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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі, незважаючи на

посилення інтеграційних тенденцій, роль держави є клю-
човою у захисті національних інтересів в інноваційно-
інвестиційній царині, що передбачає стимулювання інно-
ваційно-інвестиційної діяльності в цілому та НДДКР-зок-
рема на локальному, регіональному та національному
рівнях, а також у формуванні передумов для виникнення
та розвитку власних ТНК, які беруть активну участь у за-
безпеченні економічної безпеки держави базування.

Лише 5,0 % загальних видатків на НДДКР приво-
дять до появи нової продукції, що успішно реалізується
на ринку; тільки 10,0 % нової продукції й технологій
спирається на останні результати фундаментальних до-
сліджень. У США середня щорічна норма прибутку від
приватних інвестицій у сферу НДДКР складає 20,0—
30,0 % [3, c. 40—51]. Отже, інвестування в НДДКР є
достатньо ризиковою справою, тому саме цей показник
та похідні від нього є ключовими в оцінці інноваційної
активності окремого підприємства, галузі, країни або
інтеграційного утворення.

Ураховуючи євроінтеграційні прагнення України та
значення НДДКР діяльності для забезпечення еконо-
мічної безпеки держави в умовах посилення інтелекту-
алізації та інформатизації суспільного виробництва, ви-
кликає особливий інтерес НДДКР діяльність ТНК Євро-
пейського Союзу, на які покладаються особливі надії з
боку центральних органів управління ЄС у рамках про-
грами досягнення завдань стратегії "Європа-2020".
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль ТНК у забезпеченні економічної безпеки дер-
жави та інтеграційних утворень у цілому та в інноваційній
царині, зокрема викликає особливий інтерес з боку на-
уковців. З. Адаманова наголошує на тому, що ТНК кон-
центрують значні ресурси, виробничий і науково-інно-
ваційний потенціал, указуючи, що в США й Великій Бри-
танії у компаніях із кількістю працівників понад 10,0 тис.
осіб проводиться 80,0 % НДДКР, із кількістю праців-
ників до 1,0 тис. осіб — менше 5,0 %. Крім того, частка
ТНК у загальному обсязі національних НДДКР-витрат у
розвинених країнах перевищує 65,0 %, у середньому
складаючи 70,0 % [1, c. 143], отже, стан інноваційно-
інвестиційної діяльності в країні можна оцінити на ос-
нові аналізу НДДКР-активності її ТНК.

Серед ключових характеристик сучасних ТНК
Т. Фролова особливо відмічає направлення значної ча-
стини своїх прибутків на наукові дослідження (перш за
все, у сфері високих технологій) [9, c. 87], що забезпе-
чує збереження конкурентних позицій на глобальному
ринку.

Авторський колектив під наукової редакцією Д. Лу-
к'яненка, А. Поручника та В. Колесова доводить, що за-
кордонні філії ТНК одержують безумовний пріоритет у
використанні технологічних інновацій, зокрема понад
67,0 % експорту патентів і ліцензій США припадає на їх
передачу материнськими компаніями своїм закордон-
ним філіям і лише 33,0 % на комерційний експорт тех-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7

нологій незалежним компаніям. Філії ТНК переважну
частку НДДКР-видатків, близько 80,0 %, направляють
у проекти, які реалізуються для власних потреб, проте,
пов'язані з НДДКР, що проводяться в інших філіях ТНК
і в її материнській компанії [2, c. 201]. Така внутрішньо-
фірмова міжнародна кооперація частково переорієнто-
вує міждержавний технологічний обмін, поглиблюючи
науково-технологічне співробітництво між ТНК та їх
філіями, що сприяє підвищенню технологічного потен-
ціалу провідних країн світу й забезпечує їх технологіч-
не лідерство, забезпечуючи реалізацію національних
інтересів в інноваційно-інвестиційній царині. У свою чер-
гу більшість країн, що розвиваються, відчувають поси-
лення загроз, що перешкоджають розвитку власних
національних НДДКР у пріоритетних галузях шостого
технологічного укладу, що пов'язано зі значною моно-
полізацією науково-технологічної інформації у рамках
діяльності ТНК.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на наявність значної кількості публі-

кацій, які присвячені ролі ТНК у реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів у цілому та НДДКР зокрема, доц-
ільним є проведення порівняльного аналізу НДДКР-діяль-
ності ТНК ЄС та промислових підприємств України в кон-
тексті забезпечення економічної безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою характеристики інноваційної активності іно-

земних ТНК, окремих країн та інтеграційних утворень у
наукових публікаціях та статистичних вибірках, як прави-
ло, використовуються три основні показники: загальний
обсяг НДДКР-витрат; НДДКР-інтенсивність, що розрахо-
вується як частка НДДКР-витрат у відсотках у загальному
обсязі продажу; НДДКР витрати на одного зайнятого.

За НДДКР-інтенсивністю економічні сектори та ок-
ремі ТНК можна розподілити на такі групи (табл. 1): з
високим рівнем; вище за середній; нижче за середній;
низький.

Звичайно, що окремі ТНК можуть здійснювати на-
багато більші НДДКР-витрати, ніж у середньому в
економічному секторі. Загальна характеристика
НДДКР-активності найбільших 1,0 тис. ТНК Європейсь-
кого Союзу, які концентрують переважну більшість інно-
ваційної діяльності цього інтеграційного утворення
впродовж 2005—2011 рр. дозволяє констатувати по-
стійне зростання сукупних обсягів фінансування

НДДКР, а саме зі 112,9 млрд євро до 152,9 млрд євро,
тобто за цей період збільшення сукупних НДДКР-вит-
рат склало 40,044 млрд євро або 35,5 %; середньоріч-
ний рівень сукупного фінансування НДДКР 1 000 найб-
ільших ТНК ЄС за цей період склав 130,5 млрд євро.
Цілком логічно, що подібну динаміку продемонстрував
середній показник НДДКР-витрат з поправкою на
кількість підприємств у виборці (табл. 2).

У свою чергу впродовж 2005—2011 рр. сукупний об-
сяг продажу ТНК ЄС зріс на 1,854 трлн євро або 41,1
%, досягнувши позначки в 6,361 трлн євро при серед-
ньому показнику за цей період у 5,556 трлн євро.
Стабільне зростання було продемонстровано залученим
персоналом, сукупна кількість якого зросла на 22,5 %
або на 3,845 млн осіб до 20,268 млн осіб у 2011 р.

Незважаючи на значні обсяги сукупного й серед-
нього обсягу фінансування НДДКР найбільших 1 000
ТНК ЄС упродовж 2005—2011 рр., середня НДДКР-
інтенсивність коливалась у межах 2,28—2,50 % за се-
реднього показника 2,35 %, що характеризує в цілому
НДДКР-інтенсивність, як таку що є вище за середній
рівень. Іншим важливим показником НДДКР-активності
ТНК ЄС є обсяг фінансування на одного зайнятого, се-
редній показник досяг рівня 7,293 тис. євро (зростання
склало приблизно 709,0 євро або 10,8 %) в 2011 р. за
середнього показника 6,439 тис. євро.

У свою чергу інноваційно-інвестиційна діяльність
промислових підприємств за своїми кількісними й якіс-
ними показниками значно поступається відповідним
параметрам ТНК ЄС, зокрема впродовж

2005—2011 рр. сукупний обсяг фінансування іннова-
ційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
України, незважаючи на суттєве збільшення на 392,2 млн
євро (43,6 %) до 1,292 млрд євро за середнього показни-
ка 1,111 млрд євро складає лише 0,85 % (або, іншими сло-
вами, є меншим у 117,5 разів) відповідного середнього
сукупного показника ТНК ЄС (табл. 3).

