаття, Одеси, що

проявляється у відтоку рекреантів у міжсезоння і таким

чином підтримує сезонний ритм роботи. Тому необхідним

є підвищення якості надаваних оздоровницями Криму по"

слуг, проведення гнучкої цінової політики, маркетингових

заходів, інвестування коштів у підвищення комфортності

та створення інфраструктури, яка відповідає рівню світо"

вих стандартів, розвиток ділового та інших видів туризму

з метою забезпечення більш рівномірного завантаження

номерного фонду на курортах півострова.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, з дослідження рекреаційного комп"

лексу можна зробити висновок: на ринку послуг АР

Крим функціонує велика кількість суб'єктів рекреації,

що пропонують широкий спектр санаторно"курортних

послуг, різних за якістю і вартістю; тому для рекреації

Криму наростає конкуренція з боку національних рек"

реаційних зон. Але в порівняні з Європейскими стандар"

тами надання рекреаційних послуг Україна, в тому числі

АР Крим, на достатньо низькому рівні про що, свідчить

зменьшення обсягів наданих рекреаційних послуг прак"

тично всіма видами рекреаційних підприємств. Тому для

зростання стійких позицій функціонування рекреацій"

ного комплексу необхідно: зменьшити вплив сезоних

факторів за рахунок додаткових послуг, підвищити

якість наданих послуг, які б відповідали ціновій політиці,

підвищити конкурентоздатність рекреаційних підпри"

ємств за рахунок інвестиційних проектів та власних роз"

робок щодо підвищення якості послуг, аналізу доціль"

ного використання маркетингових, виробничих та

фінансових ресурсів, які сформують позитивну стійку

іміджеву політику функціонування рекреаційного ком"

плексу АР Крим та України в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення поняття системи є ключовим у процедури

ідентифікації категорії системи економічної безпеки як будь"

якого суб'єкта господарювання, так і системи економічної

безпеки будівельного підприємства.

Загалом систему економічної безпеки на прикладному

рівні можна охарактеризувати комплексом управлінських,

страхових, правових, економічних, охоронних, режимних,

судово"правових та інших заходів із захисту бізнесу від не"

законних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних

та інших втрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням застосування системного підходу до ви"

вчення економічної безпеки різних суб'єктів господарсь"

кої діяльності присвячені праці таких науковців, як: Гру"

нин О.А., Грунин С.О., Мак"Мак В.П., Чернявський А.О.,

Ярочкін В.І., Коробчинський О. Л., Андрієнко В.М., Пой"

да"Носик Н.Н., Шемаєва Л.Г., Франчук В.М., Ляшенко О.М.,

Мігус І.П. та інші.

УДК 334.1

О. В. Черевко,
д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки
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FEATURES OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION COMPANIES

Систематизовано сучасні підходи до трактування поняття "система економічної безпеки
підприємств". Запропоновано авторське визначення "система економічної безпеки будівель�
них підприємств". Встановлено основні елементи системи економічної безпеки будівельних
підприємств, якими стали: об'єкт, суб'єкт, нормативно�правове забезпечення, функціональні
складові, механізм функціонування та методики оцінки стану системи. Узагальнено основні
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Значна частина науковців підходить до розуміння сис"

теми економічної безпеки з позиції позиціонування її як ком"

плексу заходів, тобто є прихильниками комплексного підхо"

ду. Водночас не всі дослідники у своїх визначеннях конкре"

тизують, які саме заходи маються на увазі та якою є кінцева

мета успішної реалізації цих заходів, тобто яке завдання має

вирішити ефективна система економічної безпеки сучасно"

го підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення особливостей функ"

ціонування системи економічної безпеки будівельних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діяльність підприємств у сфері будівництва характери"

зується підвищеною ризикованістю порівняно з іншими ви"

дами діяльності. Це пояснюється специфікою будівельного

комплексу і потребує підвищеної уваги до підтримки його

економічної безпеки [1].
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Зважаючи на специфіку робо"

ти підприємств будівельної галузі,

під системою економічної безпе"

ки будівельних підприємств пропо"

нуємо розуміти сукупність еле"

ментів, взаємодія між якими, доз"

воляє здійснювати функціонуван"

ня будівельного підприємства

шляхом мінімізації впливу на ньо"

го загроз.

Основними елементами систе"

ми економічної безпеки будівель"

них підприємств, як будь"якої

іншої системи, є наступні: об'єкт,

суб'єкт, нормативно"правове за"

безпечення, функціональні скла"

дові, механізм функціонування та

методики оцінки стану системи.

Основними об'єктами системи

економічної безпеки будівельного

підприємства вважаються: інфор"

мація, персонал, фінансова сфе"

ра, тощо. Об'єкти економічної без"

пеки взаємозумовлені і взаємопо"

в'язані між собою та іншими об"

'єктами системи. Об'єктом систе"

ми економічної безпеки будівель"

ного підприємства в цілому є його

стабільний економічний стан на

поточний період і в майбутньому.

Суб'єкти системи економічної

безпеки будівельного підприєм"

ства класифіковані за двома гру"

пами — внутрішні (підконтрольні

підприємству і обумовлені його

специфікою) і зовнішні, основні з

яких — державні структури і не"

державна система безпеки, яка формується в Україні.

Попередження реалізації негативних впливів у бу"

дівельному комплексі існуючих та потенційних небезпек і

загроз перебуває у компетенції різних суб'єктів забезпечен"

ня економічної безпеки: органів державної влади; спеціалі"

зованих приватних і громадських структур; внутрішніх служб

та підрозділів підприємства. Тим не менш, основне місце у

системі забезпечення економічної безпеки будівельного

підприємства має відводитися його службі економічної без"

пеки.

Однак при високому рівні тіньових відносин та кримі"

налізації економіки, необхідною є взаємодія служб еконо"

мічної безпеки підприємств та професійних компаній з на"

дання послуг забезпечення економічної безпеки, а також си"

лових структур. Численні проблеми забезпечення економі"

чної безпеки підприємств будівельної індустрії залишають"

ся невирішеними, що гальмує розвиток галузі, яка вимагає

принципово нових підходів до перетворень в будівельному

комплексі, а отже, і в організації систем економічної безпе"

ки її учасників.

Основними функціональними складовими системи еко"

номічної безпеки підприємства деякі вчені називають: за"

хист комерційної таємниці та конфіденційності інформації;

комп'ютерну безпеку; внутрішню безпеку; безпеку будинків

і споруд; фізичну безпеку; технічну безпеку; безпеку зв'яз"

ку; безпеку господарсько"договірної діяльності; безпеку пе"

ревезень вантажів та осіб; безпеку рекламних, культурних,

масових заходів, ділових зустрічей та переговорів; проти"

пожежну безпеку; екологічну безпеку; радіаційно"хімічну

безпеку; конкурентну розвідку; інформаційно"аналітичну

роботу; експертну перевірку механізму системи забезпечен"

ня [2].

Вважаємо, що запропоновані складові можна вважати

швидше напрямами здійснення заходів щодо забезпечення

економічної безпеки підприємства, ніж структурними скла"

довими її будови. У такому контексті, перспективи своїх по"

дальших наукових досліджень деякі сучасні вчені вбачають

у розробці підходів щодо оцінки тісноти зв'язку між основ"

ними структурними складовими економічної безпеки

підприємства на основі попередньо відібраної множини

кількісних та якісних індикаторів, а також вивчення впливу

зміни щільності зв'язків на кінцевий результат.

Загалом, у наукових працях з системотворення в еко"

сесенті виділено декілька ознак структурування системи.

Найрозповсюдженішими є функціональна та видова озна"

ки [3, с. 309].

Актуальні на сьогодні підходи до конкретизації підсис"

тем чи функціональних складових системи економічної без"

пеки підприємства було встановлено Андрієнком В.М. на

основі численних наукових праць знаних сучасних вчених

та наведено в таблиці 1 [4].

Отже, переважна більшість авторів схиляється до не"

обхідності виокремити у складі системи економічної безпе"

ки фінансову, інформаційну, кадрову, силову, екологічну,

техніко"технологічну, правову і політичну функціональні

складові.

Система економічної безпеки кожного підприємства

абсолютно індивідуальна. Її повнота й дієвість багато в

чому залежать від наявної в державі законодавчої бази,

матеріально"технічних і фінансових ресурсів, що виділяє

керівник підприємства, розуміння кожним зі співробітників

важливості забезпечення безпеки бізнесу, а також від

знань і практичного досвіду начальника системи економі"

чної безпеки, що безпосередньо займається формуванням,

Таблиця 1. Підходи до структурного складу системи
економічної безпеки вітчизняних підприємств

Складові Науковець 
та джерело Особливості 

1. Фінансова безпека
2. Інтелектуальна і кадрова безпека 
3. Техніко-технологічна безпека 
4. Політико-правова безпека 
5. Інформаційна безпека 
6. Екологічна безпека 
7. Силова безпека 

Барановський О.І., 
Мунтіян В.І., 
Мосіюк М. В. 

Автори розділяють 
інтелектуальну і кадрову безпеку 
у окремі підсистеми; виділяється 
політична безпека, що у 
сучасних умовах політичної 
кризи, досить актуально 

1.  Безпека матеріальних ресурсів 
2.  Фінансова безпека 
3.  Технологічна безпека 
4.  Безпека комерційної діяльності 
5.  Безпека системи управління 

Зубок М. І., 
Рубцов В.С., 
Яременко С. М., 
Гусаров В.Г.  

Не виокремлено підсистему 
інформаційної безпеки, також 
залишено поза увагою юридичну 
або правову складову 

1.  Фінансова безпека
2.  Кадрова безпека 
3.  Виробничо-технологічна безпека 
4.  Силова безпека 
5.  Політико-правова безпека 
6.  Інформаційна безпека 
7.  Екологічна безпека 

Васильєв О. В. Відсутня підсистема технічної 
безпеки, проте, запропоновано 
виокремити виробничу безпеку, 
що перебуває у тісному зв’язку 
із технологічною, у окрему 
підсистему 

1.  Фінансова безпека
2.  Cилова безпека 
3.  Техніко-технологічна безпека 
4.  Правова безпека 
5.  Кадрова безпека  
6.  Логістично-виробнича безпека  

Козаченко Г.В., 
Пономарьов В.П., 
Ляшенко О.М.  

Не приділено уваги 
інформаційній безпеці 
підприємства та його 
екологічній безпеці; натомість 
має місце логістична складова у 
прив’язці до виробничої безпеки 

1.  Організаційно-управлінська безпека
2.  Фінансова безпека 
3.  Матеріально-технічна безпека 
4.  Техніко-технологічна безпека 
5.  Безпека кадрів і персоналу 
6.  Інформаційно-правова безпека 
7.  Екологічна безпека 
8.  Силова безпека 

Глушков В.Є., 
Редько Р.М.  

Автори поєднують інформаційну 
і правову безпеку у єдину 
підсистему; вперше визначено 
організаційно-управлінську 
складову системи економічної 
безпеки підприємства; дещо 
незрозумілою є надмірна увага 
до технічної складової, що 
ввійшла до складу одразу двох 
підсистем системи економічної 
безпеки – матеріально-технічної 
та техніко-технологічної 
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побудовою і підтримкою самої системи. Лише незначна

частка будівельних підприємств виділяє такий елемент

своєї діяльності як система економічної безпеки, частіше

за все цими питаннями займаються менеджери, аналітики,

охорона підприємства. На вітчизняних будівельних підприє"

мствах більшого розвитку отримала силова безпека, але

спеціалісти"практики наголошують на тому, що силова без"

пека підприємства є лише окремою складовою його еко"

номічної безпеки.

Особливістю й, одночасно, складністю при форму"

ванні системи економічної безпеки є той факт, що її

дієвість практично повністю залежить від людського чин"

ника. Навіть при наявності на будівельному підприємстві

професійно підготовленого начальника служби економі"

чної безпеки, сучасних технічних засобів, менеджмент

підприємства не отримає бажаних результатів доти, поки

у колективі кожний співробітник не усвідомить важливість

і необхідність запровадження заходів економічної безпе"

ки [5, с. 41].

Враховуючи існуючі напрацювання, нами були узагаль"

нені основні етапи побудови системи економічної безпеки

будівельних підприємств:

1) вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента,

який воно займає на ринку, штатного розпису, а також знай"

омство з персоналом;

2) аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній без"

пеці підприємства та вивчення інформації про кризові ситу"

ації, їхні причини і шляхи врегулювання;

3) аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й

аналіз їх відповідності виявленим загрозам;

4) моделювання нової системи економічної безпеки

підприємства: розробка плану усунення виявлених під час

аудиту недоліків; підготовка пропозицій щодо удосконален"

ня системи економічної безпеки (у т.ч. створення служби

безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи систе"

ми безпеки на її базі, визначення механізмів її забезпечен"

ня та розробка організаційної структури управління систе"

мою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; плануван"

ня щомісячних витрат на забезпечення економічної безпе"

ки (бюджет);

5) затвердження моделі нової системи та бюджету на її

утримання;

6) етап формування нової системи економічної безпе"

ки;

7) оцінка ефективності сформованої системи, її удос"

коналення [6, с. 44].

Під час формування системи економічної безпеки су"

часних будівельних підприємств, їх керівники часто забу"

вають, що питання економічної безпеки входять в обов'я"

зок не тільки працівників економічних служб, а й техніч"

них відділів (головного механіка, енергетика, технолога та

ін.). Економічні служби підприємства планують господарсь"

ку діяльність, здійснюють постачання і реалізацію про"

дукції, організовують працю, фінансову роботу, облік і

контроль господарської діяльності [5, с. 42]. А для буді"

вельних підприємств неабияке значення має і організація

власне процесу будівництва, під час якого виникають не"

традиційні для інших видів підприємницьких структур ри"

зики і загрози, які необхідно відслідковувати і контролю"

вати.

У будівельній галузі підприємство є основою, на якій

грунтується безпека та стабільність галузі загалом. За су"

часним трактуванням економічна безпека будівельного

підприємства повинна базуватися на ефективності діяльності

кожного будівельного підприємства [7, с. 190]. У сучасних

умовах господарювання формуванню системи економічної

безпеки вітчизняних будівельних підприємств необхідно

приділити увагу як на теоретико"методологічному, так і на

прикладному рівнях.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження можна зробити

наступні висновки:

1. Систематизовано сучасні підходи до трактування

поняття "система економічної безпеки підприємств" та зап"

ропоновано авторське визначення "система економічної

безпеки будівельних підприємств".

2. Встановлено основні елементи системи економічної

безпеки будівельних підприємств, якими стали: об'єкт,

суб'єкт, нормативно"правове забезпечення, функціональні

складові, механізм функціонування та методики оцінки ста"

ну системи.

3. Узагальнено основні етапи побудови системи еконо"

мічної безпеки будівельного підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування сучасних підприємств та організацій

всіх форм власності в Україні відбувається в умовах загост"

рення кризових явищ та зміни системи цінностей та приорі"

тетів розвитку. Реалізована більшістю підприємств антикри"

зова політика управління орієнтована переважно на забез"

печення існування підприємства на ринку (програма"

мінімум) та отримання прибутку від діяльності (програма"

максимум). У зазначених умовах системи менеджменту

підприємств побудовані як системи стратегічного типу, орі"

єнтовані на функціонування в мовах стратегічних несподі"

ванок та гнучких систем прийняття управлінських рішень, в

яких підприємство виступає як виробнича система генеру"

вання фінансових результатів, а аспекти підприємства як

соціальної системи, відходять на другий план. Такий стан

справ актуалізує необхідність балансування цілей стратегі"

чного менеджменту та зміни вектору стратегічного менед"

жменту підприємств та організацій із суто ринкового та

фінансового на еклектичний, який матиме соціальну спря"

мованість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та стра"

тегічного управління знайшли розвиток у працях цілого кола

науковців, серед яких: І. Ансоф, М. Портер, Б. Андерсен,

Р. Акоф, К. Уолш, Г. Нів, Э. Демінг, А. Шеєр, М. Робсон,

М. Улах, М. Хамер, Д. Чампі, Ф. Кросбі,  Э. Голдрат,

УДК 331.101.3

Н. С. Приймак,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи,
ОКВНЗ "ІП "Стратегія", м. Жовті Води

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ
СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Priymak,
p.h.d. associate professor of management department and social work OKVNZ 'IP 'Strategy' Goltie Vodi

SOCIAL WORK IS IN THE CONTEXT OF THE SYSTEM OF STRATEGICMANAGEMENT
OF ENTERPRISE

У статті визначено неминучість стратегічного характеру управління, яка накладає відбиток на
перебіг як внутрішньогосподарських комунікацій, так і зовнішніх комунікацій підприємства, які
опосередковані соціальною сферою. Соціальна робота як складова стратегічного менеджменту
сучасних українських підприємств не має чітко окреслених меж та не виокремлена у окремий
стратегічний чи аналітичний напрям діяльності. Встановлено, що сучасний менеджмент на стра�
тегічному рівні потребує закріплення засад стратегічного управління соціальним колективом
підприємства, а значить, потребує розвитку підсистеми соціальної роботи.

Inevitability of strategic character of management, that layson an imprint on motion both
communictions and external communications ofenterprise, that is mediated by a social sphere, is
certain inthe article. Social work, however the constituent of strategicmanagement of the modern
Ukrainian enterprises hassharpedged limits and not distinguished it is Set inseparate strategic or
analytical direction of activity, that amodern management at strategic level needs fixing ofprinciples
of strategic management of enterprise a socialcollective, and, needs development of subsystem social.