У свою чергу середній обсяг фінансування інновац-
ійно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
України коливався у межах 66,4—150,9 тис. євро за се-
реднього показника 106,6 тис. євро. В українській
офіційній статистиці не виокремлюється показник
НДДКР, тому в якості його приблизного еквівалента в
межах цього дослідження виступає обсяг фінансуван-
ня наукових і науково-технічних робіт. Отже, сукупний
обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт
українських промислових підприємств зменшився на

Рівень НДДКР-

інтенсивності 
НДДКР-

інтенсивність, % 
Сектори економіки 

Високий понад 5,0 
фармацевтика та біотехнології; медичне обладнання та послуги; 
технологічне устаткування та обладнання; програмне забезпечення та 
комп’ютерні послуги 

Вище за середній 2,0-5,0 

автомобілі та комплектуючі; аерокосмос та оборона; промислова 
інженерія та машинобудування; хімічна промисловість; товари особистого 
користування; споживчі товари; загальнопромислові товари; підтримуючі 
послуги 

Нижче за середній 1,0-2,0 
продукти харчування; напої; туризм і відпочинок; засоби масової 
інформації; обладнання для видобутку нафти; електроенергетика; 
фіксовані телекомунікаційні лінії 

Низький менше 1,0 
видобуток нафти й газу; металургія; будівельний комплекс; роздрібний 
продаж медикаментів та продуктів харчування; транспортування; 
видобуток корисних копалин; тютюнові вироби; комунальні послуги 

 

Таблиця 1. Класифікація секторів економіки та ТНК за рівнем інтенсивності НДДКР

Джерело: складено автором на основі [16].
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12,2 млн євро (-3,3 %) з 372,1 млн євро до 359,8 млн
євро. У свою чергу обсяг фінансування наукових і нау-
ково-технічних робіт, який припадав на одне промис-
лове підприємство, зменшився з 37,1 тис. євро до 34,7
тис. євро, тобто скорочення склало 2,4 тис. євро або
6,5 %, за середнього показника 36,5 тис. євро. Отже,
за цим показником українське промислове підприємство
складає лише 0,028 % від обсягу фінансування НДДКР
одного ТНК у середньому за рік упродовж 2005—2011
рр., тобто відставання складає 3 534,25 разів. Як на-
слідок, НДДКР-інтенсивність українських промислових
підприємств упродовж 2005—2011 рр. коливалась у ме-
жах 0,358—0,618 % за середнього показника 0,487 %,
що дозволяє констатувати низький рівень НДДКР-інтен-
сивності української промисловості в цілому.

Таким чином, в умовах євроінтеграційного спряму-
вання України суттєвою загрозою для економічної без-
пеки держави є суттєве відставання за НДДКР-показ-
никами від провідних ТНК ЄС, що може мати наслідком
зниження або цілковите знищення національного про-
мислового виробництва у випадку непродуманої стра-
тегії соціально-економічної інтеграції. Альтернативним
шляхом є поєднання залучення ТНК ЄС у процеси мо-
дернізації та реструктуризації української промисло-

вості з цілеспрямованими заходами державно-приват-
ного партнерства всередині країни. Зокрема цілком вип-
равданим з прикладної точки зору є надання податко-
вих преференцій у випадку фінансування НДДКР, на-
приклад шляхом зменшення суми податку на прибуток
підприємств у поточному періоді на обсяг фінансуван-
ня НДДКР-витрат у наступного податковому періоді,
який, ураховуючи специфіку бюджетного й корпоратив-
ного планування, можна прийняти на рівні календарно-
го року.

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На основі дослідження НДДКР-активності 1 000 най-
більших ТНК ЄС упродовж 2005—2011 рр. можна ствер-
джувати, що в цілому рівень НДДКР-інтенсивності є ви-
щим за середній. У свою чергу НДДКР-інтенсивність ук-
раїнської промисловості знаходиться на низькому рівні,
поступаючись показникам ТНК ЄС за фінансуванням
НДДКР на одну компанію в 3 534,25 разів та за сукупним
рівнем фінансування НДДКР у 117,5 разів, що створює
суттєву загрозу в умовах євроінтеграційного спрямуван-
ня України через потенційну загрозу зниження або цілко-
вите знищення національного промислового виробницт-

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
У серед-

ньому 

Зміна 

абс % 

Обсяг НДДКР-витрат 
Сукупний, 
млрд євро 

112,9 121,1 126,4 130,4 130,0 139,7 152,9 130,5 40,0 35,5 

Середній, млн 
євро 

112,9 116,0 121,4 130,4 130,0 139,7 152,9 129,0 40,0 35,5 

Обсяг продажу, млрд євро 
Сукупний 4 507,0 5 156,1 5 515,1 5 711,8 5 408,4 6 233,6 6 361,3 5 556,2 1 854,3 41,1 
Середній 4,5 5,2 5,7 5,7 5,4 6,2 6,6 5,62 2,1 45,7 

НДДКР-інтенсивність, % 

Середня 2,50 2,35 2,29 2,28 2,40 2,24 2,40 2,35 -0,10 -3,8 
Персонал, млн осіб 

Сукупний 17,123 18,791 20,298 21,025 21,697 21,978 20,968 20,268 3,845 22,5 
Обсяг фінансування НДДКР на одного зайнятого, тис. євро 

Середній 6,584 6,445 6,221 6,194 5,985 6,351 7,293 6,439 0,709 10,8 

Таблиця 2. НДДКР-активність найбільших 1000 ТНК ЄС упродовж 2005—2011 рр.

Джерело: розраховано й складено автором на основі даних [10—16].

Таблиця 3. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України

впродовж 2005—2011 рр.

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
У серед-

ньому 

Зміна 

абс % 

Кількість промислових підприємств, од. 

Загальна 10025 9982 10366 10746 11023 10594 10364 10443 339 3,4 
Обсяг фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності 

Сукупний, млн 
євро 

900,1 972,1 1 564,2 1 556,1 731,5 763,8 1 292,3 1 111,4 392,2 43,6 

Середній, тис. 
євро 

89,8 97,4 150,9 144,8 66,4 72,1 124,7 106,6 34,9 38,9 

Обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт 
Сукупний, млн 
євро 

372,1 371,5 362,4 445,8 343,4 411,9 359,8 381,0 -12,2 -3,3 

Середній, тис. 
євро 

37,1 37,2 35,0 41,5 31,2 38,9 34,7 36,5 -2,4 -6,5 

Обсяг продажу 

Сукупний, 
млрд євро 

60,2 72,8 86,7 100,8 60,3 84,2 100,6 80,8 40,4 67,1 

Середній, млн 
євро 

6,0 7,3 8,4 9,4 5,5 7,9 9,7 7,7 3,7 61,6 

НДДКР-інтенсивність, % 

Середня 0,618 0,511 0,418 0,442 0,570 0,489 0,358 0,487 -0,26 -42,1 

Джерело: розраховано й складено автором на основі даних [4, c. 4; 5, c. 105—106; 6, c. 83—84; 7, c. 92—94; 8].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9

ва. З прикладної точки зору перспективним є надання по-
даткових преференцій промисловим підприємствам у ви-
падку фінансування НДДКР, наприклад, шляхом змен-
шення суми податку на прибуток підприємств у поточно-
му періоді на обсяг фінансування НДДКР-витрат у наступ-
ного податковому періоді, який, ураховуючи специфіку
бюджетного й корпоративного планування, можна прий-
няти на рівні календарного року.

Перспективними для подальших розвідок є оцінка
НДДКР активності ТНК ЄС та українських промислових
підприємств за окремими секторами економіки з роз-
робкою відповідних рекомендацій щодо формування
передумов для конвергенції в умовах євроінтеграційних
спрямувань України.
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ВСТУП
Стрімкий розвиток міжнародної торгівлі, в якій Ук-

раїна бере активну участь і, набуття членства у Світовій
організації торгівлі — привертає увагу науковців та прак-
тиків, зокрема виробників окремих галузей національної
економіки, до проблеми подальшого поглиблення міжна-
родного поділу праці, розвитку виробництва експортних
товарів і покращення структури експорту.

Необхідно зазначити, що при ухваленні управлінсь-
ких рішень будь-якого рівня, у тому чисті щодо приєднан-
ня або входження до різного роду альянсів, наддержав-
них об'єднань чи економічного співтовариства, нагаль-
ним стає розв'язання науково-прикладеного та організа-
ційно-економічного завдання із визначення доцільності
інкорпорації національної економічної системи та іден-
тифікації умов і обмежень за наслідками реалізації інтег-
раційного вибору держави. Зазначене, як відомо, знач-
ною мірою, повинне базуватися на домінантах забезпе-
чення достатнього рівня економічної безпеки, і не лише
для України, а й для будь-якої держави світу.

Вітчизняна та зарубіжна економічна література з
проблем регулювання експортно-імпортних відносин та
міжнародної торгівлі містить два паралельні напрями
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досліджень. Представниками одного з них є Л.Дібро-
ва, Ю.Макогон, В.Слюсар та інші, основна увага яких
приділена опису характеристик конкретних експортерів
на різних стадіях розвитку експорту та визначення про-
блем, з якими вони стикалися. Представниками другого
напряму виступають Ю.Василенко, А.Кредісов, В. Сіден-
ко, С. Соколенко, А. Філіпенко та інші, в працях яких
розглядаються причинні взаємозв'язки між експорту-
ванням та різними факторами.

Серед зарубіжних науковців необхідно відзначити
роботи Дж.Деніелса і Лі.Радеба, М.Портера, Б.Гаври-
лишина та інші.

Разом із тим, враховуючи підготовлення в Україні
до підписання економічної частини угоди про асоціацію
з Європейським Союзом, актуальним вбачається аналіз
процесу укладання угоди між США та ЄС про трансат-
лантичне торговельне та інвестиційне партнерство, що
представляє науково-прикладний інтерес для України,
у контексті врахування позитивного довіду.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та виявлення проблемних пи-

тань, із їх наступним врегулюванням у зовнішньоеконо-
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мічних відносинах між США та ЄС у контексті укладан-
ня угоди про трансатлантичне торговельне та інвести-
ційне партнерство для їх подальшого врахування в
Україні при формуванні міждержавних економічних
відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ
За своєю значимістю для світової політики і еконо-

міки, за своїми масштабами і обсягом відносини між
США і ЄС, безперечно, утримують перше місце у світі.
У зовнішніх відносинах ЄС трансатлантичній співпраці
зі Сполученими Штатами відводиться центральне місце.
ЄС і США поділяють багато спільних цінностей і спільних
інтересів, хоч між ними час від часу і виникають розбіж-
ності в питаннях акцентів і підходів. Та враховуючи ос-
танні угоди, ці дві суперекономіки на шляху до тісної та
взаємовигідної співпраці, що змінить не тільки їх еко-
номіку, але й вплине на світовий розвиток.

Щодо вихідних позицій сторін, то ідеологія майбут-
ньої трансатлантичної торговельної угоди пропонує зас-
тосування більш широких підходів, ніж визначають кла-
сичні режими торговельної лібералізації у межах ЗВТ.
Традиційно це передбачає скасування тарифів, відкрит-
тя ринків інвестицій, послуг та державних закупівель.

За наявною інформацією, трансатлантичний договір
торкнеться всіх ключових галузей торгівлі, але буде
зорієнтований на сфери, які дадуть економіці США та
країн Євросоюзу максимальну синергію в стимулюванні
економічного зростання, зайнятості населення та роз-
витку інновацій. Слід також враховувати, що реалізо-
вувати його будуть країни , на частку яких сьогодні при-
падає майже половина глобальної зкономіки, а також
третина обсягів світової торгівлі — за даними МВФ у
2011 р. вони становили 4,5 трлн дол. США [6].

На сьогодні експерти та представники ділових кіл
очікують більш докладних досліджень щодо впливу
майбутньої глобальної угоди на окремі галузі, сектори
економіки. Але, за попередніми оцінками, найбільший
вплив трансатлантична ЗВТ матиме на фінансовий сек-
тор, хімічну й фармацевтичну галузі. Очікується, що
скасування тарифів матиме неабияку вигоду і для авто-
виробників [1].

Стрімке розгортання подій навколо цієї ініціативи
дає вагомі підстави вважати, що наміри сторін виходять
далеко за рамки простого скасування взаємних мит при
поставці товарів. І навіть куди глибші за прагнення до
поглибленого економічного співробітництва.

У доповіді спільної робочої групи високого рівня, в
якій містяться оцінки перспектив і вигод майбутньої уго-
ди, а також рекомендації щодо його впровадження
підкреслюється, що "переважна більшість членів НАТО
входять до складу ЄС. Американська військова при-
сутність в Європі, поряд зі зниженням в інших країнах
приросту багатства і влади (впливу), підштовхують до
більш комплексної трансатлантичної економічної коо-
перації, щоб підтримувати силу цього партнерства на
довгі роки" [5].

Експерти по-різному оцінюють як саму ідею трансат-
лантичної зони вільної торгівлі, так і можливі наслідки
для світової торгівлі.

Американські та європейські бізнес-спільноти віта-
ють створення ТАФТА. Більше того, одним з найбільш

активних лоббістів ідеї була торгова палата США в
Європі.

Відразу після звернення Президента США Б.Обами
до Конгресу у своєму прес-релізі EU AmCham зазначи-
ла, що запуск торгових переговорів відкриває великі
перспективи для трансатлантичного економічного зро-
стання та інвестиційного партнерства.

За розрахунками робочої групи, щорічний приріст
взаємної торгівлі буде оцінюватися в 150 млрд дол.
США для кожної зі сторін, зростання внутрішнього ВВП
— 250 млрд дол. США. Набуття чинності ТАФТА доз-
волить створювати щороку додатково 500 тис. нових
робочих місц. Проте головним є те, що угода поклика-
на підвищити глобальну конкурентоспроможність США
і ЄС, дати нові можливості для розвитку транснаціональ-
них корпорацій через високоінтегровані операційні
зв'язки, відкрити додаткові стимули для інвестицій і
кооперації.

Зазначимо, що ЄС є найбільшим торговим партне-
ром США, незважаючи на серйозну боргову кризу в
Європі, що загрожує глобальному економічному зрос-
танню. За даними торговельного представництва США,
торговий оборот між США і ЄС становить близько 3,6
млрд дол. США на день, а на взаємних інвестиціях три-
мається близько 7,1 млн робочих місць [4].

Обидві сторони намагаються вирватися з полону
майже п'ятирічного економічного спаду і стагнації.
Європейські лідери вбачають в угоді про вільну торгів-
лю з США простий і недорогий спосіб стимулювання
економіки. Страхи лідерів щодо тривалої рецесії тепер
можуть допомогти досягненню угоди між ЄС і США. При
цьому, зростаюча економічна міць Китаю дає додатко-
вий стимул для угоди США і ЄС. Саме Китай є найпере-
конливішим фактором для початку процесу.

Подібного роду угода гарантує, що саме американці
і європейці, а не китайський уряд, будуть встановлювати
стандарти з безпеки продукції та захисту інтелектуальної
власності на перспективу. В центрі майбутніх переговорів
будуть стояти питання про ліквідацію залишків торговель-
них тарифів, а також про уніфікацію технічної докумен-
тації, сертифікації та стандартів якості [3].

Таким чином, метою угоди є не тільки ліквідація
митних платежів, але також узгодження правил, що ре-
гулюють торгівлю такими товарами, як автомобілі, ліки,
медичне обладнання та ін. Саме узгодження цих пра-
вил має зайняти багато часу у переговорному процесі.
На цих напрямах США і ЄС хотіли б встановлювати пра-
вила торгівлі в епоху формування глобальної торговель-
ної системи.

Уряди США і ЄС сподіваються, що зміст їх майбут-
ньої угоди буде впливати на Японію, Китай, Індію та інші
великі країни, змушуючи їх прийняти узгоджені прави-
ла за їх сценарієм. Подібність Європи та США в куль-
турі, цивілізаційних цінностей означають, що узгоджен-
ня таких правил є досяжним.

Впливові профспілкові об'єднання США дезорієн-
товані і виступають за угоду, вважаючи, що ЄС має більш
високі трудові та екологічні стандарти, ніж США. Про-
те, насправді, США доводиться вести переговори про
вільну торгівлю з об'єднанням, у рамках якого існують
країни з дуже низьким рівнем заробітної плати, що дає
деякі конкурентні переваги європейцям.
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Відзначимо певні різбіжності у визначенні конкрет-
них вигод від укладання угоди про вільну торгівлю між
ЄС і США. За оцінкою експертів, угода може сприяти
зростанню ВВП ЄС та США відповідно на рівні 0,5% та
0,4%, що означало б додаткові 116 млрд на рік до 2027
року. За оцінками Європейської комісії, функціонуван-
ня режиму вільної торгівлі за даної угоди призведе до
створення 2 млн нових робочих місць.

Усунення нормативних протиріч призведе до того,
що німецькому автовиробникові Аudi надалі не потрібно
буде розробляти особливі версії одного і того ж авто-
мобіля для американського і європейського ринків.
Після підписання угоди не буде потреби у сертифікації
нової продукції на іншому континенті.

Крім того, необхідно зазначити, що ЄС і США йдуть
на угоду про вільну торгівлю після десятиліття скоро-
чення взаємного товарообігу. Введення євро супровод-
жувалося падінням частки експорту ЄС у США з 27% у
2002 році до 17,5 % у 2011 році і частки імпорту до ЄС з
США з 19% у 2002 році до 16% у 2011 році. Відповідно
падіння частки експорту США в ЄС склало з 21% у 2002
році до 17,5 % в 2011 році і частки імпорту США з ЄС з
19% у 2002 році до 16% у 2011 році. В таких умовах ЄС
намагається зміцнити позиції валюти через зворотне
збільшення торговельного обороту з США. Таким чи-
ном, для створення зони вільної торгівлі узгодженню
підлягає й сфера фінансів.

Щодо проблемних питань переговорів ТАФТА, то з
урахуванням обсягів двосторонньої торгівлі (на США
припадає 25% експорту ЄС і 20% його імпорту), не див-
но, що час від часу між ними виникають суперечки. І хоча
ці суперечки широко висвітлюються, вони зачіпають не
більше 2% загальних трансатлантичних торгових опе-
рацій. У цілому слід зауважити, що виникнення періо-
дичних торгових конфліктів та суперечок між США і ЄС
мають три причини. По-перше, вимоги місцевих галузе-
вих виробників щодо забезпечення захисту їхніх інте-
ресів протекціоністськими заходами.

Друга носить більш глибинний характер і пов'язана
зі спробами ЄС та США просувати власні (загальнона-
ціональні) державні політичні та економічні інтереси, в
тому числі в рамках конкуренції на регіональному та гло-
бальному рівнях (санкції, односторонні торговельні за-
ходи, преференційні торговельні угоди з іншими країна-
ми, пільгове оподаткування компаній, провідних операції
за кордоном, та інші приховані форми субсидування).