Ключові слова: управління, стратегічний менеджмент, кадрова стратегія, соціальна робота, органі%

заційна культура.

Key words: management, strategic management, skilledstrategy, social work, organizational culture.

С.Д. Бушуєв, В.Т. Вечерова, Р.Б. Тян, Г.К. Клівень та

інших. У свою чергу, соціальна робота як напрямок науко"

вого дослідження широко розвинута у працях Л.Т. Тюптя,

І.Б. Іванової, І.Д. Звєрєвої, Л.Х. Гуслякової, Ш. Рамона,

Т. Шаніна, Д. Ядранського, К. Ханвея, Т. Филпота та інших,

проте зв'язок менеджменту із системою соціальної роботи

на підприємствах та організаціях є не достатньо дослідже"

ним як у статичних умовах господарювання, так і в умовах

кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження виступає дослідження взаємозв'"

язку та взаємовпливу системи стратегічного менеджменту

та соціальної роботи на ефективність загального функціо"

нування підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати

наступні завдання:

— визначити місце соціальної роботи у діяльності

підприємства;

— оцінити вплив соціальної роботи та її результатив"

ності на діяльність підприємства;

— визначити перспективні напрямки розвитку соці"

альної роботи на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток ринкових умов та їх еволюція в Україна при"

звели до обов'язковості розуміння системи управління
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підприємством виключно у стратегічному аспекті, коли

підприємство є виробничою системою, яка активно взає"

модіє із зовнішнім середовищем. Практика менеджменту на

підприємствах України у 90 випадках із 100 носить стратег"

ічний характер, а у інших 10 випадках є системою, яка або

розвивається, або згортається. Неминучість стратегічного

характеру управління накладає відбиток на перебіг як внут"

рішньогосподарських комунікацій, так і зовнішніх комуні"

кацій підприємства. Обидва види комунікацій опосередко"

вані соціальною сферою, оскільки:

— рушійною силою виробничого процесу (або процесу

надання послуг) на підприємствах були і залишаються тру"

дові ресурси, які є носієм соціальних відносин;

— суспільні відносини як всередині підприємства, так і за

його межами, накладають відбиток на результати діяльності

через організаційну культуру та систему соціального клімату;

— "людський фактор" як конструктивно"деструктивний

чинник присутній як у зовнішньому, так і у внутрішньому

середовищі та потребує врахування при прийнятті будь"яко"

го рішення.

Отже, для ефективного функціонування та досягнення

системи стратегічних цілей підприємств та організацій, сис"

тема менеджменту повинна забезпечити ефективність соц"

іальної роботи на підприємстві.

У сучасній науковій літературі соціальна робота, як на"

укова категорія розглядається в трьох основних значеннях:

— практична професійна діяльність із подання допомо"

ги та підтримки людей, які опинились у скрутній ситуації;

— навчальна дисципліна з професійної підготовки

фахівців із соціальної допомоги та підтримки населення;

— галузь наукових знань, яка грунтується на сукупності

концепцій і теорій, досліджує принципи і закономірності,

моделі та методи соціальної роботи, має об'єкт і предмет

дослідження, систему наукових понять і категорій, су"

купність методів дослідження.

Саме поняття "соціальна робота на підприємстві" пере"

важно носить суто"формальний характер та зводиться до

наступних напрямків:

— заповнення анкетних даних про працівника, його соц"

іальний статус та наявність соціальних пільг — передбачає

роботу відділу кадрів (інспектора відділу кадрів) при прий"

нятті робітника на певну вакансію та при заповненні необх"

ідних документів;

— при формуванні кадрових звітів, у яких визначається

гендерна структура, вікова структура та освітній рівень пра"

цівників підприємства чи його окремих підрозділів;

— при роботі із соціально"незабезпеченими верствами

персоналу, як"то: матері"одиначки, особи, які мають на ут"

риманні членів родини із обмеженими фізичними можли"

востями;

— при необхідності складання соціального профілю

колективу та визначенні рівня забезпеченості певними соц"

іальними благами в колективі.

Соціальна робота як складова стратегічного менедж"

менту сучасних українських підприємств не має чітко окрес"

лених меж та не виокремлена у окремий стратегічний чи

аналітичний напрямок діяльності. Найбільш часто вона

віднесена у якості складової до кадрової стратегії, що, на

думку автора, не відповідає дійсності, оскільки:

— соціальна робота не може бути виключно категорією,

притаманною використанню ресурсу "робоча сила";

— вона стосується системи загально корпоративного

управління, оскільки, включає елементи організаційної куль"

тури, яка, в свою чергу, формується стейкхолдерами;

— соціальна робота потребує фінансового забезпечен"

ня, а значить, є складовою фінансової стратегії;

— динамізм суспільства та суспільних відносин визначає

інноваційний характер соціальної роботи, а отже, вона є

складовою інноваційної стратегії або стратегії НДДКР.

Сучасний менеджмент на стратегічному рівні потребує

закріплення засад стратегічного управління соціальним ко"

лективом підприємства, а значить, потребує розвитку підси"

стеми соціальної роботи. Налагоджування такої роботи ма"

тиме наступні позитивні наслідки для підприємства:

— формування позитивного іміджу компанії та форму"

вання її "соціального профілю";

— забезпечення керованої організаційної культури, яка

матиме можливість розвивати у персоналу потрібні перева"

ги, які будуть сприяти реалізації місії;

— забезпечення ефективного перебігу інформаційних

потоків у стратегічній системі організації інформації на

підприємстві;

— сприяння змінам на підприємстві та усунення опору

змінам.

Для досягнення таких позитивних змін необхідно впро"

вадити ряд заходів в межах підприємства, які забезпечать

налагоджування ефективної соціальної роботи. Серед них:

1. Впровадити у практику стратегічного менеджменту

напрямку аналітичної діяльності із відстежування та коор"

динації соціального профілю як всього підприємства, так і

його операційних підрозділів.

2. Розвивати елементи соціальної комунікації персона"

лу (проведення корпоративних заходів, спрямованих на соц"

іальну взаємодію різних верств персоналу підприємства).

3. Запровадити у практику роботи кадрових служб

підприємства практики ведення соціальних карток (чи соц"

іальних реєстрів) працівників, де буде накопичуватися не

тільки особиста інформація про персонал, але й про його

соціальний статус та наміри його зміни.

4. Започаткування практики ведення соціальних кош"

торисів чи соціальних бюджетів, покликаних створити

підгрунття для ефективної соціальної роботи на

підприємстві.

Стратегічний менеджмент в таких умовах буде сприяти

не тільки досягненню довгострокових ринкових та фінан"

сових цілей, але й розвитку підприємства як соціально"еко"

номічної відкритої системи, готової до несподіванок не

тільки стратегічного, але й соціального характеру, які, як

показує практика господарювання підприємств України, ще

складніше передбачити та виміряти.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що сучасний

стратегічний менеджмент повинен носити систематичний

характер та мати соціальну складову; соціальна робота має

бути виведена із царини кадрової роботи у окремий напрям

соціального управління; розвиток організаційної культури

підприємства повинен спиратися на зважені стратегічні та

соціальні дії. Тільки у такому сполученні елементів стратег"

ічне управління досягне не тільки результатного, але й соц"

іального ефекту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За розрахунками автора, протягом останніх 20 років

в Україні прийнято три стратегічних документа соціаль"

но"економічного розвитку, понад 20 стратегій (зокре"

ма [1]), 80 концепцій, 20 документів, що визначають

основні напрямки реформ, і 21 стратегія розвитку ре"

гіонів. Проте жодного з цих нормативно"правових актів

не виконано в повному обсязі. Так відбулося, оскільки
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У статті доведено, що в українському суспільстві ще не сформувалося розуміння, що дер�
жавна політика — це не наукове дослідження і не бізнес. Між тим, низку проблем, що існують у
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держави варто: якнайшвидше повернути в галузь професіоналів; забезпечити прозорість бюд�
жетних видатків і незалежність виконавців; розробити постійно діючі системи підтримки прий�
няття владних рішень і стратегічного планування розвитку галузі; створити ситуаційний центр
для відображення стану, поточного моніторингу й моделювання процесів, що відбуваються на
енергетичних ринках. Лише за цих умов стратегічні документи розвитку галузі будуть інструк�
ціями з вирішення поставлених проблем, виходячи з наявних у держави ресурсів.

It is proved that in the Ukrainian society is not yet formed an understanding that the public policy is
not a scientific study and public policy is not a business. Meanwhile, a number of problems in fuel
and energy complex of Ukraine cannot be solved using outdated Soviet "technical" approach. We
need a new understanding of the processes. However, ignoring the advances of public policy science,
investment bankers, bakers and producers of apple concentrate, have been appointed to high
positions in the State, are unable to professional policy�making. Given this, the leadership of the
State is necessary: as soon as possible to return of professionals to the public administration; ensure
the transparency of budget expenditure and the independence of the performers; to develop a
decision�making system and strategic planning system; create a situation center to display the status
of the energy markets, monitoring and simulation of processes that occur in these markets. Only
under these conditions, policy documents aimed at development of the fuel and energy complex will
be instructions for the solution of the problem, based on the policy inputs.
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в Україні процес стратегічного управління помилково

ототожнюється з підготовкою програмного документа

як кінцевого продукту.

З огляду на це, дуже важливим вбачається визна"

чення об'єктивних і суб'єктивних причин, що призвели

до провалів політики у сфері стратегічного управління,

зокрема в паливно"енергетичному комплексі (ПЕК), із

метою їхнього запобігання в майбутньому.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико"методологічні засади гарантування енер"

гетичної безпеки України знайшли відображення в пра"

цях В. Баранніка, З. Варналія, О. Власюка, А. Гальчинсь"

кого, В. Геєця, І. Заремби, М. Земляного, М. Ковалка,

Л. Криворуцького, В. Ксьонзенко, В. Ліра, С. Пирожко"

ва, Р. Подольця, Д. Прейгера, Ю. Руденка, В. Саприкі"

на, Б. Стогнія, О. Суходолі, А. Сухорукова, В. Точіліна,

А. Шевцова, А. Шидловського. Але попри велику

кількість грунтовних наукових і науково"практичних

досліджень у цій сфері (зокрема, [2—5]), багато питань,

які стосуються стратегічного планування розвитку ПЕК,

ще недостатньо опрацьовані, що ускладнює вироблен"

ня дієвої державної політики в цій сфері та створює

умови для виникнення додаткових загроз енергетичній

безпеці України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення провалів сучасної держав"

ної політики, що ускладнюють реалізацію підготовлених

галузевими експертами проектів нової Енергетичної стра"

тегії України, та розроблення шляхів їхнього подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2014—2015 роках в українському суспільстві

сформувалася думка про те, що виконання Енергетич"

ної стратегії України в її нинішній редакції [1] здатне

лише зашкодити розвиткові національного паливно"

енергетичного комплексу. На це, зокрема, вказували

присутні в документі: підміна змісту стратегічної діяль"

ності її формою; реактивне реагування на зміни зовні"

шнього середовища і припущення про його незмінність

до 2030 року; переконання, що одна лише наявність

стратегії здатна забезпечити її реалізацію; розрив між

стратегічною і оперативною діяльністю; нехтування спе"

цифікою об'єкта планування й можливостями його

змінення (зокрема їх темпами); галузевий, а не систем"

ний підхід.

З огляду на це, групою галузевих експертів було

ініційовано підготовку двох проектів нової Енергетич"

ної стратегії [6—7], в яких уперше:

— було поставлені завдання ні перед галуззю, а

органами виконавчої влади, що формують і реалізують

державну політику розвитку паливно"енергетичного

комплексу;

— цілі політики не були відокремлені від її завдань,

а формували "дерево цілей";

— використовуючи комплексні індикатори, було

визначено цільовий стан ПЕК, а не запропоновано мно"

жину виробничих показників, недосяжних за наявних

ресурсів;

— було розроблено механізми та інструменти за"

планованих змін, а не наведено традиційний для галузі

перелік лобістських побажань.

І хоча розробникам не вдалося сформувати нероз"

ривний ланцюг "бачення → цілі → завдання → механіз"

ми → інструменти → заходи → ресурси" зі зворотним

зв'язком, реалізація розроблених проектів Енергетич"

ної стратегії буде суттєво ускладнена з таких причин.

Досягти результату в складному соціально"еконо"

мічному становищі можна, лише відмовившись від сте"

реотипного мислення. Проте, завоювавши неза"

лежність, Україна отримала у спадок не лише потужний

ПЕК, але й радянські практики управління ним, які не

змогли похитнути навіть ліберальні реформи 1990"х. З

появою ж владних груп нової якості вікно можливостей

для реформ у ПЕК закрилося взагалі, а сам він пере"

творився на джерело надприбутків для "домінантної

коаліції", яка, захопивши важелі управління, прагне збе"

регти за собою право рентної експлуатації енергетич"

них активів.

Такий стан справ зумовили фундаментальні пробле"

ми управління, що загострилися під час нинішньої кризи:

— втрата органами державної влади розуміння

енергетичних ринків, галузі, національної економіки як

цілісних об'єктів управління;

— не превентивна, а реактивна політика, коли ак"

тивні дії починаються лише після набуття проблемою за"

гального характеру; боротьба з наслідками криз, а не

їхнє попередження;

— посилення "ефекту запізнення" під час визначен"

ня порядку денного, формування, проектування та реа"

лізації державної політики;

— прийняття рішень без комплексної оцінки їхньої

ефективності, результативності, справедливості й до"

цільності, в ручному режимі, під тиском "громадськості"

або груп спеціальних інтересів, на основі неповної, су"

перечливої, часто тенденційно підібраної інформації;

— зосередження уваги осіб, які готують рішення,

на поточних питаннях, хоча неефективне реагування, за"

мовчування або замовляння суспільних проблем призво"

дить до значно більших затрат ресурсів у майбутньому.

До того ж, беручи участь у підготовці проектів Енер"

гетичної стратегії [6; 7], автор натрапив на несподівану

проблему. Коли розробники спробували узгодити про"

гнозні потреби країни в паливі та енергії з її міжнарод"

ними зобов'язаннями, то виявилося, що вибрана мате"

матична модель не дозволяє це зробити. Виходило, що

для виконання вже підписаних угод Україні слід з 2020

року масово виводити з експлуатації теплові електро"

станції, скорочуючи і без того недостатні маневрені по"

тужності. Таким чином, помилковість нормативно"пра"

вових актів, зокрема [1], які стверджують, що оптимі"

зація структури енергетичного балансу має полягати в

заміщенні традиційних видів палива іншими видами, вже

не повинна викликати сумнівів. На жаль, не всі здатні

визнати цей факт, оскільки вітчизняні політики й дер"

жавні службовці, зазвичай, не розуміють зміст терміну

"оптимізація". Переважна більшість використовує його

тільки для демонстрації широти власного лексикону.

При цьому навіть в академічних колах вкоренилася

думка про можливість успішного вирішення проблем

ПЕК із використанням застарілих "технічних" підходів.

Зокрема, як і раніше, вважається, що:

— рішення органів державної влади (суб'єкта управ"

ління) є кваліфікованими й відображають інтереси су"

спільства;

— паливно"енергетичний комплекс (об'єкт управлі"

ння) є чітко визначеним і незмінним, тобто відомо, які

дії можна застосувати і як буде реагувати об'єкт;

— об'єкт автоматично виконує всі рішення суб'єкта,

тобто неконтрольовані суб'єктом процеси функціону"

вання об'єкта відсутні.
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Між тим, уже сьогодні слід виходити з того, що:

— в об'єкта є "власні інтереси", що конкурують із

такими в інших сферах діяльності. Тривале дотування

цілих галузей економіки за рахунок ПЕК є яскравою ілю"

страцією цього факту;

— суб'єкт не є єдиним джерелом управлінських

рішень. Існують групи спеціальних інтересів, що ство"

рили альтернативні центри управління. Доказами цього

є здійснені з численними порушеннями чинного зако"

нодавства прийняття "оновленої" Енергетичної стратегії,

закону про ринок електроенергії, нормативно"правових

актів про "підтримку" вугільної галузі тощо;

— між інтересами "суб'єктів", ПЕК і суспільства існу"

ють суттєві розбіжності. Звичайною практикою є спря"

мування ресурсів на економічно необгрунтовані (для

сектора і суспільства) проекти й передача управління

об'єктами інфраструктури приватним особам.

Вкотре у Верховній Раді України реєструють зако"

нопроект "Про Єдину державну систему моніторингу

виробництва, постачання, транспортування, споживан"

ня та оплати за паливно"енергетичні ресурси та кому"

нальні послуги" (ЄДСМ), яку планується реалізовувати

за допомогою програмних засобів і на основі розумін"

ня енергетичних ринків 20"річної давнини. Авторів про"

ектів [6; 7] неодноразово критикували за недостатнє

використання математичних моделей розвитку України,

хоча не лише уряди, але транснаціональні корпорації

застосовують для планування своєї діяльності не "кла"

сичне" математичне моделювання, а сценарні підходи.

На жаль, в українському суспільстві поки не сформу"

валося розуміння, що державна політика — не академі"

чне дослідження, а стратегія розвитку галузі — не спосіб

задоволення цікавості вчених за державний кошт.