Третя причина полягає в різних ціннісних орієнтаці-
ях і соціальних цілях європейського та американського
суспільної свідомості (відношення до захисту навколиш-
нього середовища та охорони здоров'я населення
тощо).

Передбачаєтьcя, що в питаннях скасування тарифів
у сторін не буде особливих розбіжностей. Більш по-
мітний довгостроковий ефект очікується за рахунок
уніфікаціі технічних стандартів та конкурентного пра-
ва, що діють в ЄС та США. На думку експертів Євро-
пейського центру міжнародної зкономических політи-
ки, нові спільні стандарти і правила в майбутньому ста-
нуть основою для створення нового покоління еконо-
мічних угод в усьому світі. Іншими словами, американці
і європейці бачать в ТАФТА своєрідну альтернативу
СОТ.

Разом із тим, саме ця проблема може виявитися
найскладнішою. Вже кілька десятиліть поспіль, спира-
ючись на наднаціональні організації, Європейський
Союз у запеклих переговорах намагається домогтися
прийняття загальних світових стандартів. Регулярні
зустрічі фахівців зі стандартизації у США теж поки не
дають результатів. Проблему ускладнює й те, що у са-
мому ЄС технічні стандарти і правила торгівлі не завж-
ди збігаються. Країни аграрного півдня Європи та Фран-
ція, в першу чергу, вимагатимуть від США поступок в
питанні дотацій своїм фермерам. При цьому вони спро-
бують зберегти привілеї для свого агросектору.

Суттєві розбіжності стосуються питань держпід-
тримки сільськогосподарського сектора, квотування,
використання митних бар'єрів, фітосанітарних вимог,
заборон ЄС на імпорт харчових продуктів, отриманих з
використанням методів генної інженерії тощо.

Уряд Німеччини, її лідери економіки вситупають
активними лобістами ТАФТА. Оскільки за підрахунка-
ми Мюнхенського інституту економічних досліджень, в
Німеччини буде створено 160 тисяч нових робочих
місць, а німецький експорт до США в таких галузях як
виробництво і обробка металів, сільське, лісове і рибне
господарство може збільшитися на 50%.

Але є і серйозна недовіра, особливо з американсь-
кої сторони. Адже є багато інших перешкод, не пов'я-
заних з тарифами на імпорт. Існують розбіжності з пи-
тань споживачів, охорони здоров'я, навколишнього се-
редовища та національної безпеки. При цьому, обира-
ючи уряд, населення голосує за тих, хто обіцяє не йти
на компроміси по вищезазначених питаннях.

Також на порядку денному ЄС залишається серйоз-
не завдання подолати обмеження на ринку послуг, що
становить лише малу частину експорту до США. Більш
захищений, ніж європейський, американський ринок дер-
жавних закупівель, насамперед, з тієї причини, що феде-
ральний уряд не може директивно впливати на рішення
штатів про відкриття тендерів для іноземних компаній.
Таким чином, однією з цілей європейців є отримання
широкого доступу на ринок держзакупівель у США.

Проблеми також виникають через наполегливі ви-
моги про "культурне виключення" для Франції стосов-
но франкомовних аудіовізуальних продуктів і вимоги
європейців вказувати географічне походження будь-
яких продуктів, починаючи з сиру пармезан і закінчую-
чи французькими винами. В той же час переговорника-
ми вбачаються і безумовні переваги при вирішенні цих
та інших проблем.Таким чином, по кожному напряму
майбутньої угоди виникає необхідність формування
єдиних правил або, принаймні, прийнятних для всіх парт-
нерів єдиних стандартів.

Щодо системних ризиків переговорного процесу, то
за сучасних умов США і ЄС як і раніше залишаються не
тільки основними економічними партнерами, а й голов-
ними конкурентами на глобальному рівні, насамперед
у боротьбі за перспективні ринки збуту Азії та Півден-
ної Америки. Фактор глобалізації, на думку ряду захід-
них експертів, сьогодні дає найбільший шанс для ство-
рення ТАФТА, але одночасно є і головною перешкодою
на цьому шляху. Про це свідчать принаймі два конфлік-
ти стратегічного рівня в сфері трансатлантичних еконо-
мічних відносин.
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З 2004 р. у СОТ розглядається конфлікт в сфері
цивільного авіабудування між компаніями "Боїнг" і "Ей-
рбас" з приводу держсубсидій і, відповідно, порушен-
ня правил конкуренції. США бояться втратити значну
частину світового ринку цивільних далекомагістральних
літаків, а в перспективі — і частину ринку військово-
транспортної авіації.

Крім того, це конфлікт між США та ЄС через тиск
низки європейських військово-промислових компаній, які
намагаються скасування ембарго на постачання в КНР
озброєнь і деяких технологій подвійного призначення.

Офіційно питання про зняття ембарго було піднято
з ініціативи Франції та Німеччини в грудні 2003 р. після
підписання угоди ЄС і Китаю про спільні НДДКР у про-
екті європейської супутникової навігаційної системи
"Галілео". У 2005 р. компанії Франції, Німеччини та Ве-
ликобританії вперше з 1989 р. де-факто порушили цю
заборону і отримали від своїх урядових органів ліцензії
на постачання в КНР авіаційного обладнання подвійно-
го призначення. Це викликало невдоволення в США. У
2009—2010 рр. в умовах глобальної кризи представни-
ки військово-промислового комплексу Франції та Іспанії
знову повернулися до даної теми, проте, ЄС на цей раз
не наважився йти на конфлікт з США, мотивуючи свою
відмову порушенням прав людини в КНР [2].

Аналізуючи системні проблеми,багато експертів вва-
жають, що у випадку з планованою угодою про свободу
торгівлі між США та ЄС мова, насправді, йде про створен-
ня замкнутого економічного простору. Вони стурбовані
тим, що поділ світу на економічні блоки, в дійсності, може
закінчитися створенням нових перешкод на шляху світо-
вої торгівлі. Тобто мова, насправді, йде не про "свободу
торгівлі", а про новий протекціонізм. Такий проект з різних
регламентів, стандартів і норм перетворюється на більш
серйозні бар'єри на шляху торгівлі, ніж колишні тарифи.
Існує небезпека того, що врешті-решт усе закінчиться пе-
ренаправленням товарних потоків, а не створенням нових.

Крім того, переговорам про зону вільної торгівлі
може завадити сама структура ЄС, що складається з 27
держав-членів, що не гарантує згоди щодо окремих
пунктів угоди.

Аналіз перебігу переговорів у складі робочої групи
свідчить, що ЄС показує більше прагнення до вироблення
угоди, але його позиції слабкіше, ніж у США, а економіка
Євросоюзу в гіршому стані. З точки зору геополітики, ЄС
сподівається, що така угода дасть США привід продовжу-
вати стару дружбу з Заходом, незважаючи на його полі-
тичний курс, спрямований на співпрацю з країнами Азії.

Щодо впливу підготовки до ТАФТА на Україну, то
вибір Євросоюзу і США на користь ТАФТА створює
нову ситуацію і для країн, що знаходяться в процесі пе-
реговорів про зону вільної торгівлі з ЄС. Серед них і
Україна. Уважно придивляються до ТАФТА й інші сусі-
ди ЄС, поки не залучені в єдиний європейський ринок.
Для них нові економічні реалії у світі можуть стати як
додатковим викликом для національної економіки, так
і створити нові можливості для розвитку.

ВИСНОВОК
Для України процес підготовки до створення ТАФТА

означає неминучість процесів інтегрування в більш значущі
економічні структури. Для бізнес-структур ЄС і США ство-

рення зони вільної торгівлі матиме безумовний позитив-
ний ефект. Щодо України, то для споживачів така ситуа-
ція може піти на користь. З урахуванням підписання ЗВТ
Україна — ЄС, з'явиться більше товарів, кращої якості і
за більш прийнятними цінами. Поступове усунення наяв-
них митних тарифів та нормативно-правових бар'єрів
підвищить розмаїття та якість продуктів та послуг, доступ-
них для споживачів. Окрім цього, конкурентний тиск, лібе-
ралізація доступу до ринків, спонукатиме до спеціалізації,
в такий спосіб стимулюючи інновації та знижуючи вартість
виробництва. Щодо виробників, то для них рівень конку-
рентоспроможності має суттєві ризики, що потребує ви-
роблення нових підходів до її забезпечення.