Енергетична стратегія — це й не науковий звіт. На

відміну від класичного дослідження аналітичні докумен"

ти, що розробляються під час формування й реалізації

державної політики:

— мають прикладний, орієнтований на конкретні

проблеми характер. Будь"який документ такого роду —

концепція, стратегія, біла чи зелена книга — повинен

бути спрямованим на розроблення інструкції з вирішен"

ня проблеми, виходячи з наявних ресурсів. І успіх доку"

мента вимірюється вирішенням проблеми, а не здобут"

тям істини;

— передбачають часові обмеження щодо розроб"

лення, затвердження та реалізації. На жаль, розробни"

ки першої Енергетичної стратегії, затвердженої через

п'ять років після її написання, дотепер відмовляються

визнати, що більшість механізмів, запропонованих ними

для розвитку галузі, в якій переважали державні

підприємства, після масової приватизації об'єктів енер"

гетичної інфраструктури в 2002—2006 роках безнадій"

но застаріли;

— є між" і мультидисциплінарними, вимагають спе"

цифічних знань. Енергетична стратегія — це не продукт

енергетичної науки й не бізнес"план, а документ, що

передбачає інтегровані підходи, комплексне викорис"

тання методів державного управління, енергетики, ма"

тематики, економіки, права, соціології, психології та

інших наук. Тому "вузькі фахівці" та академічні інститу"

ти можуть (і мають) бути лише консультантами в роз"

робників стратегій;

— орієнтовані на замовника, що ставить перед со"

бою певні і не завжди розкриваються (латентні) цілі. При

цьому держава, бізнес, підприємці, пенсіонери або сту"

денти не можуть ініціювати розробку стратегії.

Необхідно розуміти: замовник аналітичного докумен"

та завжди зацікавлений у його розробленні, затвердженні

та реалізації. Але не через необхідність "виконання Кон"

ституції і законів України", "підвищення рівня життя на"

селення", "формування енергоефективного суспільства".

На думку автора, існує лише п'ять видів інтересу:

— фінансовий, коли вирішення поставленої пробле"

ми дозволить збільшити надходження коштів. Але не

державі чи галузі, а саме замовнику. Сприятиме не "на"

повненню бюджетів", а збільшенню фінансування

клієнта;

— матеріальний, якщо рішення проблеми дозволить

замовнику отримати будівлі, обладнання, інші ресурси

такого ж роду;

— організаційний, якщо після затвердження до"

кумента замовник зможе створити нові підлеглі йому

установи або збільшити штат, реорганізувати структу"

ру наявних;

— інформаційний, якщо замовник зможе отримати

нову або монополізувати доступну інформацію;

— символічний, коли вирішення проблеми дозво"

лить замовнику отримати нагороду, звання, ранг, про"

сунутися по службі.

Між тим, натепер в органах державної влади відсут"

ня заінтересованість (фінансова, матеріальна, органі"

заційна, інформаційна, символічна):

— у розробленні сценаріїв розвитку ПЕК, економі"

ки країни в цілому, формуванні оперативних і прогноз"

них енергетичних балансів;

— одержанні стандартизованої, оперативної, по"

вної, точної, узгодженої та несуперечливої інформації

про реальний стан ПЕК;

— у залученні до формування й реалізації держав"

ної політики розвитку галузі кваліфікованих фахівців.

Ніхто і ніколи не буде підтримувати "зелену енерге"

тику" і "перехід на альтернативне паливо", якщо це не

буде вигідно. Відсутність "політичної волі" є вигадкою

журналістів. Державна машина не запрацює без особи"

стої заінтересованості її водіїв або примусової реалі"

зації своїх вимог доведеними до відчаю громадянами.

При цьому органи державної влади сприяють саме

останньому, реалізуючи неоліберальну політику, за якої

держава дезертирує зі сфер соціальної відповідальності

й накопичує передумови для подальшого зростання

соціальної поляризації. Згідно з цією політикою держа"

ва вважається "поганим господарем", а єдиною альтер"

нативою їй є позбавлений обмежень нерегульований

ринок. Проте, на думку автора, жоден з енергетичних

ринків не здатний самостійно сформувати такі ціни й

тарифи, що б відображали баланс між їхньою оцінкою

споживачами й вартістю ресурсів, витрачених на вироб"

ництво. І якщо виробники не обкладаються податками,

здатними змусити їх змінити свою поведінку, а

діяльність суб'єктів господарювання, що формує пози"

тивні екстерналії, не заохочується, в державі виникає

паразитичний капітал, який прагне до отримання швид"

кого прибутку, ухилення від сплати податків, ігноруван"

ня інтересів суспільства і прав громадян.
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На жаль, в українському суспільстві ще не сформу"

валося розуміння, що державна політика — це не бізнес,

а реформи — не набір лобістських побажань.

Сьогодні в державі конкурують дві групи спеціаль"

них інтересів — "імпортерів" і "експортерів". І та, що

перемагає, одержує в управління не тільки бюджет, але

й всю власність, яка нічим і ніяк не захищена.

При цьому державні службовці найвищих рангів

майже не приховують, що у вільний від роботи час зай"

маються бізнесом. Що не дивно, оскільки навіть Пре"

зидент України не вбачає відмінностей між підприєм"

ницькою діяльністю й державним управлінням. За його

словами: "Людина з реального сектора, яка має досвід

створення великої кількості робочих місць, будучи ве"

ликим платником податків, яка впроваджує нові техно"

логії, може приходити на державну службу й продемон"

струвати реальні досягнення" [8]. Але метою держав"

ного управління не є отримання прибутку й захоплення

регулятора, а державна політика не є змаганням за

вплив і ресурси.

На думку Петра Порошенка, країні необхідна сис"

темна чистка кадрів: "Потрібно створити дуже просту

модель, коли за 2...3 місяці ми зможемо оцінити стан

справ у будь"якої державній установі, і після цього нам

стане зрозуміло — нам потрібно міняти 20, 30 або 90

% службовців" [8]. Наслідками такого менеджерсько"

го підходу стали:

— масові скорочення державних службовців 3...6

категорій, що відповідають за підготовку проектів влад"

них рішень та їхнє економічне обгрунтування. Зняття у

решти премій і надбавок за інтенсивність роботи, вис"

лугу років, наявність наукових ступенів і вчених звань,

що зумовила масове звільнення професіоналів;

— звільнення професійних чиновників під приводом

"очищення влади", закон про який розкритикований

Венеціанською комісією [9]. Заміна їх незатребувани"

ми в своїх країнах іноземцями, які легко змінили грома"

дянство заради високих зарплат, виплачуваних їм міжна"

родними спекулянтами на кшталт Джорджа Сороса;

— фактична передача управління державними фі"

нансами під контроль Міжнародного валютного фонду;

— використання звичних сумнівних методів робо"

ти. Підтвердженням цього стало відсторонення від ро"

боти керівників Державної фіскальної служби, фактич"

но звинувачених прем'єр"міністром України у сприянні

збереженню корупційних схем "попередників";

— зростання закритості й непрозорості органів ви"

конавчої влади, ліквідація під приводом реорганізації

Громадських рад, супроводжувана звинуваченнями

представників громадянського суспільства в непрофе"

сіоналізмі, попри відсутність досвіду роботи в керованій

сфері у самих чиновників;

— численні порушення регламенту Кабінету

Міністрів і Верховної Ради України, ігнорування народ"

ними депутатами зауважень і рекомендацій Головного

юридичного та Головного науково"експертного управ"

лінь Апарату Верховної Ради, що призводить до прий"

няття безграмотних, фрагментарних і незабезпечених

ресурсами нормативно"правових актів;

— призначення непрофесіоналів на корупційно не"

безпечні пости. Зокрема, міністром енергетики та вуг"

ільної промисловості України було призначено інвести"

ційного банкіра, а головою Національної комісії з регу"

лювання енергетики — 24"річного менеджера корпо"

рації Roshen, який не був членом Комісії й жодного дня

не пропрацював у галузі. У керівництві Державної служ"

би геології і надр України не залишилося жодного фа"

хівця"геолога. Головою ради Оптового ринку електро"

енергії було запропоновано обрати представника "Укр"

інтеренерго" з досвідом роботи в пару тижнів, який до

цього очолював невелике підприємство з виробництва

яблучного концентрату.

На жаль, в українському суспільстві не сформува"

лося розуміння, що, попри всі попередні заслуги, інвес"

тиційні банкіри, кондитери й виробники яблучного кон"

центрату нездатні професійно формувати й реалізову"

вати державну політику в ПЕК.

З огляду на це, органам державної влади, що фор"

мують і реалізують державну політику в ПЕК, варто:

якнайшвидше повернути в галузь професіоналів; забез"

печити прозорість бюджетних видатків; децентралізу"

вати систему прийняття владних рішень; відмовитися від

дискримінаційної політики; забезпечити незалежність

виконавців.

З метою розроблення дієвої системи стратегічного

планування розвитку ПЕК за умов невизначеності сце"

наріїв розвитку галузі передбачити в її складі три орга"

нізаційні ланки:

— координаційної групи, до складу якої ввести

творців та аналітиків політики, що виступатимуть замов"

ником та основним споживачем кінцевих результатів,

здійснюватимуть загальне керівництво роботою, визна"

чатимуть мету, цілі й завдання досліджень, формувати"

муть організаційну структуру груп, затверджуватимуть

їхній персональний склад, схвалюватимуть результати

досліджень;

— експертної групи, до якої залучити фахівців з

енергетичної статистики, технологів, системних про"

грамістів та аналітиків, галузевих експертів і науковців

для консультування у процесі розроблення та узгоджен"

ня завдань досліджень і сценаріїв моделі, забезпечен"

ня статистичною та іншою інформацією, аналізу струк"

тури моделі й модельних розрахунків, узгодження ре"

зультатів досліджень;

— робочої групи, яку сформувати на базі науково"

дослідної установи, що безпосередньо організовувати"

ме дослідження, для їхнього координування, розроб"

лення та операційної роботи з економіко"математични"

ми моделями, аналізу результатів і підготовки звітів.

Для розроблення постійно діючої системи підтрим"

ки прийняття владних рішень, спрямованих на розвиток

ПЕК:

— створити ситуаційний центр для відображення

стану, поточного моніторингу й моделювання процесів,

що відбуваються на енергетичних ринках;

— розробити прямі та опосередковані методи, а та"

кож науково"методологічні засади випереджаючого

аналізу та прогнозування сценаріїв розвитку ситуації;

— визначити організаційні принципи міжвідомчої

взаємодії та створення необхідної системи підготовки

користувачів системи;

— забезпечити науковий та інформаційний супровід

системи підтримки прийняття рішень академічними, га"

лузевими й неурядовими інституціями, гарантувавши
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бюджетне фінансування цих робіт. При цьому уникати

формального залучення наукових інституцій для ство"

рення образу фундаментального обгрунтування про"

грамних документів; наведення результатів досліджень

без перевірки їхньої коректності та адекватності; фор"

мально"декларативного характеру публікацій вико"

навців, що складаються з низки постулатів про важ"

ливість досліджень і необхідність їхнього впроваджен"

ня в Україні. Імітація системного підходу в такий спосіб

дискредитує будь"які розробки і сприяє поширенню

наукової мімікрії.

ВИСНОВКИ
1. Проблеми, що існують у паливно"енергетичному

комплексі України, неможливо вирішити, застосовую"

чи застарілі "технічні" підходи.

2. В українському суспільстві ще не сформувалося

розуміння, що державна політика розвитку паливно"

енергетичного комплексу — це не наукове досліджен"

ня і не підприємницька діяльність.

3. Будь"який стратегічний документ повинен бути

спрямованим на розроблення інструкції з вирішення

поставлених проблем, виходячи з наявних у замовника

ресурсів.

4. Інвестиційні банкіри, кондитери й виробники яб"

лучного концентрату нездатні професійно формувати

й реалізовувати державну політику в паливно"енерге"

тичному комплексі.

5. Органам державної влади, що формують і реалі"

зують державну політику в паливно"енергетичному ком"

плексі, варто: якнайшвидше повернути в галузь профе"

сіоналів; забезпечити прозорість бюджетних видатків і

незалежність виконавців; розробити постійно діючі си"

стеми підтримки прийняття владних рішень і стратегіч"

ного планування розвитку галузі; створити ситуаційний

центр для відображення стану, поточного моніторингу

й моделювання процесів, що відбуваються на енерге"

тичних ринках.

Перспективи подальших досліджень. У подальшо"

му роботу буде зосереджено на розробленні конкрет"

них рекомендацій органам виконавчої влади, спрямо"

ваних на реалізацію пропонованої політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наприкінці минулого століття науково"технічний

прогрес подарував людству Інтернет — всесвітню сис"

тему взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базу"

ються на комплекті Інтернет"протоколів. Він складаєть"

ся з мільйонів локальних і глобальних приватних, пуб"

лічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'я"

заних між собою за допомогою різноманітних дротових,

оптичних і бездротових технологій. Інтернет є фізичною

основою для розміщення величезної кількості інформа"

ційних ресурсів і послуг, завдяки чому відкрив для насе"

лення земної кулі безліч можливостей отримання інфор"

мації.

УДК 35.078
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E/GOVERNMENT AS A MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN THE INFORMATION SOCIETY

У статті визначається сутність поняття "Електронне урядування" (Е�урядування), розкриваєть�
ся його багатогранність, детально аналізуються аспекти функціонування цієї сфери застосу�
вання інформаційно�телекомунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, у державному управлінні
(технічний аспект, економічний, прикладний, соціально�психологічний та ін.). Йдеться також
про важливу роль Е�урядування у процесах оптимізації й модернізації роботи органів держав�
ної влади (ОДВ), його використання як дієвого механізму суспільних перетворень, конструк�
тивної й плідної взаємодії влади і громадян.

This article defines the essence of the concept of Electronic government (E�government), which
reveals its many facets, are analyzed in detail aspects of the application of information and
telecommunication technologies, in particular in public administration (technical, economic, applied,
social, psychological, etc.). It is also about the important role of E�government in the processes of
optimization and modernization of work of public authorities, its use as an effective mechanism for
social change, constructive and fruitful interaction between government and citizens.

Ключові слова: електронне урядування, інформаційно%телекомунікаційні технології, інформаційне су%

спільство, модернізація, оптимізація державного управління, електронні системи управління, електронна

демократія, взаємодія влади й громадян, електронний документообіг, ефективність державної влади.

Key words: e%government, information and telecommunications technology, information society, modernization,

optimization of public administration, e%governance, e%democracy and interaction between government and citizens,

electronic document management, efficiency of public administration.

Маючи доступ до Інтернету, сьогодні можна, приміром,

контролювати державні витрати, зареєструвати шлюб, при"

ватне підприємство, причому протягом однієї години, оми"

наючи так звані "коридори влади", години й дні очікування,

простоювання у довгих чергах. Для цього достатньо увійти

на інтернет"ресурс Електронного уряду та використати влас"

ну ID"картку. Саме на такому рівні відбувається взаємодія

громадян з державою, приміром, у сьогоднішній Естонії, яка

ділиться з іншими країнами, в тому числі з Україною, своїм

досвідом у цій сфері. Тим часом на наших теренах, де уряд

обіцяв втілити цю систему до 2015 року, поки що все обме"

жується переважно оновленням офіційних веб"сайтів най"

вищих владних органів [1].
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То що ж собою представляє Електронний уряд, які його

призначення й роль у сучасному суспільстві? Передусім слід

розуміти, що це — не окремий ресурс, а єдина глобальна

система автоматизованої взаємодії органів державної вла"

ди з громадянами. У ній відбувається безперервний рух до"

кументу між відомствами та наявна можливість здійснення

паралельних операцій з метою економії часу. Саме тому та"

кий спосіб урядування має свої очевидні переваги, щонай"

менше — прозорість та зручність. Детальніше — у цій ро"

боті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Впровадження ІКТ у діяльність органів державної

влади, перехід людства на нові рівні отримання та збер"

ігання інформації, електронний документообіг — ці та

інші споріднені теми є одними з найактуальніших у світі.

Вони — предмет величезного числа наукових праць

вітчизняних і зарубіжних фахівців, інтерес до них з ча"

сом не зменшується, як і не зупиняється подальший роз"

виток технологій, що надають нові й нові можливості,

зокрема, для мінімізації перешкод при взаємодії сусп"

ільства з владою.

"Піонерами" у цій сфері вважаються західні демокра"

тичні країни. Там ще з феодальних часів суспільні відноси"

ни оформлялися у формі контрактів — писаних документів.

Європа наслідувала римські традиції писаного права й чітко"

го визначення процедур: будь"які зміни у правовій системі

фіксувалися на папері з усіма реквізитами — печатками й

підписами.

Для більшості європейців і нині важливі події, зміни в

житті — строго регламентовані й письмово зафіксовані про"

цедури. Тому свого часу логічно виникла ідея автоматизо"

ваного керування суспільством за допомогою прописаних і

стандартизованих процедур: ідея електронного уряду.

Поняття "Електронного уряду" на Заході виникло на

початку 90"х років, а практичне втілення знайшло лише на"

прикінці минулого століття.

Першим у світі ідею урядового порталу реалізував Син"

гапур. Ресурс не лише надає інформацію про органи вла"

ди, але й уможливив електронний зв'язок з державними

установами, звільнивши громадян від зайвого їх відвіду"

вання. Сервер підтримує функціонування таких розділів:

бізнес, оборона, освіта, зайнятість, охорона здоров'я, жит"

ло, правопорядок та ін. У розділі "Сім'я" можна одружи"

тися, у "Правопорядку" — відправити до поліції повідом"

лення про певну подію. Кожна державна установа підтри"

мує свій сектор.

Законодавча система США випередила всіх у процедур"

ному підході до фіксації змін у житті суспільства, тому при"

родно, що саме ця держава у питаннях розроблення мережі

Електронного уряду стала однією з перших у світі. Ще в

лютому 1997 р. офіційні органи виступили там з ініціативою

"Удосконалення урядової діяльності через нові технології",

а 2000"го р. стартував проект FirstGov, що об'єднав близь"

ко 20 000 сайтів державних органів різних рівнів. Проект

здійснювався кількома етапами: до 2002 р. проводилися

нескладні операції (оформлення водійських ліцензій, запов"

нення окремих електронних документів); 2002—2005 рр. —

створювався єдиний сайт Електронного уряду, який дозво"

лив американцям спілкуватися в Інтернеті як із представни"

ками федерального уряду, так і з органами урядування

штатів і міст.

В Європі лідером впровадження інформаційно"теле"

комунікаційних технологій у сферу державного управлін"

ня є Великобританія — з 2000 р. там реалізується програма

"E"citizen, e"business, e"government" ("Електронний грома"

дянин, електронний бізнес, електронний уряд") у рамках

проекту "Стратегічної структури для обслуговування сусп"

ільства в інформаційному столітті". Програма передбачає

розвиток і використання всіх електронних видів державних

послуг — вони можуть надаватися через Інтернет, мобіль"

ний зв'язок, цифрове телебачення, центри обслуговування

викликів (кол"центри). Громадяни можуть одержувати в

Інтернеті довідки й документи, подавати скарги й заяви, за"

повнювати податкові декларації, отримувати реакцію на свої

запити в режимі онлайн тощо [2].

Механізми взаємодії органів влади з громадськістю за

допомогою ІКТ, методи й форми їх удосконалення в своїх

роботах розкрили численні зарубіжні науковці, зокрема, М.

Кастельс, О. Тоффлер, К. Боулдінг, З. Бжезинський, А. Ту"

рен, Й. Масуда, Дж. Нейсбіт, У. Дайзард, Р. Абрис, Б.

Гібсон, Дж. Ван Дейк, Р. Катц, Д. Белл, М. Порат, Р. Девіс

та ін.

Науково"творчий доробок українських дослідників

щодо впровадження новітніх технологій у державне управ"

ління є не менш значущим, порівняно зі світовим, глибоко

аналітичним. Він, зокрема, представлений працями (від ста"

тей до навчальних посібників, підручників) таких авторів, як

А. Бондаренко, Г. Бортко, В. Брижко, О. Голобуцький, О.

Шевчук, Д. Дубов, В. Фурашев, Д. Дюжев, І. Жиляєв, І.

Малюкова, М. Демкова, С. Чукут, І. Клименко, К. Линьов, А.

Серенок, П. Клімушин та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Всебічне дослідження парадигми Електронного уряду"

вання, аналіз науково"теоретичних засад і практичного

ефекту від його повного або часткового впровадження у

систему взаємодії держави й суспільства. У статті визнача"

ються етапи цього масштабного проекту, а також специфічні

особливості функціонування Електронного уряду в Україні

й зарубіжжі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наприкінці ХХ століття стала очевидною криза класич"

них моделей державного управління, які вже не відповіда"

ли інформаційним, екологічним, економічним і соціальним

наднаціональним викликам часу. Серед пропонованих но"

вих концепцій керування державою найдієвішою та найпер"

спективнішою виявилася парадигма Електронного уряду —

інтерактивної системи, що підносить на вищий щабель про"

цеси взаємодії громадянина й держави і є виконавчою скла"

довою діяльності уряду.

У реалізації Президентської програми "Стратегія

комп'ютеризації управління", створеної урядом США

2002"го р., зокрема, зазначено: "У сучасному суспільстві

відзначається постійне посилення взаємозв'язку між

різними сферами життя, а за допомогою Інтернету ство"

рені колосальні можливості для поліпшення обслугову"

вання населення. Користуючись телефонним зв'язком та

Інтернетом, люди мають доступ до отримання послуг 24

години на добу сім днів на тиждень. Понад 60% корис"

тувачів Інтернету відвідують державні веб"сайти. Комп'"

ютеризація управління дозволить платникам податків

зберегти значні кошти, збагатить їх досвід у питаннях

управління державою й сприятиме ефективнішому задо"

воленню потреб. Президент створив цілий блок "Комп'"

ютеризація управління, яка розширюється" у рамках

Програми з менеджменту, що складається з п'яти час"

тин. Це дозволить державним установам більше зосере"

дитися на інтересах громадян і результатах, котрі до"

сягнуто.

Федеральні витрати на інформаційні технології (ІТ)

у Сполучених Штатах 2002"го р. перевищать 48 мільярдів

доларів, а 2003"го р. становитимуть 52 мільярди доларів.

Такий рівень витрат на ІТ забезпечує широкі можливості

для перетворення наявної системи на комп'ютеризова"
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не управління, спрямоване на задоволення інтересів гро"

мадян.

На розвиток Інтернету й справді витрачається переваж"

на більшість поточних федеральних інвестицій в ІТ, резуль"

татом чого стало створення понад 35 мільйонів веб"сторінок

на понад 22 000 веб"сайтів. Однак підходи до розвитку ІТ,

що практикувалися раніше, орієнтовані на інтереси відомств,

обмежували продуктивність зусиль держави й послаблюва"

ли її здатність служити людям. Отже, федеральному уряду

необхідно змінити спосіб взаємодії з громадянами за допо"

могою використання комп'ютеризованої системи управлін"

ня. Ця доповідь є планом дій федерального уряду з комп'ю"

теризації управління. Першорядними цілями ініціативи Пре"

зидента Америки "Комп'ютеризація управління, яка розши"

рюється" є:

— спростити для громадян доступ до послуг і взаємо"

дію з федеральними державними органами;

— підвищити ефективність і продуктивність роботи дер"

жавних органів;

— поліпшити зворотний зв'язок з громадянами й реак"

цію державних органів на їх потреби".

Позиція американського Президента щодо реформи

управління базувалася на тому, що державі необхідно ре"

формувати власну роботу — переглянути своє ставлення до

бізнесу й до людей, яким вона служить. В основі ідеї — три

принципи:

— акцент на потреби громадян, а не бюрократії;

— орієнтування на результати;

— спирання на ринок з активним заохоченням інновацій.

"Комп'ютеризація управління нині дуже важлива для

задоволення потреб громадян і представників ділових кіл

у взаємодії з урядом, — йдеться у документі. — Вона доз"

волить відомствам скоригувати свою діяльність відповід"

но до потреб — для значного поліпшення обслуговування

й скорочення невиправданих витрат. Коли ініціативи щодо

комп'ютеризації управління запрацюють ефективно, вирі"

шувати питання з державними органами буде простіше,

стане захищеним приватне життя й посилиться безпека.

Приватні особи й представники ділових кіл матимуть уні"

кальну можливість зв'язку в режимі онлайн або телефо"

ном з єдиним центром надання послуг, який і буде пред"

ставляти "Державне управління Сполучених Штатів Аме"

рики" [3].

Численні визначення Електронного уряду можна уза"

гальнити так: це модель державного управління, заснова"

на на сучасних ІКТ, створена з метою підвищення ефек"

тивності й прозорості влади та встановлення суспільного

контролю над її діяльністю і у якій вся сукупність як

внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів підтримуєть"

ся й забезпечується відповідними інформаційно"комп'ю"

терними технологіями. Необхідною умовою переходу до

Електронного уряду є широка інформатизація всіх процесів

у повсякденній діяльності міністерств, відомств, місцевих

органів виконавчої влади, причому як внутрішніх, так і

зовнішніх. Це система збору, введення, пошуку, обробки,

збереження й надання на вимогу користувачів, фізичних і

юридичних осіб, згідно з визначеними критеріями, різно"

манітних інформаційних ресурсів щодо діяльності органів

державної влади.

Виділяють такі рівні реалізації моделі Електронного

уряду [2]:

1. "Уряд — громадянам" (Government 2 Citizens, G2C;

організація зворотного зв'язку з громадянами). З введен"

ням систем G2C громадяни зможуть набагато менше стояти

в чергах за типовою інформацією, довідками й формами.

Бюджет заощаджує при цьому значні ресурси на адмініст"

рування типових процедур, а громадяни — час і свої гроші.

2. "Уряд — службовцям" (Government to employees,

G2E, відносини уряду з чиновниками або службовцями).

Автоматизація процесів співпраці урядової системи з служ"

бовцями, чиновниками, консультантами на місцях. При де"

тальному розгляді та опрацюванні завдань, функцій деяких

служб на місці, можна розробити необхідний функціонал

на рівнях G2B, G2C та повністю виключити G2E з моделі

Електронного уряду.

3. "Уряд — бізнесу" (Government 2 Business, G2B;

відносини державних органів і бізнесу). Це автоматиза"

ція податкових виплат, проведення електронних тендерів

на постачання продукції тощо. Уряд Швеції вже пере"

свідчився, що при переході на електронну систему закуп"

івель економія коштів становить 50%. Система виявила"

ся настільки ефективною, що державними установами

Швеції проводиться близько 95% закупівель через елек"

тронні канали.

4. "Уряд — уряду" (Government 2 Government, G2G;

автоматизація відносин і документообігу між відомствами).

G2G — частина об'єднаної інформаційної системи, що за"

безпечує виконання таких завдань: керування роботою дер"

жавного апарату; координація діяльності регіональних уп"

равлінь і територіальних підрозділів; ведення внутрішнього

діловодства.

Основні завдання Електронного уряду:

— налагодження інформаційних комунікацій між орга"

нами влади, створення централізованих баз даних з техно"

логіями розподіленої обробки даних для забезпечення елек"

тронного документообігу в усіх органах влади;

— забезпечення надання органами влади фізичним та

юридичним особам послуг електронними засобами у дос"

тупній та зручній формі, без часових та просторових обме"

жень;

— сприяння розвитку електронного ринку товарів і по"

слуг для забезпечення державних замовлень, організації

тендерів, ефективності управління виробництвом та реалі"

зацією товарів і послуг з метою підвищення конкурентосп"

роможності вітчизняних виробників на міжнародному рин"

ку;

— впровадження електронної демократії як форми за"

безпечення прозорості, довіри у відносинах між державою

й громадянами, бізнесом; відкритості публічної адміністрації

для громадського контролю;

— підвищення якості життя громадян через удоскона"

лення надання соціальних послуг, системи охорони здоро"

в'я, забезпечення гарантій правової, екологічної й особис"

тої безпеки, розширення можливостей для освіти;

— впровадження системи електронного судочинства;

— впровадження системи електронного голосування.

Переваги та можливості Електронного уряду:

— актуальність, доступність та упорядкованість даних

у єдиній системі;

— прозорість та відкритість публічної адміністрації;

— підвищення ефективності публічної адміністрації;

— підвищення якості надання адміністративних та соц"

іальних послуг;

— економія матеріальних і часових ресурсів;

— оптимізація корпоративного управління;

— зменшення корупції в органах влади;

— забезпечення умов для наукового розвитку;

— забезпечення умов для економічного розвитку;

— забезпечення умов для розвитку електронної демок"

ратії.

Основні принципи побудови Електронного уряду:надан"

ня послуг у будь"який момент (Електронний уряд працює 24

години на добу); максимальна простота й прозорість (об"

слуговує звичайних громадян, а не тільки фахівців); єдині

технічні стандарти й взаємна сумісність (електронні додат"

ки повинні відповідати принципам єдиної архітектури сис"

тем ідентифікації, безпеки, дизайну); забезпечення конфі"

денційності й виконання правил інформаційної безпеки;
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беззастережне орієнтування на думку громадян при реалі"

зації нововведень.

Виділяють 5 основних етапів розвитку системи Елект"

ронного уряду:

На першому етапі створюються веб"ресурси різних

міністерств і відомств, що містять інформацію про їхню місію

й напрямки діяльності. Сайти державних органів, як прави"

ло, не підтримуються централізовано й не об'єднуються в

єдиний портал.

На другому етапі виникають перші елементи інтерактив"

ності (відправлення запитів і одержання відповідей за до"

помогою електронної пошти). Публікуються новини про

діяльність державних органів влади.

Третій етап характеризує поява повноцінної інтерак"

тивності — можливості здійснювати операції (сервіси) в ре"

жимі онлайн (сплатити штраф, замовити паспорт, подовжи"

ти дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така конкретиза"

ція роботи електронного управління, що полягає не стільки

в інформуванні, як в обслуговуванні, припускає створення

спеціальних сайтів для підтримання цих сервісів не лише

для центральних, але й для міських і навіть районних

органів влади.

Четвертий етап — створення об'єднаних порталів різних

відомств і служб, через які можна здійснювати будь"які види

трансакцій. Раніше для цього було потрібно звертатися без"

посередньо до державного органу. Через регіональні пор"

тали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення

фінансових документів, легалізація іноземних документів

тощо. З'являються регіональні портали, що поєднують у собі

як увесь спектр державних послуг, так і послуги недержав"

ного сектору — підключаються системи електронної ко"

мерції, інтернет"банкінгу.

На п'ятому етапі відбувається створення електронної

системи державного управління на основі єдиних стандартів,

а також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх

послуг — і для громадян, і для бізнесу. Більшість фахівців

вважає, що найвищим щаблем розвитку електронної демок"

ратії є запровадження електронної системи волевиявлення

(електронного голосування) [2].

На думку відомих вітчизняних науковців П. С. Клімуши"

на та А. О. Серенка, авторів монографії "Електронне уряду"

вання в інформаційному суспільстві", нині українське сусп"

ільство перебуває у процесі переходу до третього етапу.

Серед основних перешкод, що стоять на шляху більш ак"

тивного руху від одного етапу до іншого вони називають,

зокрема:

— невідповідність законодавства й стандартів нашої

держави міжнародним нормам у сфері ІКТ та інформацій"

ної безпеки, що є причиною фактичної самоізоляції Украї"

ни від міжнародного інформаційного співтовариства;

— несумісність інформаційних систем різних відомств і

організацій, що призводить до дублювання робіт, над"

мірності у зборі первинної інформації, подорожчання роз"

робок і експлуатації систем;

— фактична відсутність централізованої державної

структури, що регламентує інформаційні процеси в

суспільстві;

— епізодичний характер державної політики у галузі

стандартизації, особливо у сфері відкритих стандартів для

вживання в царині державних послуг громадянам і бізнесу,

кредитно"фінансовій сфері, економіці, електронній ко"

мерції, освіті тощо;

— інвестиції у розвиток ІКТ є вкрай низькими, відповід"

но цю сферу не можна вважати важливим сектором еконо"

міки України [4].

ВИСНОВКИ
Отже, Електронний уряд — це відсутність бюрократії й

корупції у комунікаціях між міністерствами, відомствами,

службами, установами, відділами; відкрита система оборо"

ту державних коштів, а це означає, що бюджет держави є

прозорим; можливість громадянам вільно працювати й роз"

вивати власну справу через online"базу підприємств, тенде"

ри, закупівлі, біржі, банкінг; це відкриті й постійно доступні

державні міністерства, відомства, служби, установи, відділи

— завдяки доступу через Інтернет з дому, роботи, або з

боксів"автоматів на вулиці; це економія грошей і часу плат"

ників податків завдяки інтерактивному отриманню та офор"

мленню різних документів; єдиний електронний захищений

ID "документ" громадянина — це паспорт + ідентифікацій"

ний код + закордонний паспорт + візи + дипломи, патенти,

сертифікати, грамоти, нагороди + водійські права + медич"

на карта + трудова книжка + доступ до банківського рахун"

ку (декілька ступенів захисту) + посвідчення власника, учас"

ника, пенсіонера, автора, чиновника та ін.; це єдина відкри"

та й постійно доступна судова система, що надає можливість

громадянам за наявними фактами й документами вирішу"

вати між собою, своїм керівництвом і державою спірні пи"

тання, клопотання та скарги, відстоювати свої права без

бюрократії й корупції; єдина відкрита виборча система го"

лосування, а отже, прозорі вибори; актуальна відкрита сер"

тифікована постійно доступна освіта, орієнтована на потре"

би сфер виробництва й послуг, а відтак, джерело розвитку,

зайнятості, а також забезпеченості держави й населення;

сучасні методології управління проектами на державному

рівні, що уможливлюють відстеження результатів, внесен"

ня змін і пропозицій.
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ВСТУП
У період духовного відродження української нації й

розбудови державності України однією з головних проблем

вітчизняної вищої школи є формування високоосвіченого,

культурного, гармонійно розвиненого фахівця з глибокими

знаннями історії та культури Українського народу.

У контексті даного дослідження не можна не погодити"

ся з думкою відомого українського дослідника, вченого"ен"

циклопедиста і принципового політика Л.А. Пирога про те,

що "Значення історичної науки та історії культури як суспіль"

но"історичного явища для національної самосвідомості на"

роду не викликає сумнівів. Актуальність наукових досліджень

у цій галузі набуває особливої ваги для українців у нинішню

пору, пору відродження національної гідності, гуртування на

засадах національної ідеї та державотворення. …Інтеграль"

ною складовою загальної історії та культури народу є історія

медицини в широкому розумінні цього поняття" [11, с. 5].
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"Суспільство живе визнаними істинами".
Оноре де Бальзак

"…медицина не может избегнуть эмпиризма и заимствова"

ний от народа, так как она создалась из народной медицины".
Митрополит Серафим (Чичагов)

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з невичерпних джерел пізнання зародків медич"

ної допомоги в Україні є вивчення заходів і засобів народ"

ної медицини. Вона також є "…основою для проведення

порівняльних досліджень, виявлення генетичних і етнокуль"

турних зв'язків між народами (З.Є. Болтарович). Народна

медицина далекого минулого відтворює взаємозв'язок між

елементами матеріалістичного та містичного пізнання світу,

глибинний взаємозв'язок між матеріальною та духовною

культурою наших предків, тисячолітні автохтонні традиції,

яких ми не сміємо забувати і зобов'язані примножувати все

те, що відповідає нашому сьогоднішньому баченню та ро"

зумінню світу" [11, с. 86].