Разом із тим, в Україні з'являться додаткові мож-
ливості для залучення інвестицій у національну еко-
номіку, особливо з боку компаній США. В перспективі
українські експортери можуть розширити свій доступ на
американський ринок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як зазначає [2], успіх реалізації стратегії безпосеред-

ньо залежить від вчасного та в повному обсязі забезпечен-
ня підприємства ресурсами усіх видів. Особливо це стосуєть-
ся гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), які потребують
значного обсягу як матеріальних, так і фінансових ресурсів
для досягнення стратегічних цілей. При цьому як надлишок,
так і дефіцит ресурсів призводить до суттєвих втрат на ГЗК.
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METHODICAL APPROACHES TO THE PLANNING OF RESOURCE FACTORS ON THE BASIS
OF THE OBJECTIVE FUNCTION OF FINANCIAL RESULTS

У статті на основі залежностей результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від

їх ресурсного базису з урахуванням фази циклу ділової активності розроблено методику ви-

значення потреби в основних групах ресурсів. Запропоновані підходи дозволяють побудувати

загальний план перетворення стану ресурсного потенціалу підприємства для максимально

ефективного його використання та отримання необхідного прогнозованого фінансово-еконо-

мічного результату. Встановлено, що гірничо-збагачувальні комбінати у стадії зростання діло-

вої активності потребують залучення додаткових фінансових ресурсів.

The article based on the dependencies of activity results of ore mining plants from their resource

basis taking into account the phase of the business cycle the technique of determining the needs of

the main groups of resources. The proposed approach allows to construct the General plan of

converting the state of the resource potential of the enterprise to maximize its use and obtain the

necessary predictable financial-economic result. It is established that the processing plants in stage

of business growth of the need to attract additional financial resources.

Ключові слова: прогнозування, цикли ділової активності, стратегічне управління, ресурсний потен-
ціал, результати діяльності підприємств.
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На наш погляд, у даний час недостатньо уваги при-
діляється розробці ресурсних стратегій. Більшість авторів
роблять акцент на дослідженні ринку, розробці конкурент-
них стратегій. У той же час проблема визначення збалансо-
ваного набору різних видів ресурсів для реалізації стратегії
в даний час залишається невирішеною. Особливо це сто-
сується інноваційних, інформаційних, організаційних та інте-
лектуальних ресурсів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У роботі [5] поняття "ресурсні стратегії": визна-
чається як тип забезпечуючих стратегій стратегічного
набору, в яких визначаються стратегії поведінки під-
приємства у зоні стратегічних ресурсів, форми та ме-
тоди постачання, політика створення страхових запасів;
систем розподілу і  поповнення ресурсів. Реалізація
ресурсних стратегій означає формування нового або
перетворення наявного виробничого потенціалу під-
приємства, оскільки кількість, співвідношення та цільо-
ва спрямованість використання ресурсів задають ос-
новні цільові характеристики виробничого потенціалу
підприємства.

Розглянемо більш докладно ресурсні стратегії. Кла-
сиком ресурсного підходу вважається Д.Барні [1]. Да-
ний автор зазначає, що компанія має конкурентну пере-
вагу, коли вона "реалізує стратегію, що створює для
покупців цінність, і при цьому таку стратегію не викори-
стовує жоден з її конкурентів на даному ринку" [1, с.
112]. Ресурси компанії, які можуть стати джерелами
стійкої конкурентної переваги, повинні бути нестандар-
тизовані (неоднорідні) і немобільні. У противному випад-
ку, коли декілька гравців на ринку мають схожі ресур-
си, будь-яка компанія може повторити стратегію іншої
та одержати порівнянний результат, що суперечить ви-
значенню стійкої конкурентної переваги. Д.Барні виді-
ляє чотири характеристики, які повинні мати ключові ре-
сурси компанії:

— повинні бути цінними;
— рідкими;
— неповністю піддаватись імітації;
— незамінні іншими нерідкими та відтвореними ресур-

сами-замінниками.
І. Ансоф [4] зазначає, що поряд з ринковими перс-

пективами потрібно враховувати також і ресурси. Ре-
сурсні обмеження ставлять все більш жорсткі межі тому,
чого фірма може домогтися на товарних ринках. У бага-
тьох фірмах, що мають ці обмеження, планування фак-
тично ведеться методом від витрат до випуску: спочатку
встановлюється, якими ресурсами володіє фірма, а потім,
опираючись на ці дані, фірма визначає свою продуктово-
ринкову стратегію.

Особливо це стосується ГЗК, ефективність діяльності
яких залежить від забезпеченості запасами залізної руди,
гірничо-геологічних умов, якісних характеристик руди
тощо. Для вітчизняних ГЗК головними проблемами, по-
в'язаними з ресурсним забезпеченням є значний вік си-
ровинної бази та низька порівняно з конкурентами якість
сировини, що призводить до високої собівартості про-
дукції.

Як зазначається у роботі [5], підприємство може до-
сягти загальних цілей за умови збалансованості стра-
тегій, обгрунтованості взаємодії окремих видів у стра-
тегічному наборі, що сприяє їхньому взаємопідсиленню,
тобто досягненню ефекту синергії. Сила загальних стра-
тегій підприємства збільшується за допомогою збалан-
сованості портфеля, де відображено напрямки його
діяльності. Окремі напрями діяльності реалізуються
ефективно, коли функціональні та ресурсні стратегії уз-
годжені та пристосовані одна до одної та до стратегій
вищого рівня.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичних підходів

до формування збалансованого набору ресурсів,
які допоможуть адекватно ситуації на ринку отрима-
ти прогнозний рівень фінансово-економічних резуль-
татів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За основу визначення пропорційності використання ре-

сурсних чинників пропонуємо використовувати теорію за-
гального диференціалу, яка базується на визначенні част-
кових похідних функціональної залежності та відповідності
зміни величини необхідного ресурсного забезпечення за
факторами загальному приросту результуючого показника
— фінансово-економічного результату діяльності підприє-
мства.

У загальному вигляді економіко-математична модель
описується рівнянням (1):

(1),

де РБ — ресурсний базис;
МТР — матеріально-технічні ресурси;
ТР — трудові ресурси;
РП — ресурсний потенціал;
СР — стратегічні ресурси;
ФР — фінансові ресурси;
ФЕР — фінансово-економічні результати;
Івир — індекс світового виробництва залізорудної си-

ровини.
Таким чином, згідно з теорією визначення загального

диференціалу багатофакторної функції маємо наступне
співвідношення:

      (2).
Частинні прирости по кожному і-му ресурсному чинни-

ку можна визначити із відношення:

(3).

Тоді формула визначення загального приросту резуль-
туючої функції набуде вигляду:

(4).

Пропорційність зміни кожного ресурсного чинника, ви-
ходячи із рівня загального приросту результуючого показ-
ника — фінансово-економічного результату — та відповід-
ної швидкості зміни ресурсних чинників у базовій точці ви-
мірювання прямопропорційна відношенню загального при-
росту результуючої ознаки до сумарної швидкості змін ре-
сурсних чинників:

(5),

отже,

(6).
Розглянемо цільові функціональні залежності та значен-

ня швидкостей зміни ресурсних чинників — перші частинні
похідні, характерні для кожної фази циклу ділової актив-
ності підприємства.

Фаза спаду характеризується комплексною математич-
ною залежністю (7):

(7).

Частинні похідні багатофакторної математичної
функціональної залежності зміни фінансово-еконо-
мічного результату у фазі спаду ділової активності
підприємства розраховуємо за наступними вираза-
ми:

— за матеріально-технічними ресурсами
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(8);

— за фінансовими ресурсами

(9);

— за трудовими ресурсами

 (10);

— за стратегічними ресурсами

 (11).

Фаза зростання характеризується математичною мо-
деллю (2):

       (12).

Частинні похідні математичної залежності фінансово-
економічного результату у фазі зростання визначаються за
формулами:

— за матеріально-технічними ресурсами:

          (13);

— за трудовими ресурсами:

 (14);
— за стратегічними ресурсами:

(15);
— за індексом світового виробництва залізо-

рудної сировини:

(16).
Виконаємо розрахунки із застосуванням

розроблених залежностей. Виходячи зі страте-
гічних досліджень, підприємства гірничо-мета-
лургійного комплексу в 2012—2015 роках бу-
дуть знаходитись у фази спаду ділової актив-
ності.

Базові значення ресурсних чинників за стати-
стичним даними підприємства за 2012 рік наве-
дено у таблиці 1.

За формулами (7—11) розрахуємо зна-
чення часткових диференціалів у базовій
точці.

Використовуючи математичні перетворен-
ня (8—11) та планове значення рівня фінансо-
во-економічного результату по кожному з під-
приємств на 2015 рік, визначимо приріст фінан-
сово-економічних результатів та приростні ве-
личини зміни ресурсних чинників, які є про-
відним у даній фазі циклу ділової активності
підприємства. Результати обчислень зводимо у
таблицю (2).

Визначаємо приріст кожного ресурсного
чинника на етапі переходу підприємства зі стану

2012 року до стану 2015 року (табл. 3). За рівнянням (8)
визначаємо величину фінансово-економічного результату,
який підприємство може отримати, маючи відповідні ре-
сурси.

Фаза зростання для гірничо-металургійного ком-
плексу очікується в 2016—2020 роках. Для розра-
хунків по даному періоду використовуємо залежності
(12—16).