Вивчення народної медицини потребує грунтовного

ознайомлення з її історією. Адже неможливо досліджувати

ті чи інші аспекти української народної медицини і цілитель"

ства без глибокого знання їх історії. Бо саме історія тієї чи

____________________________
1 Феномен — факт емпіризму; фізичне чи психічне явище, яке виступає предметом спостереження; у філософії І. Канта —

предмет можливого пізнання [27, c, 1411].
Феномен (грец. те, що з'являється) — 1. Рідкісне, незвичайне, виняткове явище. 2. Філос. Явище, єдине в своєму роді, взяте

в його цілісності, в єдності з його сутністю й дане нам у досвіді, сприйняте органами чуттів [24, с. 224].
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іншої галузі знань дає можливість зрозуміти її глибинну

сутність, дослідити основні етапи становлення та виявити

тенденції її подальшого розвитку.

Народна медицина як важлива галузь народної культу"

ри стоїть на межі двох наук — медицини та етнографії і, зро"

зуміло, привертає до себе увагу як медиків, так і етнографів.

Але якщо представників медико"біологічного циклу цікавлять

насамперед прикладні аспекти народної медицини, тобто

лікувальні засоби, які являють собою з точки зору медичної

практики2  найціннішу й найсуттєвішу її частину, то коло за"

цікавлень етнографії значно ширше. Крім чисто практичних

завдань, її цікавить народна медицина як складова частина

традиційно"побутової культури, в якій знайшов відображен"

ня світогляд народу, його багатий життєвий досвід [3, c. 3].

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА
ДОСЛІДЖЕННЯ

На важливості наукового пошуку щодо становлення та

перспектив розвитку народної медицини і цілительства в

Україні наголошують дослідники цієї проблеми: Н. Бенюх

[2], З. Болтарович [3], С. Верхратський [4], К. Гарник [19],

Т. Гарник [5], Я. Ганіткевич [6], О. Голяченко [6], І. Колодюк

[10], Л. Пиріг [11], В. Поканевич [12] , Ю. Поляченко [13],

Н. Серебряннікова [18], C. Соколовський [19], Ф. Ступак

[22], М. Сятиня [23], Є. Товстуха [25; 26] та інші дослідники.

Однак, незважаючи на певні розробки вітчизняних дослі"

дників, слід визнати, що досі залишаються невирішеними чи"

мало питань, пов'язаних з опрацюванням генези та виявлен"

ням перспектив розвитку української народної медицини.

Відтак, необхідність теоретичного обгрунтування системи дер"

жавного регулювання народних методів лікування і цілитель"

ства й зумовлюють актуальність теми даного дослідження.

Актуальність дослідження посилюється нагальною не"

обхідністю удосконалення національного законодавства

щодо державного регулювання народної медицини і ціли"

тельства в Україні в контексті реформування здоровоохо"

ронної галузі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даного дослідження полягає в науково"теоретич"

ному обгрунтуванні генези та виявленні перспектив розвит"

ку народної медицини і цілительства в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Коротко зупинимось на обговоренні поняття "народна

медицина".

Першим серед тих, хто займався спеціальним дослід"

женням прийомів, підходів і законів правильного мислення,

доказів, утворення понять та виведення з них нових суджень,

отримуючи при цьому нові знання, історики називають учня

Платона — видатного давньогрецького філософа і вчено"

го"енциклопедиста Аристотеля (384—322 рр. до н.е.). Його

думка про те, що шлях до сутності явища лежить через його

визначення, відома і поділяється вченими всього світу [28].

В "Большой медицинской энциклопедии" (Москва, 1981)

основному поняттю досліджуваної нами проблеми дається

наступне визначення: "Народна медицина — нагромадже"

на народом у процесі історичного розвитку сукупність ем"

піричних знань про прояви захворювань, лікувальні власти"

вості рослин, речовин тваринного, мінерального походжен"

ня, а також низка практичних заходів, спрямованих на за"

побігання хворобам та їх лікування".

Ширше, але менш окреслене визначення, як зазначає

академік Л.А. Пиріг, подає З. Болтарович: "Народна меди"

цина — складний комплекс, в якому поєднались позитивні

емпіричні знання і засоби лікувальної магії, народні традиції

і пізніші елементи, що влились в народну медицину з про"

фесіональної, явища широкого міжнародного побутування

і досвід місцевих спостережень, нашарування різних епох"

[11, с. 177].

Автори поділяють думку вже цитованого вище Л.А. Пи"

рога про те, що поняття "традиційна медицина" слід вважа"

ти синонімом поняття "народна медицина". Але поняття "на"

родна медицина" недоцільно замінювати як синонімом тер"

міном "побутова медицина", що "…завужує і приземлює суть

і значущість традиційної медицини". В широкому плані на"

родна медицина може бути віднесена до альтернативної,

додаткової медицини [11, с. 178].

Народна медицина включає найрізноманітнішу медичну

практику, методи, знання і переконання у відношенні лікарсь"

ких засобів рослинного, тваринного і/або мінерального по"

ходження; духовну терапію; мануальні методи; вправи, що

виконуються окремо або у поєднанні для підтримки здоро"

в'я, а також для діагностики чи попередження хвороби.

Ширина, всеохопність терміну "народна медицина" і ве"

ликий діапазон видів практики, що ним позначаються, роб"

лять надзвичайно важким її визначення чи опис, особливо у

глобальному контексті. Народні медичні знання можуть пе"

редаватися усно з покоління в покоління, причому цілі сім'ї

можуть спеціалізуватися на конкретних видах лікування, або

вони можуть отримуватися в офіційно визнаних університе"

тах. Інколи практика народної медицини може бути обмеже"

на одним географічним районом, а в інших випадках таку

практику можна зустріти в різних районах світу. Однак у

більшості випадків медична система називається "народною",

якщо вона практикується в країні її походження.

Укладачі навчального посібника "Теоретичні аспекти

народної медицини" В.В. Поканевич та В.І. Первак подають

наступне тлумачення досліджуваному поняттю: "…народна

медицина — це одна з соціальних форм організації ліку"

вання людей" [12, c. 37]. На переконання вказаних вище

авторів, дане визначення "…вказує й на соціальне буття на"

родної медицини, і на її форми. Можна розглядати народну

медицину як форму людської діяльності подібної мистецт"

ву або релігії. Ця діяльність є творчою, доцільною, загальна

мета якої — здоров"я людини" [12, c. 37].

У контексті викладеного вище зазначимо, що відповід"

но до Наказу МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 360

"Лікар з народної і нетрадиційної медицини — це спеціаліст

з вищою медичною освітою, який має юридичне право на"

давати первинну багатопрофільну медико"соціальну допо"

могу населенню з застосуванням методів народної і нетра"

диційної медицини"3.

Головними навчальними закладами з підготовки лікарів

з народної і нетрадиційної медицини в Україні є [12, с. 60]:

— Медичний університет Української асоціації народ"

ної медицини;

— Національна медична академія післядипломної осві"

ти ім. П.Л. Шупика;

— Дніпропетровська державна медична академія;

— Львівський національний медичний університет ім.

Данила Галицького;

— Українська медична стоматологічна академія.

Комплементарна/альтернативна медицина. Терміни

"комплементарна медицина" і "альтернативна медицина" в

деяких країнах є взаємозамінними з терміном "народна

медицина". Поняття "комплементарна/альтернативна меди"

цина" часто відноситься до народної медицини, яка прак"

____________________________
2 13 червня 2003 р. у програмі "Для тих, хто вдома" на каналі УТ"1 було проведено опитування населення щодо довіри до

народної медицини. Висловили довіру до неї 59%, у той час, як офіційній медицині довіряють 29% [12, с. 4].
3 Наказ МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 360 "Про внесення доповнень до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоро"

в'я" //  Урегулювання діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини в Україні (Збірник матеріалів). — К., 2001. — С. 57—63.
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тикується в країні, але не є частиною її власних традицій. Як

свідчать самі поняття "комплементарна" і "альтернативна",

вони інколи використовуються для опису медичної допомо"

ги, яка вважається додатковою у відношенні до аллопатич"

ної медицини. Однак в окремих країнах юридичний статус

комплементарної/альтернативної медицини є еквівалент"

ним статусу аллопатичної медицини, і особа, яка надає пер"

винну медичну допомогу пацієнтам, є практиком комплемен"

тарної/альтернативної медицини.

Становлення та розвиток народної медицини на тере"

нах України.

Періодизація української народної медицини

Передумови розвитку та впровадження народної меди"

цини сягають у тисячолітнє минуле давніх культур. За своєю

сутністю, це найстаріша медицина, яка відома людству. Про"

тягом віків медицина в основному базувалась на природних

речовинах і холістичному підході до людини. Цей досвід зби"

рався, збагачувався, а найбільш цінна його частина викорис"

товувалась науковою медициною. У всіх народів існують свої

традиційні методи лікування, які віками відбирались і ретель"

но зберігались у пам'яті поколінь. Саме історичні корені на"

родної медицини дали початок офіційній медицині, яка грун"

тувалася на експерименті та матеріалістичній філософії.

 З часів перших цивілізацій незмінним супутником ліку"

вання, заснованого на засадах науки, було цілительство, яке

в різних народів у різні періоди практикувалося шаманами,

чаклунами, відьмами, жерцями, екстрасенсами, біоенерго"

інформаційними терапевтами тощо. Вони завжди були кон"

курентами у боротьбі за пацієнтів.

Народна медицина на українських теренах виникла і роз"

вивалася з давніх часів. На глибоке переконання авторів вико"

ристаних нами літературних джерел, українська народна ме"

дицина виникла фактично одночасно з початком історичного

життя нашого народу і завжди була і залишається невід'ємною

частиною культури Українського народу. Її коріння сягає навіть

доісторичної, язичної пори життя наших пращурів. Вона пере"

жила потім тисячолітній період вже історичного життя наших

попередників — і до наших днів зберегла за собою величезну

силу, існуючи поряд з медициною науковою.

До другої половини XVIII ст., тобто впродовж майже

двох тисяч років вітчизняна народна медицина залишалася

єдиним доступним засобом підтримки здоров'я народів, що

населяли терени сьогоднішньої України.

Відомий український історик медицини С.А Верхратс"

кий стверджує, що ще з сивої давнини серед східних сло"

в'ян спостереження і відомості медичного характеру пере"

давалися з покоління в покоління за допомогою легенд, би"

лин і переказів. Цілительство в ті часи об'єднувало в собі

реальне знання лікувальних сил природи та віру в її диво"

вижні тайни. Поступово почали виділятися люди, які, воло"

діючи певними здібностями до зцілення та використовуючи

досвід попередніх поколінь, краще інших займалися ліку"

ванням захворювань у своїх одноплемінників. Саме вони і

стали першими народними лікарями древньої Руси, які

увійшли в нашу літературу під назвами знахарів, волхвів (так

до XVII ст. продовжували називати знахарів), чародіїв, зе"

лейщиків. Вже в ті часи окремі з них "спеціалізувалися" в

лікуванні ран, переломів, пусканні крові, інші — в замов"

лянні зубів, лікуванні очей, прийманні пологів тощо. Для

частини цих осіб лікувальна справа була не основним за"

няттям, а лише додатковим приробітком. Із збільшенням

населення міст (за часів найбільшого розвитку населення

стародавнього Києва досягало 100 тисяч) великий попит на

медичну допомогу сприяв виділенню значної кількості осіб,

для яких лікувальна справа була основною професією, час"

тіше спадковою. Основою знань цих лікарів"ремісників був

віковий досвід народної емпіричної медицини з елемента"

ми містичного характеру, що зумовлювалося тогочасним

світоглядом. Ці народні лікарі користувалися довір'ям у на"

селення і представників влади [4, с. 164].

У народі вони вважалися посередниками між людиною

і таємними силами природи, які вміли направляти ці сили на

користь (чи на на шкоду) людині. У сферу їх діяльності вхо"

дили: суспільні магічні дійства, лікувальне знахарство, га"

дання щодо особистої долі. За порадою і допомогою до них

зверталися як прості люди, так і великі князі, наприклад,

перший князь Київський Олег (882 — 912) [1, с. 6; 21, с. 145].

У ранніх наших збірниках законоположень ("Руська

правда", ХІ ст.) згадується про лікарів і винагороду їм за ліку"

вання. В цьому ж документі є повідомлення про те, що крив"

дник, який завдав побої, зобов'язаний окрім виплати потер"

пілому винагороди в три гривні також оплатити його ліку"

вання в лікаря [22, с. 84]. У пізніших списках "Руської прав"

ди" ця винагорода називається "лікувальною" [21, с. 146].

Свої лікарські знання та секрети прадавні цілителі пе"

редавали з покоління в покоління, від батька до сина, від

матері до доньки, створюючи так звані "сімейні школи".

У лікувальній практиці лічці широко використовували

різноманітні засоби рослинного, тваринного та мінерально"

го походження. Так, великою популярністю серед населен"

ня користувалися ліки, виготовлені з рослин: полину, кро"

пиви, подорожника, квітів липи, листя берези, кори ясеня,

ягід ялівця, а також цибулі, часнику, хріну, березового соку

тощо. Серед ліків тваринного походження особливе місце

посідали мед, сира печінка тріски, кобиляче молоко, бор"

сукове сало. Хорошим лікувальним ефектом володіли і при"

родні засоби мінерального походження.

Пам'ятки давньої літератури, літописи, рукописні травни"

ки, лікарські порадники донесли до нас досвід народу в галузі

лікування того періоду. Із них довідуємось про народних ціли"

телів, що лікували травами та ліками власного виготовлення.

Маємо дані про дівицю Февронію, яка лікувала муромського

князя, про Дем'яна Цілебника; про Агапіта, що жив у Києві (ХІ

ст.), лікував князя Володимира і прекрасно знав, яким зіллям

лікувати ту чи іншу хворобу. Згадуються в джерелах Єфрем

Переяславський, що відкрив у ХІІ ст. в Переяславі "лічебни"

цю"; Григорій Премудрий, Іпат Цілебник та ін.

Традиції української народної медицини тісно пов'язані

з монастирями. Так, з великокнязівської доби дійшли до нас

згадки про знамениті городи при Лаврському монастирі у

Києві, де крім городніх культур вирощували цілющі зела.

При монастирях організовувалися шпиталі, де широко за"

стосовувалися традиційні народні методи лікування. Як відо"

мо, такий шпиталь існував при Трахтимирівському монас"

тирі, а після його зруйнування (1678 р.) подібні шпиталі ви"

никають при київському Межигірському монастирі, самарсь"

кому Пустинно"Миколаївському монастирі, який знаходив"

ся в Самарській паланці (сьогодні Новомосковськ Дніпро"

петровської області) [3, c. 9].

Як стверджує відомий дослідник у галузі медичного пра"

ва проф. С.Г. Стеценко, порівнюючи якість надання медичної

допомоги при різних формах організації лікарської допомоги

в Київській Русі (народна медицина, монастирська медицина

та світська (міська) медицина), перевага була за світською

(міською) медициною, що пояснюється наступним: лікарі у

сфері міської медицини працювали на професійній основі; на"

дання медичної допомоги було джерелом їх прибутків; княжі

сім'ї та знатні люди в разі потреби зверталися до міських

лікарів, що було додатковим стимулом для підтримки високо"

го рівня якості надання медичної допомоги4.

 Українська народна медицина привернула увагу до"

слідників з середини ХІХ ст., хоча, як зазначалося вище, над"

звичайно великий досвід народного лікування містять пи"

семні пам'ятки давньоруської культури, зокрема "Ізборник"

____________________________
4 Стеценко С.Г. Медицинское право: учебник. — СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. — 572 с.
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Святослава (1073 р., 1076 р.), літописи, "Травники", "Вер"

тогради". Ці своєрідні медичні енциклопедії набувають по"

ширення на теренах України з XVI ст. [3, c. 5].

З тогочасних праць енциклопедичного характеру, в яких

міститься багато відомостей медичного змісту, особливе

місце займає "Ізборник Святослава", перекладений у Х ст. з

грецької на болгарську мову і переписаний у 1076 р. для сина

Ярослава Мудрого Святослава.

В "Ізборнику" знаходимо поради, як лікувати шлунко"

во"кишкові розлади, шкірні хвороби, дається опис деяких

виродливостей, раку. З ліків згадується блекота, болиголов,

полин, оцет, мед, жовч, мідь, припікання залізом. Підкрес"

люється особливе значення для здоров'я постійного підтри"

мання бадьорості — "печаль далече отрини от себя, да не"

вскоре состареешися" [4, с. 165].

Основним методом лікування ран у давнину були пов'я"

зи, або "об'язи", як їх тоді називали. Згодом почали вико"

ристовувати і деякі хірургічні прийоми: зшивання нитками,

трепанація черепа, "оттираніє" (ампутація) кінцівок, "вилу"

щування лохтіїв". З середини XVII ст. починають проводити

операції на кістках. Виймати сторонні тіла, зондувати рани.

Для лікування переломів кісток на пошкодженні місця на"

кладали мазі або пластирі, а для іммобілізації використову"

вався лубок. Для лікування опіків використовували листя ло"

боди, подорожника. Стародавні лікарі вміли лікувати відмо"

роження . З цією метою використовували ліки, які цілителі го"

тували з сировини рослинного або тваринного походження.

У рукописах XVII—XVIII ст. коліт і ентероколіт, які час"

то спостерігалися у військових колективах, описуються як

"утробний понос" або "утробное течение". Для їх лікування

призначали відвари лікарських рослин, які мають в'яжучу

(кора дуба, ромашка лікарська) та протизапальну (подорож"

ник) дію. Коли ж у перебігу хвороби переважав запор, то

рекомендували їсти сливи та вишні.

Під час визвольної війни українського народу 1648—1654

рр. під проводом Богдана Хмельницького для лікування

гнійних ран застосовували вологу хлібну цвіль (прообраз су"

часних антибіотиків), а також настої подорожника великого,

звіробою звичайного, калгану, родовика лікарського, дере"

вію звичайного та ін. Козаки цього періоду мали певні знання

гігієни. Так, відомий дослідник битви під Берестечком

І.К.Свєшніков пише: "Кількість знахідок на переправі дозво"

ляє ствердити, що кожний козак носив ложку у шкіряному

футлярі на поясі…". Це свідчить про високий рівень особис"

тої культури й гігієни у козацькому війську, так само як і зви"

чай голити голову. Козацька верхівка інколи користувалася

металевими посрібненими ложками та столовими прибора"

ми, що складались із столового ножика та двозубої виделки

у подвійному шкіряному футлярі. На відміну від козаків, як

свідчить дослідник питань, пов'язаних з кулінарією серед"

ньовічної Польщі, Т. Пжипковський, рядовий шляхтич носив

ложку за халявкою, будучи завжди готовим витягнути її на

запрошення до столу магната, який часто пригощав біднішу

шляхетську братію. Свої люльки запорозькі козаки, як писав

Д. Яворницький, вкладали за смушеву оторочку шапки [7].

Серед козацьких речей загального користування, знай"

дених групою українських археологів під час розкопок на

місці Берестейської битви, виявлено й предмети пов'язані з

козацькою "медициною". Знайдено невеличку сіро"корич"

неву мисочку з лійчасто розхиленими стінками, в якій місти"

лася чорно"коричнева маса зі слабким смолоподібним за"

пахом, а зверху лежав шматочок якогось мінералу. Аналіз

засвідчив, що чорно"коричнева маса є маззю, яка за своїм

складом нагадує концентрат дистильованого дьогтю з дом"

ішкою порошку антимоніту. Відомо, що антимоніт був ос"

новною складовою частиною ліків від різних хвороб, у його

цілющі властивості середньовічні медики вірили як у пана"

цею, застосовуючи як і при внутрішніх, і при зовнішніх зах"

ворюваннях, у тому числі й для лікування ран. Відомий своєю

вченістю Миколай Остророг, прозваний Б. Хмельницьким

"Латиною" у листі до луковського старости Б. Казановсько"

го у 1633 р. писав, що вміння без чесності "…є як чистий

антимоніт, котрий є отрутою, але коли є злагоджений інши"

ми засобами є прекрасним ліком" [14, с. 66—69].

Під час згаданих вище розкопок знайдено кулясту пляш"

ку з тонкого скла вишневого кольору зі свинцевою наріза"

ною горловиною і вгнутим дном та опуклістю в центрі. Ма"

буть, вона використовувалась для зберігання ліків. Для цьо"

го ж, певно призначалася ще одна знахідка — невеличка

чотиригранна посудина з прозорого скла з лійковою гор"

ловиною і округлим заглибленням у центрі. На внутрішній

поверхні її стінок зберігся шар якоїсь білої твердої речови"

ни мінерального походження.

Були серед знахідок і ймовірні козацькі хірургічні

інструменти: трикутний ніж з загостреною по боках і на кінці

робочою частиною та чотиригранним держаком, ланцето"

подібний предмет з видовжено"овальною робочою части"

ною і округлим держаком з розклепаною головкою та при"

кріпленою до неї рухомою петелькою"вушком.

Не можна тут не сказати і ще про одну дуже цікаву зна"

хідку, що була свідком Берестейської битви, — шкіряний

гаманець з винятково оздобленим прорізним орнаментом

передньою стінкою. Композиція орнаменту складається з

солярних знаків (вписані у кола хрести), ес"овидних, оваль"

них, прямокутних, ромбовидних, напівкруглих та округлих

порізів, під якими, очевидно, буда підкладена червона тка"

нина. Орнамент, на думку дослідників, має магічне значен"

ня (знаки сонця, рослин, та родючості) і очевидно, викону"

вав функції оберегу, захищаючи свого володаря від недо"

брих очей. Нашим предкам, звичайно теж надокучали зах"

ворювання зубів та ротової порожнини, які у той час нази"

вали "ртяною хворью". Для лікування різних видів стомати"

ту використовували мед, який, як тепер відомо, має добрі

бактерицидні та ранозагоювальні властивості. Серед засте"

режень, про які нагадувалося військовикам, знаходимо і

таке, що: "… печень у мужчин болит после питья излишне"

го…". Для лікування захворювань печінки запорізькі коза"

ки використовували лікарські рослини , які мають спазмо"

літичний і жовчогінний вплив. Це ганус звичайний, м'ята пер"

цева, полин гіркий, ромашка лікарська, чистотіл великий.

Ці рослини дуже широко використовуються в медицині й

сьогодні. А подальше вивчення давньоукраїнських медич"

них джерел є одним із найперспективніших напрямів істо"

рико"медичних досліджень, які можуть відігравати позитив"

ну роль у духовному відродженні української медицини.

Ґрунтуючись на викладеному вище, автори поділяють

думку З. Болтарович про те, що Запорізька Січ мала добре

продуману систему надання медичної допомоги хворим та по"

раненим козакам. Тут були свої досвідчені костоправи, ха"

рактерники, добрими знавцями фітотерапії були старі коза"

ки"пасічники. Починаючи з XVI ст. медичну допомогу запор"

ізьким козакам надають представники народної хірургії —

цирульники, які здобували фахові знання в цехах цирульників,

що існували в багатьох містах та містечках України. За часів

гетьманування Івана Мазепи відомим центром культивування

лікарських рослин були Лубни, які зберегли цю традицію до

захоплення влади більшовиками і навіть довше. Перед Пер"

шою світовою війною тут ще існували гуртові комори, куди

селяни звозили сушене зілля зі своїх плантацій. Лубни були

одним з кращих постачальників лікарської сировини на екс"

порт в перші роки більшовицької влади [3, c. 10].

Українській народній медицині за час її існування суди"

лося пережити періоди бурхливого розвитку і стагнації, спа"

ду та нового піднесення. Слід наголосити на тому, що інте"

рес до народної медицини на теренах України помітно зро"

став у скрутні часи, часи воєнних лихоліть і розрухи.

Сьогодні ми є свідками дедалі зростаючого інтересу до

цієї ще недавно незаслужено забутої, ігнорованої науковою
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медициною ділянки народних знань, важливої складової

української національної культури.

Автори поділяють думку відомого українського дослі"

дника в галузі народної медицини і цілительства З. Болта"

рович про те, що причиною відновлення широкої зацікавле"

ності надбаннями народної медицини є не тільки кризовий

стан офіційної медицини. Важливу роль в цьому відіграє

прагнення Українського народу до відродження своїх ду"

ховних цінностей, пізнання отчих звичаїв і традицій, націо"

нальних надбань духовної та матеріальної культури. І украї"

нська народна медицина, що увібрала в себе мудрість бага"

тьох поколінь, зберегла свою етнічну специфіку, ставши

філософією українців, характеризується багатством локаль"

них варіантів, наявністю багатьох архаїчних елементів, є

вдячним матеріалом. Відрадно, що після багатьох років ігно"

рування до неї звертається й офіційна медицина [3, c. 10].

Як стверджує знаний у світі фітотерапевт Є. Товстуха, в

українській народній медицині та фітотерапії наразі не вико"

ристовується навіть тисячної долі її потужних властивостей,

можна сподіватися, що третє тисячоліття неодмінно стане для

української народної медицини потужним проривом на ліку"

вально"профілактичній ниві. Суспільству належить пильно

оберігати справжніх носіїв етнічних фітотерапевтичних знань,

всіляко пропагувати їхній раціональний досвід та успіхи. Пам"

'ятаймо, що навіть універсальні наші символи пішли від життя"

буття, пісень"замовлянь, кольору неба та збіжжя. А моделлю

слугували рослини — перестріч гайовий та айстра степова, які

цвітуть блакитно"жовтими квітами і успадковані на полотнищі

національного прапора України. Вищі феномени здоров'я —

це і є наше правічне звичаєве право, наше життя та буття, в

якому виникла та спадкувалась у тисячоліттях народна меди"

цина і фітотерапія. Вони оптимізувались у взаємодії з буйною

природою (екологією) і долинули до нашого часу. Фітотера"

пія як національне диво минулого, сучасного та майбутнього

повинна, нарешті, стати наріжним пластом сучасних чи найсу"

часніших універсальних лікарських засобів. ...Адже національ"

на ідентичність українців постає не в женьшені, китайському

лимоннику чи елеутерококу..., а в материнці, родовику лікарсь"

кому, омані високому, перстачі прямостоячому (калгані). В

отому споконвічному зв'язку з вічним зелом для здоров'я і

родоводу, з піснею, працею, культурою віків... [25; 26].

Як зазначалося вище, українська народна медицина

привернула увагу дослідників з середини ХІХ ст. Окремі відо"

мості про медичні знання українців у XVI — XVII ст. вияв"

лені в мемуарах іноземних послів та мандрівників, що побу"

вали тоді в Україні. Певні дані з народної медицини знайш"

ли висвітлення в етнографічних описах губерній, округів і

воєводств5 середини — другої половини ХІХ ст. та початку

ХХ ст., дослідженнях про окремі міста, містечка та етног"

рафічні території, зокрема Гуцульщини6.

Починаючи з 70"х років ХІХ ст. з'являються спеціальні

дослідження, присвячені питанням народної медицини. Се"

ред них повнотою охоплення та докладністю описів відзна"

чаються праці С.Носа "Ліки своєрідні з домашнього обходу

і в картинах життя" (К., 1875), Г. Коваленка та І. Манжури "К

народной медицине малоруссов" (1894), В. Милорадовича

"Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской обла"

сти" (К., 1902), В. Доманицького "Народна медицина в Ро"

венському повіті на Волині" (Матеріали до українсько"русь"

кої етнології. — 1905. — Т.6). Значний фактологічний ма"

теріал інформаційного характеру з питань народної медици"

ни зафіксований в узагальнюючих працях В. Бабенка, З. Бол"

тарович, С. Верхратського, Т. Гарник, В. Кархута, І. та

Ю. Липи, М. та І. Носалів, С. та Я. Окуневських, А. Онищука,

Г. Смика, М. Сумцова, Є. Товстухи, П. Чубинського, В. Шу"

хевича, В. Ястребова [3, c. 5 — 7; 14, 15]. Ціла низка питань

народної медицини ще очікує свого дослідника.

Скориставшись напрацюваннями українських [3; 6; 9;

20] та російських [1, 21] авторів пропонуємо свій варіант пе"

ріодизації української народної медицини (табл. 1).

Розвиток народної медицини як один із шляхів удоско"

налення державного регулювання медичної діяльності в

Україні.

Характерною особливістю останніх років для законо"

давств багатьох країн світу у сфері охорони здоров'я є по"

силення уваги до проблем правового урегулювання діяль"

ності в галузі народної і нетрадиційної медицини (НіТМ).

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ) визнала, що знання натуральної медицини належить

народам, в котрих вони повинні повною мірою поважатися.

Науковці провідних країн світу дійшли спільної думки, що

народна медицина значно випереджає за ефективністю ака"

демічну медицину, наприклад, при лікуванні ракових пух"

лин у деяких випадках дієвість методів народної медицини

у 2,5—3 рази вища, ніж академічної.

Таким висновкам радіють не тільки дипломовані лікарі

зі світовими досягненнями, але і пройдисвіти, що обіцяють

за символічну плату вилікувати від найтяжчих хвороб, поси"

лаючись на практику ВООЗ.

Сучасна народна і нетрадиційна медицина України ба"

зується здебільшого на використанні методів, які мають сло"

в'янські корені (фітотерапія, апітерапія), так і на запозиче"

них та модифікованих методах. Зі сходу в Україні найбіль"

ше використовуються такі методи, як мануальна терапія,

акупунктура, літотерапія, біоенергоінформотерапія. Досяг"

ненням західних вчених є гомеопатія, іридодіагностика, на"

туропатія, водолікування та інші.

На сьогодні особливо актуальним і своєчасним є роз"

роблення теоретичних проблем вивчення незаконного за"

няття народною медициною (цілительством). Ця проблема

ще не знайшла наукового обгрунтування і висвітлення у пра"

цях сучасних правників, однак відомий український дослід"

ник академік Л.А. Пиріг [11, с. 160 — 182] та окремі журна"

лісти [8] занепокоєні поширенням останнім часом під вивіс"

ками "народна медицина" та "цілительство" звичайного шар"

латанства, що нерідко призводить до серйозних афер на

здоров'ї українців. Через засоби масової інформації (ЗМІ)

своє ставлення до цієї проблеми висловлює і церква.

На жаль, у вітчизняній літературі, проблематика, що по"

в'язана з наданням медичної допомоги з використанням за"

ходів народної та нетрадиційної медицини, не знаходить ши"

рокого висвітлення. В основному теоретико"методологічні

дослідження стосуються державного управління та механізмів

державного регулювання охороню здоров'я України.

____________________________
5 Коли мова йде про округи та воєводства, маються на увазі території України, які знаходились у складі Австро"Угорської

імперії та Польщі — авт.
6 "Народна медицина в гуцулів на високому рівні. Понад 350 видів рослин нарахував Василь Комендар, автор довідника

"Лікарські рослини Карпат" (Ужгород, 1971). Збиранням лікарських рослин займалося майже все населення Гуцульщини. Але
найбільше — місцеві ворожбити, акушерки і ворожки. Вони мали вроджені лікарські здібності і довголітній досвід у розпізнаванні

лікарських рослин, їх збиранні й виготовленні з них ліків…" [17, с. 146 — 152].
Незадовільний стан офіційної медицини на (Гуцульщині — авт.)  сприяв поширенню знахарства. Лікар Косівського повіту

М. Хомин у статті "Народна медицина" (газета "Народне здоров'я") писав, що серед сільського населення Галичини процвітає
знахарство з "вірованням", "заговорами", "заклинаннями", "суєвірями". Лікар Ю. Мановський, який працював на Гуцульщині,

відмічав, що "поки гуцул надумає звернутися до лікаря, через його хату пройде ціла плеяда шептунів і знахарів" [Державне управ"
ління охороною здоров'я в Україні: ґенеза і перспективи розвитку: / [Кол. авт.; Упорядник — проф. Я.Ф. Радиш, Передмова —

проф. Т.Д. Бахтеєва; загальна редакція — проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша]. — К. : Вид"во НАДУ, 2013. — 424 с.].
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Системний аналіз наукових праць

українських авторів свідчить про те, що

розвиток державного управління охоро"

ною здоров'я, взагалі та державного

регулювання народної та нетрадиційної

медицини, зокрема, ще залишається не"

достатньо вивченим. Дослідження даної

проблеми все ще розрізнені, методич"

но не об'єднані. Окремі ж праці нау"

ковців дають змогу лише незначною

мірою розкрити суть проблеми.

З огляду на це, ми можемо визна"

чити найважливіші напрями проблеми

державного регулювання народної та

нетрадиційної медицини, що потребу"

ють наукового дослідження.

На глибоке переконання авторів,

найважливішим сьогодні слід вважати

удосконалення нормативно"правової

бази з регулювання діяльності в галузі

народної і нетрадиційної медицини. По"

требує постійної уваги й моніторинг об"

ліку фахівців у галузі народної та нетра"

диційної медицини.

Комплексний аналіз літературних джерел за темою до"

слідження свідчить, що кількість цілителів, які використовують

народні та нетрадиційні методи лікування, просто вражає. Так,

лише у Києві на сьогодні діють понад 30 різних центрів, шкіл і

навіть інститутів цілительства, магії та чаклування. За підрахун"

ками фахівців налічується понад 15 тис. одинаків"цілителів, а

місячний обіг цього бізнесу становить від 20 до 100 тис. дол.

В Україні до нетрадиційної медицини, за інформацією

федерації сприяння охороні здоров'ю, щороку звертається

понад п'ять мільйонів людей. Про популярність цього сег"

мента здоровоохоронної галузі свідчить хоча б те, що деякі

великі страхові компанії навіть пропонують види страхуван"

ня, пов'язані з нетрадиційною медициною. Загалом, як

стверджують автори проаналізованих нами літературних

джерел, народним лікарям довіряють 40—60 % українців.

Для порівняння нижче наведемо низку окремих статис"

тичних показників.

В Африці 80% населення використовують народну меди"

цину. В Азії і Латинській Америці переважна більшість населен"

ня продовжує використовувати народну медицину з урахуван"

ням історичних та культурних традицій. У Китаї за своїм обся"

гом народна медицина досягла 40 %. Відсоткове співвідношен"

ня для населення, котре хоча б раз зверталося до послуг народ"

ної медицини, становить: 48% в Австралії, 70 % в Канаді, 42 %

в США, 38 % у Бельгії і 75 % у Франції. У Малайзії приблизно

500 млн дол. США щороку витрачається на послуги народної

медицини проти 300 млн дол. США на класичну медицину. В

Японії 60—70 % лікарів з академічною освітою виписують своїм

пацієнтам ліки нетрадиційної медицини. Нами встановлено, що

в багатьох країнах світу витрати на народну медицину не тільки

високі, але і постійно зростають.