У якості базового рівня ресурсних показників, не-
обхідного для визначення приростних величин зміни ре-
сурсних чинників, приймаємо їх значення наприкінці
фази спаду ділової активності підприємств, а саме: рівні
2015 року.

Використовуємо дані таблиці 3. Наступний крок — виз-
начення величини частинних диференціалів функції (12) за
початкових умов.

За результатами розрахунків встановлено, що для до-
сягнення приросту фінансово-економічних результатів,
наприклад, для ПАТ "Інгулецький ГЗК" з 2015 року до
2020 рому на 0,274 млрд грн. часткові показники при-
ростів ресурсних чинників становлять: для матеріально-
технічних ресурсів — +0,114; для трудових — +0,141; для
стратегічних — +0,068; індексу середньосвітового вироб-
ництва — зменшення на 0,004 пункти. Тобто найбільшої
зміни повинні зазнати трудові ресурси підприємства, ос-
кільки саме вини мають значний потенціал зміни у часі,
динамічний характер взаємодії з загальною величиною
ресурсного потенціалу та фінансово-економічного ре-
зультату.

Планові рівні використання ресурсних чинників у
2020 році на відповідних підприємствах галузі, а також
розрахункова величина фінансово-економічних резуль-
татів наведені у таблиці 5.

Порівняння розрахункової величини фінансово-еко-
номічного результату підприємства як у фазі зростання,
так, і у фазі спаду з її плановим значенням показує, що
метод визначення повного диференціалу на великих чис-
лах має високий рівень погрішності. Тому для отримання
максимально точних і достовірних рівнів ресурсних чин-
ників пропонуємо використовувати метод градієнтного
спуску.

Таблиця 1. Ресурсні чинники діяльності підприємств

за 2012 р.

Таблиця 2. Прогнозні величини зміни

ресурсних чинників
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На першому етапі необхідно скоротити
кроки переходу з одного стану системи до
іншого — визначаються річні прирости фінан-
сово-економічного результату та відповідні
йому прирости ресурсних чинників. Необхід-
но також враховувати, що підприємство не мо-
жемо керувати таким чинником як індекс се-
редньосвітового виробництва залізовмісної
продукції. Отже, даний чинник приймається на
рівні прогнозного значення, отриманого з
відповідних досліджень з питань кон'юнктури
ринку продукції галузі та перспектив її розвит-
ку. Виключаємо із розрахунків частинний дифе-
ренціал, оцінюючи лише його фіксоване значен-
ня з прогнозним рівнем.

Ітераційне наближення до шуканої планової
величини фінансово-економічного результату
шляхом градієнтної зміни напрямків переходу у
точки різних станів ресурсного потенціалу
здійснюється доти, доки не буде досягнуто
цільовго значення похибки ФЕР (±0,001 млрд
грн.). Результати розрахунку наведені в таблиці
6.

З таблиці 6 видно, що при вирішенні задачі до-
сягнуто заданий рівень похибки розрахунків і от-
риманий стан ресурсних чинників є таким, що доз-
волить досягти плановий рівень фінансово-еконо-
мічних результатів до 2020 року за кожним дослі-
дженим підприємством.

ВИСНОВКИ
Запропоновані підходи дозволяють побудува-

ти загальний план перетворення стану ресурсного
потенціалу підприємства для максимально ефек-
тивного його використання та отримання необхід-
ного прогнозованого фінансово-економічного ре-
зультату.

Результати розрахунків у динаміці показу-
ють, що мінерально-сировинні ресурси підприє-
мства знаходяться на достатньо розвиненому
рівні, тому можуть плануватись на рівні базово-
го періоду. Інші ж чинники ресурсного потенціа-
лу потребують постійної уваги керівництва
підприємств і розробки організаційно-технічних
заходів щодо їх перетворення у рамках запла-
нованої стратегії розвитку до 2030 року. Крім
того, необхідним є залучення додаткової вели-
чини фінансових ресурсів і підвищення ефектив-
ності їх використання у рамках інвестиційних
програм розширення потенціалу матеріально-
технічних, трудових та стратегічних ресурсів. Все
це дозволить дослідженим підприємствам досяг-
нути планового рівеня фінансово-економічних
результатів.

Література:
1. Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive

Advantage, Journal of Management, 1991, 17, (1), pp. 99—
120.

2. Chandler A. D. Strategy and Structure: A. Chapter in
the History of Industrial Enterprises. — Cambridge, Mass, MIT.
Press, 1962.

3. Grant R. A. resource-based perspective of competitive
advantage / R. A. Grant // California Management Review.
— 1991. — 33. — Р. 114-135.

4. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ан-
софф. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.

5. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управл-
іння. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

Показник Інгулецький ГЗК Північний ГЗК Центральний ГЗК 

МТР 0,620 0,485 0,494 

ФР 0,457 0,409 0,492 

ТР 0,917 0,982 0,692 

СР 0,807 0,867 0,687 

Розрахунковий ФЕР 15,681 14,078 8,793 

Таблиця 3. Прогнозні значення ресурсних чинників

на 2015 рік

Показник Інгулецький ГЗК Північний ГЗК Центральний ГЗК 

ФЕР 2015 8,134 7,802 3,096 

ФЕР 2020 8,408 8,906 3,320 

Приріст ФЕР 0,274 1,104 0,224 

Приріст по    

МТР 0,114 0,369 0,072 

ТР 0,141 0,624 0,083 

СР 0,068 0,303 0,045 

Івир -0,004 -0,015 -0,003 

 

Таблиця 4. Визначення приростних величин змін

ресурсних чинників у фазі зростання на прикладі

переходу до стану 2020 року

Показник Інгулецький ГЗК Північний ГЗК Центральний ГЗК 

МТР 0,616 0,770 0,455 

ТР 0,925 1,485 0,647 

СР 0,766 1,074 0,611 

Івир 1,044 1,032 1,045 
Розрахункова 
величина ФЕР 8,534 11,399 6,939 

Таблиця 5. Прогнозні значення ресурсних чинників

на 2020 рік

Показник Інгулецький ГЗК Північний ГЗК Центральний ГЗК 

МТР 0,520 0,455 0,391 

ТР 0,818 0,921 0,579 

СР 0,732 0,868 0,592 

Івир 1,039 1,039 1,039 
Розрахункова 
величина ФЕР 8,408 8,906 3,320 

Таблиця 6. Уточнені прогнозні значення ресурсних

чинників на 2020 рік
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 1 січня 2000 р. всі українські підприємства пере-

йшли на нову систему бухгалтерського обліку відповід-
но до національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку (П(С)БО), розробленим на підставі міжнарод-
них стандартів і упровадження діючого плану рахунків.
А з 1 січня 2011 р. згідно з Податковим кодексом Украї-
ни зазнали суттєвих змін види податків, загальні принци-
пи і методологічні основи розрахунку податку на прибу-
ток, податкові зобов'язання та інше. Це зумовило не-
обхідність вирішення ряду проблем нової методології
організації обліку і аудиту податкових платежів на
підприємстві та їх гармонізації з фінансовим обліком.

Податки, які сплачують суб'єкти господарської
діяльності, прямо або опосередковано впливають на
фінансові результати підприємств, установ, на яких,
згідно з діючими нормативними документами, покладе-
но обов'язок сплачувати загальнодержавні та місцеві
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податки і збори. Тому неповне нарахування і сплата по-
датків, несвоєчасне складання податкової звітності,
помилки при організації обліку податкових платежів пе-
редбачають застосування фінансових санкцій, стягнен-
ня штрафів, нарахування і сплату пені з боку платників
податків. У сучасних умовах ринкових відносин особ-
ливо актуальною є роль обліку і аудиту податкових пла-
тежів, як невід'ємної частини системи управління діяль-
ністю підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організацію теоретичних і практичних основ обліку
і аудиту податкових платежів висвітлено в працях
вчених Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.П. Вишневського,
С.Ф. Голова, А.Г. Загороднього, М.М. Коцупатрого,
Ю.А. Кузьмінського, А.А. Мазаракі, О.І. Малишкіна,
Я.В. Соколова, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, В.О. Шевчу-
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ка, М.Г. Чумаченко, Л.М. Янчева та інших. Однак, не
зменшуючи цінності одержаних результатів науковців
при вивченні теоретичних аспектів організації обліку і
аудиту, доцільні розробки окремих облікових регістрів,
схем документообігу податкових платежів, гармонізації
теорії і практики обліку, дослідження проблематики
податкових платежів в інформаційних системах під-
приємств, установ для прийняття управлінських рішень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретичних та прак-

тичних питань організації обліку і аудиту основних по-
даткових платежів, їх гармонізації з фінансовим об-
ліком, розробка практичних рекомендацій по вдоско-
наленню форм і змісту податкової звітності для прий-
няття економічних рішень в процесі контролю за діяль-
ністю підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерсь-

кий облік і фінансову звітність в Україні" [2, с. 25] осно-
вою організації та методології обліку є облікова політика
підприємства, яка має включати методи і процедури ве-
дення фінансового, управлінського обліку і обліку подат-
кових платежів (податковий облік). У сучасних умовах гос-
подарювання показники бухгалтерського обліку макси-
мально повинні використовуватися для складання подат-
кової звітності, задовольняти інформаційні потреби подат-
кових органів по нарахуванню і своєчасності сплати по-
датків та зборів кожної юридичної і фізичної особи.