Законодавець України визначив поняття народної ме"

дицини (цілительства) як методи оздоровлення, профілак"

тики, діагностики і лікування, що грунтуються на досвіді

багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і

не потребують державної реєстрації.

 Право на заняття народною медициною (цілительством)

мають особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття на"

родною медициною (цілительством), виданий Міністерством

охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Законом також визначено заборону проведення цілительства

на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів

масової інформації. Також законодавством визначено, що до

загальнодозволених видів медичної діяльності не належать:

лікування онкологічних хворих; лікування хворих на

інфекційні захворювання, у тому числі венеричні та заразні

шкірні; СНІД; лікування хворих на наркоманію; лікування пси"

хічно хворих, які потребують невідкладної госпіталізації; ви"

давання висновку про психічний стан здоров'я; догляд та ліку"

вання ускладнень вагітності; хірургічні втручання, у тому числі

аборти; проведення розрахованих на масову аудиторію ліку"

вальних сеансів та інших аналогічних їм заходів із викорис"

танням методу гіпнозу та інших методів психічного або біое"

нергетичного впливу. Реклама, що спростовує норму, закрі"

плену законодавцем у повсякденному житті, нам зустрічається

досить часто. Сьогодні газети буквально переповнені ого"

лошеннями різноманітних цілителів, знахарів, провісників

народної медицини, які пропонують хворим свої послуги, обі"

цяючи зцілення навіть від хвороб, які на сучасному етапі ево"

люції людства медиками визнані невиліковними.

Варто зазначити, що умови та організація роботи цілите"

ля (особи, яка не має спеціальної медичної освіти, але володіє

певним обсягом професійних знань та вмінь у галузі народної

та нетрадиційної медицини) визначаються Положенням про

організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність

у галузі народної та нетрадиційної медицини, затвердженим

наказом Міністерства охорони здоров'я № 36 від 11 лютого

1998 р. У цьому Положенні визначається, що цілитель надає

допомогу населенню методами народної та нетрадиційної ме"

дицини під контролем лікаря або в умовах лікувального зак"

ладу, повинен узгоджувати свої дії щодо надання консульта"

тивної та лікувальної допомоги пацієнтам лікарем"спеціалістом,

вести облікову документацію, знати принципи медичної етики

та деонтології тощо. На жаль, перелічене вище відсутнє в умо"

вах інтернет"спілкування. Науково"практичний коментар Ко"

дексу України про адміністративні правопорушення визначає

суб'єктами правопорушення осіб, що отримали у встановле"

ному порядку спеціальний дозвіл на провадження медичної

діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, та інших

осіб. До числа "інших осіб" навряд чи можна віднести адміні"

страторів сайтів, скоріше тих шарлатанів, котрі розміщують

оголошення в газетах та на зупинках міського транспорту.

Як свідчить практика, таких нюансів не знають не лише

пересічні громадяни, а й багато представників офіційних

органів, які покликані стежити за порядком у цій галузі. Та

й підставою для перевірки особи, яка займається цілитель"

ством, є скарга від хворих. Якщо ж заявник посилається на

інтернет"ресурс, то адреса "цілителя" у цьому випадку буде

відсутня, відповідно і перевірка проводитись не буде.

Підкреслимо, що до компетенції МОЗ України не належить

* Регулювання медичної діяльності в Галичині впродовж періоду, що детерміно"
ваний XVIII ст. — першою половиною ХХ ст., відбувалося під впливом та за зразками

різних держав (Австро"Угорська імперія, Західноукраїнська Народна Республіка,
Польща, радянська влада, німецька окупація, побудова в цьому регіоні системи охо"

рони здоров'я згідно радянських законів) [20].

Таблиця 1. Основні етапи становлення та розвитку
української народної медицини

№ 
п.п. Етапи становлення та розвитку Період 

1 Зародження народної медицини З появою праслов»ян 
у середині ІІ тис. до н.е. 

2  Народна медицина стародавніх часів IVтис. до н.е – VIII ст. н.е.
3  Народна медицина доби середньовіччя:

• згадка про перших княжих лікарів; 
• виникнення монастирської медицини; 
• поява лікарів-ремісників; 
• створення перших літературних пам»яток, які 
містять інформацію про вітчизняну народну медицину 
(«Києво-Печерський Патерик», «Ізборник 
Святослава») 

IX – XVII ст.
80-і роки Х ст. 
ХІ – ХІІ ст. 
ХІ ст. 
 
 
ХІІ – ХІІІ ст. 

4 Народна медицина XVIII ст.* XVIII ст. 
5  Народна медицина ХІХ ст. ХІХ ст. 
6 Народна медицина ХХ ст. до 90-х років ХХ ст.
7 Народна медицина незалежної України З 1991 р. 
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урегулювання діяльності тих осіб, які не мають передбаче"

них законодавством України кваліфікаційних та дозвільних

документів на проведення медичної практики. Діяльність

таких осіб регулюється службою податкового нагляду, пра"

воохоронними органами, регіональними управліннями за"

хисту прав споживачів або іншими органами виконавчої вла"

ди (залежно від порушень вимог чинного законодавства).

Однак з метою запобігання випадкам незаконної медичної

практики МОЗ співпрацює з Податковою адміністрацією

України, МВС, СБУ, службою прокурорського нагляду, Дер"

жавним комітетом з питань споживчої політики. Досліджен"

ня причин, чому і як "цілителі" отримують ліцензії, а голов"

не їх правомірність, залишається поза межами статті, це

компетенція інших органів.

Існують випадки, а нині це просто необхідність, яка без"

заперечно діє на психіку та свідомість деякої категорії гро"

мадян, коли "цілителі" розміщують на сторінках сайту, в

оголошеннях, газетах неправдиву інформацію про номер

ліцензії нібито виданої МОЗ, а також печатку з реквізитами

міністерства та підписами.

На нашу думку, було б доцільно запровадити можливість

надсилання запиту через електронну мережу Інтернет на офі"

ційний сайт МОЗ України з метою з'ясування дійсності і відпо"

відності виданої ліцензії та запобігання цього виду правопору"

шення. Така практика вже використовується на урядовому пор"

талі Міністерства охорони здоров'я України Державною служ"

бою лікарських засобів і виробів медичного призначення. Сто"

рінка сайту містить інформацію про Державний реєстр ліцензій

та лікарських засобів. Необхідно лише ввести номер свідоцт"

ва або ліцензії, номер наказу, дату та інші реквізити.

На жаль, на сторінці сайту "Регуляторна політика та

дозвільна діяльність" у розділі "Народна медицина" містить"

ся лише текст Конституції України та накази, що регулюють

цей вид діяльності. Особливістю такого методу швидкого

отримання інформації є те, що таким реєстром можуть ско"

ристатися пересічні громадяни будь"де і будь"коли. І вже

потім самостійно зможуть вирішувати, звертатися їм за до"

помогою в лікуванні чи ні.

Водночас перші кроки до вирішення зазначеного питан"

ня відкривають широке поле для науково"теоретичного дос"

лідження цього напряму. Українці повинні серйозно зане"

покоїтись окресленою проблематикою, адже здоров'я нації

є найдорожчим скарбом держави. І кожен з нас сам оби"

рає, кому він надає право рятувати своє здоров'я — народній

медицині або академічній. Феномен катастрофічного поши"

рення нетрадиційної медицини у розвинених країнах світу

розглядається як непояснене явище.

Проведений нами короткий аналіз і критика поширених

у суспільстві лженаук і пара"нормальних вірувань ставлять

законодавця у безвихідне становище. А спроби здійснюва"

ти на державному рівні різноманітні проекти в цьому напрямі

не дають бажаного результату, хоча певна тенденція у ЗМІ і

навіть на законодавчому полі є.

Як стверджують дослідники ролі та місця народної ме"

дицини у традиційній культурі українців, останнім часом у

контексті реалій "перехідного періоду" помітно актуалізу"

валася проблема вивчення традиційної народної медицини

(етномедицини). На їх глибоке переконання, народна меди"

цина тісно пов'язана з матеріальним життям і побутом су"

спільства, чутливо реагує на рівень економічного, соціально"

го, морального, екологічного комфорту людини. Надто різкі

й болісні трансформаційні процеси на шляху від соціалізму

до ринкової економіки породили безліч кризових явищ. За

цих умов зростає інтерес до так званої альтернативної ме"

дицини. Все більше людей користується природними

лікарськими засобами й традиційними методами оздоров"

лення, доцільність яких перевірена не одним поколінням.

У контексті викладеного вище, не можна не погодитися

з думкою І. Колодюк [10] та Н. Серебряннікової [18] і про

те, що окрім суто практичного значення народна медицина

виступає одним з джерел у дослідженнях світоглядних уяв"

лень, сфери функціонування етнічних стереотипів і ритуал"

ізованих форм поведінки. Як важлива галузь народних знань

вона є частиною духовної культури, яка включає в себе за"

лишки різностадіальних синкретичних вірувань, магічні

практики й цінні емпіричні відомості. Адже добре відомо,

що й сучасна професійна медицина, біля витоків якої стояли

Гіпократ, Авіцена (Ібн"Сіна), Агапіт, Гален та інші, також

базується на тисячолітньому народному досвіді.

Звернення до спадщини народного лікування збагачує

сучасну науку. Це яскраво засвідчили численні факти вико"

ристання набутків народної медицини у професійній ліку"

вальній сфері. Так, у роботах З.Фрейда та К.Юнга, фунда"

торів такого напрямку як психоаналіз, був використаний

еврістичний потенціал народних засобів лікування у роз"

робці світоглядних архетипів. Вони переконливо доводять

важливість психотерапевтичних аспектів у контексті "хворо"

ба"хворий"лікар".

Посилення інтересу громадськості до народної меди"

цини значною мірою спричинено як прагненням зберегти її

духовну складову в контексті відродження національних

звичаїв і традицій, так і прагматичними зацікавленнями, які,

на жаль, часто мають характер спекуляції чи моди. Насам"

перед, це стосується магічних елементів практики сучасних

знахарів і цілителів, навколо яких штучно створюється ро"

мантичний ореол містично"окультної таємничості.

Зважений науковий підхід допомагає зрозуміти народ"

ний погляд на етіологію захворювання, "логіку" обраного

терапевтичного методу і його світоглядну мотивацію, розме"

жовувати раціональні та ірраціональні прийоми лікування.

Сьогодні українська народна медицина розглядається

як важлива складова традиційної культури Українського

народу, в змісті якого поєдналися позитивні емпіричні знан"

ня, засоби лікування словом, досвід місцевих спостережень,

світоглядні уявлення та вірування різних епох. Етнографіч"

ний підхід до дослідження проблеми передбачає вивчення

таких питань, як розвиток народних уявлень про анатомію і

фізіологію людини, народне розуміння етіології захворю"

вань, погляди на народних лікарів, методи діагностики та

профілактики, санітарно"гігієнічні норми, класифікація ліку"

вальних засобів.

Дослідження народної медицини в етнографічному

вимірі дає ключ до розв'язання важливих етнологічних зав"

дань, пов'язаних з проблемами походження та розвитку

світоглядних уявлень та народних знань українців. Адже

народні методи лікування на теренах сучасної України, спо"

соби приготування ліків, їх асортимент і застосування відзна"

чаються багатством етнічних та етнорегіональних форм.

Вивчення їх є базою для проведення порівняльних дослід"

жень, передусім народної медицини і сучасної фармакології.

Удосконалення нормативно"правової бази з регулювання

народної медицини та цілительства в Україні розглядається

як один із надійних шляхів удосконалення системи держав"

ного управління здоровоохоронною сферою в нашій дер"

жаві.

Основними напрямами розвитку НіНМ в Україні визна"

чені такі [5]:

— удосконалення законодавчої бази з урегулювання

галузі НіНМ;

— опрацювання заходів, спрямованих на реформуван"

ня галузі НіНМ, розроблення пропозицій щодо визначення

перспективних напрямів розвитку НіНМ та реалізація їх на

державному рівні;

— інтеграція методів НіНМ в офіційну медицину;

— науково"методичне обгрунтування методів та засобів

НіНМ;

— удосконалення системи професійної підготовки

лікарів шляхом впровадження методів НіНМ;
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— визначення обсягу корисності та переваг надання

медичної допомоги методами НіНМ;

— розширення міжнародного співробітництва та обмін

досвідом з іноземними спеціалістами, які практикують ме"

тодами НіНМ;

— ведення просвітницької діяльності серед населення;

— вивчення та розвиток цілительства як самобутнього

напряму народного лікування.

…Комплексний аналіз літературних джерел за темою

дослідження дає підстави стверджувати, що людство з до"

історичних часів шукало шляхи до видужання, застосовую"

чи з цією метою силу природи та її стихії. І вже тоді Вогонь,

Вода, Повітря і Земля відігравали величезну роль у лікуванні

різних захворювань. Засоби та прийоми народного лікуван"

ня вироблялися в результаті емпіричного досвіду впродовж

всієї історії людства, з часу виникнення людини до наших

днів. Вивчення історіографії та джерел народної медицини

привертає все більшу увагу фахівців різного профілю —

медиків, біологів, етнографів [12].

Симбіоз наукової медицини з українською народною

медициною — це поклик сьогодення, наше майбутнє дже"

рело невичерпних, дуже часто, універсальних лікарських

засобів [26, с. 13].

ВИСНОВКИ
Грунтуючись на викладеному вище, робимо наступні

висновки:
1. Українська народна медицина така сама древня, як і

людство, що населяло терени нашої держави. Її зароджен"

ня сягає доісторичних часів і викликане інстинктивними за"

собами самозбереження народу. Адже вже первісна люди"

на змушена була надавати собі медичну допомогу при різно"

го роду травмах та захворюваннях. Саме це заставило шу"

кати наших пращурів необхідних засобів у навколишній при"

роді, насамперед — у світі рослин, оскільки протягом тися"

чоліть первісні люди харчувалися рослинною їжею. А це, в

свою чергу, давало їм можливість пізнавати властивості рос"

лин — відрізняти їстівні від неістинних, отруйних. Так на"

громаджувалися певні примітивні відомості про дію тієї чи

іншої рослини на організм людини. Поява землеробства,

розвиток тваринництва розширюють пізнання людини про

рослинний і тваринний світ. Ряд рослин увійшов до арсена"

лу лікарських на основі спостережень над тваринами, які

при нездужанні споживають певний вид рослин. Обробка

сировини збагачувала людей знаннями про нові лікувальні

властивості засобів рослинного й тваринного походження.

При обробці шкір, наприклад, дізналися про в'яжучі влас"

тивості дубової та вербової кори.

2. Доведено, що первісна, емпірична медицина розви"

валася під впливом практики, спостережень над природою,

збагачувалася та передавалася із покоління в покоління. Із

нагромадженням цього досвіду утворюється певна група

людей, для яких лікування стає професією, основним занят"

тям і способом існування. В Київській Русі такий "професій"

ний" прошарок представлений "волхвами", "відунами", у

практиці яких широко використовувалися різні засоби —

лікарські рослини, мінерали, тваринні організми.

3. Виявлено, що народні методи лікування на теренах

сучасної України, способи приготування ліків, їх асорти"
мент і застосування відзначаються багатством етнічних та

етнорегіональних форм, особливо це стосується Гуцуль"

щини.
4. Обгрунтовано, що сьогодні особливо актуальним і

своєчасним є вивчення незаконного заняття народною ме"

дициною та доведено, що зазначена проблема ще не знайш"
ла належного наукового обгрунтування і висвітлення у пра"

цях сучасних правників, що призводить до значного поши"

рення під вивісками "народна медицина" та "цілительство"

звичайного шарлатанства та серйозних афер на здоров'ї ук"

раїнців. Глибоке дослідження різних аспектів даної пробле"

ми може стати предметом подальших наукових розробок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Створення сприятливого інвестиційного клімату в

Україні є однією із найважливіших умов залучення

інвестицій. Інвестиції відіграють центральну роль в

економічному розвитку країни, визначають загальне

зростання її економіки. Від ефективності інвестицій"
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social terms that determined the investment activity. The state direct and indirect levers of influence
on the investment climate are determined. The most substantial factors that form an investment
climate are analysed: economical, legal, political and social. Basic advantages of investing to Ukraine
are formulated. The main tasks of public investment policy are defined.
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ної політики держави залежить активізація інвестиц"

ійної діяльності, стан виробництва, рівень технічної

оснащеності підприємств, можливості структурної пе"

ребудови економіки України, впровадження іннова"

ційних розробок, вирішення соціальних та екологіч"

них проблем. Як наслідок, це все позначиться на

якісній модернізації економіки, вирівнюванні темпів

економічного розвитку та підвищенні позицій Украї"

ни у світових рейтингах.
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У сучасних, кризових для економіки України умо"

вах, надзичайно актуальною стає активізація інвести"

ційної діяльності за рахунок розвитку механізму реалі"

зації державної інвестиційної політики, спрямованої на

покращення інвестиційного клімату країни.

На інвестиційний клімат, у першу чергу, впливає дер"

жавна інвестиційна політика що належить до системи

державного впливу на інвестиційну діяльність за допо"

могою методів безпосереднього державного контролю

та опосередкованих контрольних механізмів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні та методичні питання

формування інвестиційного клімату, залучення зарубі"

жних інвестицій в економіку розглядають Т. Майорова

[1], І. Павленко [11], Н. Савчук [13], В. Швець [15] та

інші. Питання побудови ефективної державної інвести"

ційної політики розглядаються в роботах І. Безп'ятої [3],

С. Ілляшенко [6], І. Крейдич [10], Н. Присяжнюка [12],

В. Швеця [15].