При розробці наказу про облікову політику пропо-
нується включення окремого розділу "Організація обліку
податкових платежів" та формування внутрішнього по-
ложення про податковий облік на підприємстві. Це доз-
волить нівелювати значні відмінності між фінансовим і
податковим обліком активів, зобов'язань, складання
різних форм звітності, які не урегульовані законодавчо-
нормативними документами України. Пропонуємо вклю-
чати до вказаного розділу облікової політики кожного
підприємства описати наступні елементи: робочий план
рахунків, графік документообігу документів, оцінка за-
пасів, момент виникнення доходів, витрат, податкового
кредиту і зобов'язань з ПДВ, амортизаційні нарахування
необоротних активів, облік тимчасових різниць, методи-
ка визнання безнадійної дебіторської і кредиторської за-

боргованостей, комп'ютерне забезпе-
чення (автоматизація обліку).

У зв'язку з переходом підприємств
України в 1997 і 2011 рр. на нові систе-
ми оподаткування змінився також по-
рядок визначення розміру оподаткова-
ного прибутку, величина якого
відрізняється від прибутку, розрахова-
ного за даними фінансового обліку. В
діючих нормативних документах, на-
приклад в розділу 3 Податкового ко-
дексу України (ПКУ) відсутні описан-
ня складу зведених документів, обліко-
вих регістрів з реєстрації податкових
доходів і витрат [3, с. 49]. Склад суми
доходу визначено розділу 3 ст. 14 ПКУ,
відповідно до якої він включає загаль-

ну суму доходу платників від усіх видів діяльності, от-
риманого (нарахованого) у грошовій, матеріальній і не-
матеріальній формах як на території України, так і за її
межами. У бухгалтерському обліку такі операції відоб-
ражуються записами в регістрах бухгалтерського обліку
по дебету рахунків обліку коштів і кредиту рахунків об-
ліку розрахунків чи реалізації. З іншого боку, сума на-
рахованих доходів відповідає вартості відвантаженої
продукції, товарів, робіт, послуг.

Відповідно до ПКУ (розділу 3 ст. 14) витрати пред-
ставляють суму будь-яких витрат у грошовій, матеріальній
чи нематеріальній формі, що здійснюються для ведення
господарської діяльності платника податків, у результаті
яких відбувається зменшення економічних вигод у виг-
ляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, у на-
слідок чого відбувається зменшення власного капіталу
(крім змін капіталу за рахунок його вилучення або роз-
поділу власником). Таким чином, виникає необхідність
окремого обліку податкових доходів і витрат.

Податковий облік доходів, собівартості реалізованої
продукції, товарів, робіт і послуг, інших витрат пропо-
нується вести щомісячно в журналах або спеціальних
відомостях, де передбачити додаткову графу в розрізі
аналітичних рахунків. Для узагальнення складових об-
ліку податку на прибуток доцільно на основі журналів або
відомостей без дублювання господарських операцій
складати Книгу обліку доходів і витрат наростаючим
підсумком з початку року. Книгу треба поділити на дві
частини: І — облік доходів, ІІ — облік витрат господарсь-
кої діяльності, де в розрізі місяців звітного року і кожно-
го елементу доходів або витрат формувати загальну суму.
Така схема книги дозволить сконцентрувати всю обліко-
ву інформацію за рік в одному обліковому регістрі і спро-
стить заповнення податкової звітності (рис. 1).

Одним з проблемних питань організації і фінансо-
вого, і податкового обліків є удосконалення обліково-
го регістру по нарахуванню амортизації основних за-
собів. Через те, що типові форми розрахунків не відпо-
відають діючим методам нарахування зносу основних
засобів згідно П(С)БО 7 і ПКУ: прямолінійному, змен-
шення залишкової вартості, прискореному зменшенню
залишкової вартості, кумулятивному, виробничому, ми
пропонуємо складати Відомість нарахування аморти-
зації основних засобів, яку необхідно затвердити
внутрішнім Положенням організації податкового обліку
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Рис. 1. Інформаційна модель обліку податкових доходів і

витрат в складі податку на прибуток
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і Наказом про облікову політику підприємства.
Даний регістр буде призначений для щомісяч-
ного нарахування зносу необоротних активів
у розрізі прийнятих на підприємстві методів і
також використовуватися для заповнення спец-
додатку до Декларації з податку на прибуток
підприємства.

При аудиті повноти відображення витрат і
доходів від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг (рахунки 701—704) повинно бути підтвер-
джено, що операції належним чином санкціоно-
вані; на рахунках бухгалтерського обліку відоб-
ражені всі здійснені угоди з продажу; записи в
облікових регістрах відображені своєчасно; вар-
тісна оцінка операцій здійснена правильно. Для
цього необхідно порівняти записи в регістрах об-
ліку з даними первинних документів; дати, зазначені у пер-
винних документах, з датами у регістрах обліку; перевіри-
ти арифметичну точність підсумків. По операціях в інозем-
них валютах необхідно перевірити застосування валютних
курсів та їх відповідність офіційному курсу НБУ. При цьо-
му аудитор розробляє моделі необхідних робочих доку-
ментів.

Проведене дослідження нормативних документів
України по оподаткуванню показує, що єдиним подат-
ком, до якого розроблено всі первинні документи (по-
даткові накладні), облікові регістри (реєстри отриманих
та виданих податкових накладних), звітність, є податок
на додану вартість (ПДВ) (рис. 2).

При перевірці бухгалтерського обліку операцій із ре-
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) перевіряється
правильність та своєчасність нарахування податкових зо-
бов'язань з податку на додану вартість і акцизного збору
та звертати увагу на операції, які є об'єктом оподаткуван-
ня. Одним із складних методичних прийомів перевірки є
розрахунок бази нарахувань для визначення податкових
зобов'язань з ПДВ. Це визначено тим, що момент виник-
нення доходу (за фактом відвантаження) від реалізації
продукції не співпадає з базою оподаткування ПДВ (пер-
ша подія: або відвантаження продукції або оплата). Нами
розроблено алгоритм перевірки нарахування податкових
зобов'язань з ПДВ, який успішно випробуваний на десят-
ках підприємств Миколаївської області.

При умовах виконання вимог Інструкції по застосу-
ванню Плану рахунків бухгалтерського обліку (всі опе-
рації по реалізації продукції записані по Дт рахунку 36 та
Кт рахунків класу 7) для визначення бази оподаткування
з ПДВ доцільно використовувати формулу:

Б
о
 = Д 

об за рах 36
 — К 

п/с за рах 36
 + К 

к/с за рах 36
(1);

де Б
о
 — база оподаткування; Д 

об за рах 36
 — дебето-

вий оборот за рахунком 36 за звітний період; К 
п/с за рах 36

— кредитове сальдо на початок звітного періоду за ра-
хунком 36; К 

к/с за рах 36
 — кредитове сальдо на кінець

звітного періоду за рахунком 36.
Однією з переваг даного алгоритму є те, що розра-

хунок бази оподаткування можна скласти за місяць, квар-
тал, рік у цілому по всім покупцям і замовникам, а також
без ускладнень ввести в комп'ютерну програму забезпе-
чення як обліку, так і аудиту. Позитивний ефект від пере-
вірки повноти нарахування ПДВ дає складання моделі ро-
бочого документа аудитора звірки даних (табл. 1).

Практика організації податкового обліку показує,
що облікові регістри мають залежати від системи опо-
даткування підприємства. Так, облік податкових пла-
тежів в умовах оподаткування підприємства за спроще-
ною системою має значно менше відмінностей від фінан-
сового обліку, ніж облік податкових платежів в умовах
оподаткування податку на прибуток. Використання вка-
заних облікових регістрів для обліку і аудиту податко-
вих платежів дасть змогу контролювати склад доходів,
витрат, податкових зобов'язань з ПДВ, одночасно по-
кращуючи якість та інформаційне забезпечення показ-
ників, що відображаються у податковій звітності.