Не вирішені раніше частини загальної проблеми.

Водночас, за сучасних реалій забезпечення сприятли"

вого інвестиційного клімату в Україні залишається пи"

танням стратегічної важливості, від реалізації якого за"

лежать динаміка соціально"економічного розвитку та

можливість модернізації на цій основі національної еко"

номіки. Саме тому актуальним завданням є підвищення

ролі держави у поліпшенні інвестиційного клімату та,

відповідно, дослідження важелів та факторів впливу

держави на формування інвестиційного клімату Украї"

ни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз важелів та факторів впливу

держави на інвестиційний клімат у країні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою підвищення рівня інвестиційної діяльності

в країні необхідним є створення відповідного інвести"

ційного клімату. Інвестиційний клімат є найбільш важ"

ливим моментом при ухваленні іноземним інвестором

рішення про інвестування в тій або іншій країні; він є

комплексним поняттям. Інвестиційний клімат розгляда"

ють одночасно із забезпеченістю країни ресурсами,

необхідними для реалізації проектів, він показує при"

вабливість країни як для діючих, так і для потенційних

інвесторів.

Як у наукових колах, так і серед підприємців існує

багато версій визначення цього поняття. Але, загалом,

переважна більшість економістів трактує інвестиційний

клімат як сукупність соціальних, природних, економіч"

них, правових, політичних або інших передумов, які ха"

рактеризують доцільність інвестування в ту чи іншу дію"

чу господарчу систему (економіку країни, регіону, кор"

порації) і погоджується з тим, що це — комплексне еко"

номіко"політичне явище, що формується під впливом

значної кількості чинників [1; 7; 8; 11; 13]. Такі факто"

ри, як правило, піддаються адекватній кількісній оцінці,

і відтак, і порівняльному аналізу, який дозволяє іденти"

фікувати рівень інвестиційної привабливості економіки

країни або регіону в цілому.

На нашу думку, інвестиційний клімат — це сукупність

політичних, економічних, правових, географічних, со"

ціально"культурних умов які у своїй взаємодії забезпе"

чують та впливають на інвестиційну діяльність вітчизня"

них та іноземних інвесторів на окремо взятій території.

На обсяги вкладення коштів впливає економічна, со"

ціальна та політична ситуація, що розгортається в країні.

Тобто, всю сукупність факторів, що впливає на бажан"

ня інвестора вкладати свої власні кошти в країну, мож"

на назвати інвестиційним кліматом. Причому інвести"

ційний клімат доречно розглядати на макрорівні (дер"

жава, об'єднання держав) та мезорівні (окремий регіон

у державі, область).

Держава може впливати на інвестиційний клімат за

допомогою прямих та непрямих важелів. До прямих ва"

желів можна віднести:

— прийняття законів та інших нормативних актів, що

регулюють інвестиційну діяльність та конкуренційне

законодавство;

— встановлення державних норм та стандартів;

— регулюванні участі інвестора в приватизації влас"

ності;

— визначення умов користування землею, водою

та іншими природними ресурсами;

— проведення обов'язкової державної експертизи

програм та проектів будівництва;

— забезпечення захисту інвестицій та ін.

До непрямих важелів можна віднести:

— бюджетно"податкову політику;

— грошово"кредитну політику;

— амортизаційну політику;

— регулювання фондового ринку;

— інноваційну політику;

— політику заохочення іноземних інвестицій та ін.

Тобто держава може безпосередньо вкладати свої

бюджетні кошти (централізовані бюджетні інвестиції),

стимуюючи інвестиційну діяльність, розвиваючи під"

приємства державного сектора економіки, а також опо"

середковано впливати на інвестиційний клімат, розви"

ваючи грошово"кредитну сферу, вдосконалюючи подат"

кову систему, стимулюючи бюджетними витратами су"

купний попит, розвиваючи і регулюючи банківську

діяльність, а також діяльність інвестиційних посеред"

ників, фінансуючи і стимулюючи академічну науку тощо.

Причому систему регулювання умов інвестиційної діяль"

ності коригують залежно від економічної політики дер"

жави у кожний конкретний період та залежно від ступе"

ня інвестиційної активності суб'єктів господарювання.

Аналізуючи найбільш істотні фактори, що форму"

ють інвестиційний клімат, бачимо, що крім об'єктивних

(незалежних від державної політики), існують і суб'єк"

тивні фактори (залежні від державної політики, тобто

ті що відносяться до важелів впливу держави):

1. Політична обстановка. Після виборів Президен"

та України та Верховної Ради у 2014 році, створення

правлячої Коаліції у Верховній Раді та формування

дієздатного Уряду політична обстановка в Україні дещо

покращилась. Негативно впливають на політичну обста"

новку в Україні: анексія Кримського півострова; бойові

дії на Сході України. Тому в кінці 2014 року агентство

Standard & Poors переглянуло довгостроковий рейтинг

України за зобов'язаннями в іноземній валюті "ССС"" з
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"ССС", тобто зі стабільного до негативного прогнозу.

Також понижено довгостроковий рейтинг в національній

валюті до "ССС+" с "B"", стабільного до негативного

прогнозу до негативного (переддефолтний стан) [9].

2. Макроекономічні фактори. Валовий внутрішній

продукт у фактичних цінах за 2013 рік склав 1454931

млн грн., що на 3,3% більше ніж у 2012 році. За 3 квар"

тали 2014 році відбувалося зростання ВВП як у фактич"

них цінах, так і номінального ВВП, але щоквартальні

показники є меншими за аналогічні у 2013 році. Основ"

ними макроекономічними факторами, що негативно

впливали на формування інвестиційного клімату у 2014

році, були: 1) зростання індексу споживчих цін з 100,5%

у 2013 році до 124,9% у 2014 році; 2) суттєве понижен"

ня курсу національної валюти, її знецінення майже

удвічі; 3) зменшення золотовалютних резервів; 4) зрос"

тання дефіциту Державного бюджету; 4) збільшення

державного боргу та ін [4; 5].

3. Правове середовище. Законодавство України

передбачає необхідні гарантії діяльності для інвесторів.

На території України до іноземних інвесторів застосо"

вується національний режим інвестиційної діяльності,

тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інве"

сторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають на"

ціоналізації. У випадку припинення інвестиційної діяль"

ності іноземному інвестору гарантується повернення

його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвес"

тування без сплати мита, а також доходів від інвестицій

у грошовій або товарній формі. Держава також гаран"

тує безперешкодний і негайний переказ за кордон при"

бутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на

законних підставах унаслідок здійснення іноземних

інвестицій. Для підвищення захисту іноземних інвестицій

Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифіковано

Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок ви"

рішення інвестиційних спорів між державами та інозем"

ними особами. Підписано та ратифіковано Верховною

Радою України міжурядові угоди про сприяння та взає"

мний захист інвестицій з більше як 70 країнами світу.

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взає"

модії з органами виконавчої влади та органами місце"

вого самоврядування утворено Державне агентство

з інвестицій та управління національними проектами

України. З метою сприяння залученню й ефективному

використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для

забезпечення розвитку економіки України, прискорен"

ня її інтеграції в європейську і світову економічні систе"

ми, забезпечення права приватної власності і права на

підприємницьку діяльність створено Раду вітчизняних

та іноземних інвесторів на чолі з Президентом України.

4. Податкове оточення. Важливим фактором впли"

ву на інвестиційну діяльність у країні є податкова по"

літика держави. Проведений аналіз показав, що фак"

тичний рівень оподаткування в Україні сягав у 2014 році

70—80 % від доходу суб'єктів господарювання (у краї"

нах ЄС він не перевищує 40 %), і це не враховуючи всіх

податків на заробітну плату та собівартості продукції.

Крім високих відсотків, податкова система України ха"

рактеризується також нерівномірністю розподілу подат"

кового навантаження, неповнотою та суперечливістю

податкового закондавства, надмірною фіскальною ак"

тивністю, високою тінізацією економіки (50—60 %),

безінноваційною спрямованістю тощо. Позитивно впли"

нули на інвестиційний клімат податкові зміни 2015.

5. Регуляторний вплив. З метою поліпшення бізнес"

клімату й створення сприятливих умов для надходжен"

ня інвестицій здійснено низку заходів з покращення

регуляторного середовища в Україні.

У сфері дозвільної системи розширено застосуван"

ня декларативного принципу започаткування бізнесу

відповідно до прийнятого Закону України "Про внесен"

ня змін до Закону України "Про дозвільну систему у

сфері господарської діяльності" щодо провадження

господарської діяльності на підставі подання декла"

рації" від 07.07.2010 № 2451"VI. Згідно з цим принци"

пом, суб'єкт господарювання набуває права на провад"

ження певних дій щодо здійснення господарської діяль"

ності без отримання документа дозвільного характеру

шляхом повідомлення адміністратора або відповідного

дозвільного органу про відповідність його матеріально"

технічної бази вимогам законодавства (далі — декла"

ративний принцип).

У сфері ліцензування прийнято Закон України "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо обмеження державного регулювання господарсь"

кої діяльності" від 19.10.2010 № 2608"VI, котрим

відмінено ліцензування 23 із 66 видів діяльності, про"

вадження яких не пов'язано із загрозою безпеці дер"

жави, життю та здоров'ю людей, погіршенням стану

навколишнього природного середовища, а також сто"

совно яких існують інші засоби державного регулюван"

ня (державні стандарти, будівельні норми і правила,

технічні умови, міжнародні стандарти якості тощо) [14].

Серед інших важливих факторів формування

сприятливого інвестиційного клімату можна назвати на"

ступні:

— Вивіз грошей за кордон. Як вже зазначалося,

курс валют один з основних економічних ризиків інвес"

тора, який існує в усьому світі, за винятком єврозони.

Між тим, Національний банк України, намагаючись за"

хистити курс гривні, ввів значну кількість обмежень на

переказ грошей за кордон та з"за кордону. Гірше те,

що ці обмеження щодня змінюються і дуже часто по"

відомляються комерційним банкам факсом у короткий

відрізок часу. Не треба доводити, як це підриває впев"

неність інвесторів і зменшує їх бажання щодо інвесту"

вання.

— Трудове законодавство. Інвестор, який наймає

новий штат, хоче знати принципи поведінки з працівни"

ками у разі згортання бізнесу і обсягів своїх зобов'я"

зань. Чи може він скоротити штат, чи повинен забезпе"

чити людей робочими місцями до їх пенсійного віку? Чим

важче звільнити людей з робочих місць, тим обережні"

шим буде інвестор при найманні працівників. Українсь"

ке трудове законодавство зберігає комуністичні тен"

денції захисту прав працюючих, і, що дивно, дуже мало

іноземних інвесторів висловлює скарги з цього приво"

ду.

— Непрозорість бізнесу. Дуже ненадійними є

щорічні доповіді про баланс прибутків і витрат, що їх

надають українські компанії (до того ж, їх важко одер"

жати). Для запровадження у банках були створені

західні облікові стандарти, але й досі вони залишають"

ся невідомими багатьом бізнесменам. Звичайно, це
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стримує прагнення іноземних інвесторів співпрацювати

з українськими компаніями. Більше того, в Україні чи"

мало ділових операцій грунтується на особистих стосун"

ках між керівництвом компаній і банків, які (операції)

рідко бувають узаконеними.

— Високий рівень злочинності. Злочинність загро"

жує безпеці, добробуту, здоров'ю і навіть життю лю"

дей. В економічному плані вона є серйозним фактором,

який впливає на поведінку інвестора. Він вимушений

турбуватися про охорону, оплату захисту тощо. Зрозу"

міло, що створення безпечного середовища для бізне"

су є важливим завданням уряду.

— Втручання уряду у справи бізнесу. Незважаючи

на обіцянки розвивати ринкову економіку, український

уряд постійно втручається у справи бізнесу. Це особли"

во помітно у банківській галузі, де здійснюється вплив

на банки:

— щодо надання позик компаніям (особливо дер"

жавним), які зазнали труднощів;

— щодо придбання в уряду облігацій позики при

конвертації цих облігацій у довгострокові і менш при"

буткові форми надання кредиту уряду.

Серед основних переваг інвестування в Україну вар"

то відзначити:

1. Україна — 46 мільйонів споживачів — один з най"

більших ринків Східної Європи.

2. Ресурсний потенціал. Одним із самих важливих

показників в системі світової конкуренції є запаси си"

ровини, якими володіє країна. Запаси корисних копа"

лин в Україні — це наша сильна сторона, яку необхід"

но вміло використовувати. Наприклад, згідно з дослі"

дженням Citigroup Inc. та Геологічної служби США

поклади рудних (металічних) корисних копалин в Ук"

раїні оцінюються в 510 млрд дол., що дозволяє нашій

країні зайняти 4 місце в світі за цим показником. Вели"

чезні запаси сировини при низьких темпах її освоєння

та розробки однозначно будуть приваблювати інозем"

них інвесторів.

3. Сприятливі умови ведення сільського господар"

ства. Крім чудових кліматичних умов в Україні скон"

центровано близько 25% світового запасу чорно"

земів. Цей факт, наприклад, у 2014 році дозволив

країні зайняти 2 місце у світі по експорту зернових,

війти у топ 10 по виробництву цукру, рослинного мас"

ла та картоплі.

4. Показник індексу людського розвитку, який вклю"

чає у себе рівень життя, грамотності, освіченості і дов"

голіття як основних характеристик людського потен"

ціалу. У 2013 році за цим показником Україна займала

78 місце серед 186 країн. Але оскільки цей показник

інтегральний і враховує ряд факторів, то, наприклад, за

рівнем освіченості українці стабільно входять в топ 30

світових країн, а за тривалістю життя вже займаємо ос"

таннє місце в Європі. Рівень грамотності та освіченості

населення навіть не європейська, а світова конкурент"

на перевага нашої країни. Окрема увага тому фактору,

що за рівнем володіння населенням англійською мовою

Україна займає 27 місце в світі.

5. Показники рівня розвитку науки та технологій.

Згідно з даними The Good Country Index у 2014 році по

рівню розвитку науки та технології Україна зайняла 13

місце у світі, що відповідним чином впливає на рівень

розробок та інновацій в різних секторах економіки,

зокрема в IT"cекторі. А згідно з даними дослідницької

компанії "BrainBench" Україна посідає 4"те місце у світі

за кількістю дипломованих професіоналів у сфері hi"

tech

6. Низький рівень середньої заробітної плати. Після

девальвації національної валюти у 2014 році на більш

чим 75% середня заробітна плата у доларовому екві"

валенті стала найменшою у Європі і складає близько 320

дол. З однієї сторони, це низький рівень купівельної

спроможності населення, а з іншої — дешева робоча

сила робить привабливим варіант розміщення в країні

виробництва та промисловості.

Саме ці 6 факторів сьогодні складають конкурент"

ну перевагу України в боротьбі за міжнародний капітал

і саме на них має будуватись урядова інформаційна ком"

панія по залученню інвесторів. Також кожен із цих фак"

торів дає підказку, які сектори економіки варто розви"

вати в першу чергу: металургійну промисловість,

сільське господарство, IT"сектор та сферу послуг [2].

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищезазначене, основним завданням

державної інвестиційної політики має стати: створення

сприятливого інвестиційного середовища шляхом сти"

мулювання національних інвесторів здійснювати інвес"

тиції; концентрація грошових потоків на пріоритетних

напрямах розвитку економіки; акумуляція достатнього

обсягу фінансових ресурсів у провідних банках країни;

забезпечення доступності кредитів для позичальників

шляхом зниження їх вартості; забезпечення пріоритет"

ного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах

рефінансування банкам, які кредитують високоефек"

тивні інвестиційні проекти тощо. В умовах обмеженості

бюджетних ресурсів важливо, щоб об'єктом підтримки

були не місцеві органи влади, а цільові програми вирі"

шення системних проблем: структурної перебудови еко"

номіки регіону та максимального використання його

внутрішнього потенціалу інноваційного оновлення ос"

новних фондів підприємств та створення нових під"

приємств; реструктуризації існуючих підприємств та

диверсифікації виробництва.

Держава повинна створити сприятливий інвести"

ційний клімат не тільки для іноземних інвесторів, але

й для вітчизняних. Не менш важливим є й забезпечення

реального дотримання міжнародних договорів і вико"

нання рішень іноземних арбітражів. Міжнародна інвес"

тиційна спільнота має бути впевнена в тому, що будь"

які угоди відповідають прийня тим міжнародним нор"

мам і правилам, мають силу в Україні.

Відповідно, головним завданням державної інве"

стиційної політики слід вважати: вдосконалення пра"

вової бази; здійснення дієвої податкової реформи, що

передбачає подальше спрощення податкової систе"

ми та зниження фіскального тиску на підприємства;

завершення земельної реформи; включення в інвес"

тиційний процес державних ресурсів та стимулюван"

ня приватних інвесторів; активна антикорупційна пол"

ітика тощо.

Отже, формування в Україні привабливого для іно"

земних інвесторів середовища, насамперед, треба по"

чинати з системи активних дій держави, спрямованих на
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зміну політичного, економічного та правового поля в

держави.

Тож, напрями подальших досліджень, на нашу дум"

ку, мають стосуватися питань вироблення ефективних

механізмів формування сприятливого інвестиційного

клімату в Україні.
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