Аналіз системи організації обліку і аудиту на під-
приємствах України показує відсутність чіткого визна-
чення посадових обов'язків економіко-облікового апа-
рату по веденню податкового обліку. Окремі науковці
пропонують структурувати різні відділи бухгалтерської
служби відособлюючи бухгалтера з податкового обліку
[4, с. 112]. На нашу думку, це здійснювати нераціональ-
но, бо практика ведення фінансового, управлінського і
податкового обліку показує, що спеціаліст з обліку до-
ходів по реалізації продукції, товарів, послуг або по
обліку виробничих та інших витрат краще інших спе-
ціалістів може в короткий термін визначити повний
склад тієї чи іншої складової податку на прибуток, по-
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Рис. 2. Інформаційні потоки обліку ПДВ
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Таблиця 1. Модель робочого документа звірки даних з податкового зобов'язання

з ПДВ (Кт рах. 641)
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даткового кредиту, зобов'язання по ПДВ. Тому розподіл
обов'язків з обліку податкових платежів пропонуємо за-
безпечити частково між працівниками бухгалтерської
служби, що сприятиме складанню неупередженої і прав-
дивої інформації про діяльність підприємства.

Проведені дослідження складу і змісту податкової
звітності показують, що окремі показники дублюються в
додатках, розрахунках та деклараціях, не містять суттє-
вого інформаційного навантаження і є громіздкими, ви-
магають значної кількості часу для їх складання. Крім того,
показники податкової звітності не повно характеризують
дійсний фінансовий стан підприємства і вимагають не
тільки значних трудозатрат для заповнення і перевірки, а
й нераціонального витрачання великої кількості паперу.

Одна група вчених пропонує для удосконалення
звітності доповнити примітки до річної фінансової звітності
розділом XIV "Податки, збори, внески", що містить інфор-
мацію про стан розрахунків за податковими платежами [4,
с. 256]. Однак надання такої інформації зовнішнім корис-
тувачам не відповідає призначенню фінансової звітності
як підсистеми інформації для внутрішніх користувачів з
метою прийняття управлінських рішень.

Друга група вчених для удосконалення інформа-
ційного забезпечення процесу прийняття економічних
рішень щодо податкових платежів пропонує впровад-
ження Звіту про стан податкових платежів підприємства,
в якому формуються обліково-аналітичні показники,
необхідні для аналізу системи управління податковими
платежами та податковим середовищем підприємства
[1, с. 218]. На наш погляд, доцільно складати Примітки
до податкової звітності, як це зазначено в НП(С)БО, що
регламентує складання фінансової звітності. Запропо-
нований документ представляє інформацію керівницт-
ву підприємства про стан заборгованості за окремими
податками та зборами, суми нарахованих та сплачених
податків і зборів, нарахування штрафних санкцій щодо
несплати або простроченої сплати податків та зборів.

Складання приміток до податкової звітності дозво-
лить деталізувати інформацію до рівня, необхідного для
прийняття управлінських рішень щодо податкових пла-
тежів, врахування можливості контролю показників у
податковому середовищі підприємства.

Проведене дослідження свідчить, що складанню по-
даткової звітності на підприємствах приділяється значно
більша увага, в порівнянні з фінансовою та статистичною
звітністю. Це пояснюється тим, що, по-перше, податко-
вими органами перевіряється достовірність формування
бази оподаткування в основному за даними податково-
го обліку і, в окремих випадках, за даними фінансового
обліку. Аналіз складу і структури податкової звітності
показує, що інформація щодо більшості загальнодержав-
них і місцевих податків та зборів дублюється, зокрема,
спочатку подається у спеціальних додатках, а потім відоб-
ражається у податкових деклараціях по ПДВ, податку на
прибуток підприємства та інших. Крім того, значна
кількість додатків, що подаються одночасно з податко-
вими деклараціями, не містять суттєвого інформаційно-
го навантаження, а використовуються лише як допоміжні
таблиці.

Для удосконалення складу та змісту форми по-
даткової звітності запропоновано внести наступні
зміни:

— спростити форми податкової звітності шляхом вик-
лючення даних, які дублюються у інших формах звітності;

— скоротити до мінімуму (1—2) окремі додатки до
податкових декларацій, оскільки вони не несуть суттє-
вої інформації при прийнятті економічних рішень у про-
цесі контролю діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене дослідження методичних аспектів обліку

податкових платежів дозволило зробити наступні вис-
новки:

1. Для удосконалення обліку податкових платежів
необхідна розробка відповідних організаційних прин-
ципів. Наприклад, формування в наказі про облікову
політику окремого розділу "Організація обліку подат-
кових платежів", де пропонується описати всі методичні
аспекти організації податкового обліку з урахуванням
технологічного процесу підприємства.

2. Для раціональної організації податкового обліку
розподіл обов'язків між працівниками відділу бухгалтерсь-
кого обліку, пропонується здійснити частково між усіма
працівниками відділу, що дозволить забезпечити складан-
ня повної і правдивої інформації про діяльність підприєм-
ства без додаткових витрат на утримання персоналу.

3. Розроблені інформаційні моделі обліку доходів
і витрат податку на прибуток та шляхи удосконалення
форм облікових регістрів і податкової звітності, що по-
зитивно позначаються на якості інформаційних потоків,
прийняття оперативних управлінських рішень при опо-
даткуванні підприємства.

4. При аудиті обліку та своєчасності нарахування і спла-
ти податкових зобов'язань по ПДВ пропонується алгоритм
їх перевірки та модель робочого документу звірки даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь-яке досконале правове регулювання є дієвим

лише тоді, коли існує загальна потреба в застосуванні цьо-
го правового масиву. Так, сьогодні в Україні існує право-
ва система захисту конкуренції, однак, на жаль, ця пра-
вова система нівелюється іншою потребою, а саме: по-
требою в монополізації економіки. Сьогодні потреба в мо-
нополізації економіки в Україні стала державною політи-
кою і саме створення монопольних ніш є пріоритетом і
для влади і для олігархів. Отже, відсутність проконкурен-
тної свідомості і у державної влади і у бізнесу в Україні є
значною загрозою для конкурентоздатності країни в ціло-
му.

Демонополізація деяких ринків стримується в резуль-
таті адміністративного ресурсу, який перешкоджає розвит-
ку конкуренції на товарних ринках.

Так, з метою забезпечення інтересів держави та насе-
лення у процесі реформування системи закупівель і вико-
ристання зерна державних ресурсів, створення сприятли-
вих умов для інвестування елеваторної, борошномельно-
круп'яної і комбікормової промисловості Кабінет Міністрів
України утворив Державну акціонерну компанію "Хліб Ук-
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раїни" у формі відкритого акціонерного товариства і пере-
дав їй всі державні елеватори та комбінати хлібопродуктів.
Компанія є правонаступником прав і обов'язків Головного
управління по хлібопродуктах та Головного управління ком-
бікормової промисловості Міністерства сільського госпо-
дарства і продовольства.

З метою здійснення структурної перебудови медичної
та мікробіологічної промисловості Кабінет Міністрів Украї-
ни утворив Державну акціонерну компанію "Укрмедпром".
Статутний фонд Компанії створено шляхом передачі майна
державних підприємств фармакологічної та медичної про-
мисловості.

З метою реалізації Державної програми "Золото Украї-
ни", залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток
гірничодобувної підгалузі та суміжних виробництв Кабінет
Міністрів України створив Державну акціонерну компанію
"Українські поліметали".

З метою здійснення структурної перебудови гірничоруд-
ної промисловості, підвищення рівня керованості підприє-
мствами та організаціями, що належать до її сфери, Кабі-
нет Міністрів України створив Державну акціонерну компа-
нію "Укррудпром".
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З метою забезпечення економічних інтересів держави
в процесі корпоратизації та приватизації державних
підприємств нафтогазового комплексу та задоволення по-
треб споживачів у паливно-енергетичних ресурсах створе-
но Національну акціонерну холдингову компанію "Укрнаф-
тогаз" на базі підприємств і організацій нафтогазового ком-
плексу.

Крім того, за рішенням уряду було створено 24 холдин-
гові компанії, серед яких Акціонерна судноплавна холдин-
гова компанія "Сі Трайдент", Акціонерна холдингова ком-
панія "Укрнафтопродукт", Відкрите акціонерне товариство
"Лізингова компанія "Украгромашінвест", Державна акціо-
нерна компанія "Ліки України", Державна акціонерна ком-
панія "Україна туристична", Державна акціонерна компанія
"Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Держав-
на акціонерна компанія "Укрресурси", Державна акціонер-
на холдингова компанія "Артем", Державна акціонерна хол-
дингова компанія "Дніпровський машинобудівний завод",
Державна акціонерна холдингова компанія "Енергобуд",
Державна акціонерна холдингова компанія "Каскад", Дер-
жавна акціонерна холдингова компанія "Київський радіо-
завод", Державна акціонерна холдингова компанія "Титан",
Державна акціонерна холдингова компанія "Топаз",
Державна акціонерна холдингова компанія "Укргеолрем-
маш", Державна акціонерна холдингова компанія "Чорно-
морський суднобудівний завод", Закрите акціонерне това-
риство "Кредитно-гарантійна установа", Національна акці-
онерна компанія "Надра України", Національна акціонерна
компанія "Украгролізинг", Українська державна акціонер-
на холдингова компанія "Укрпапірпром", Холдингова ком-
панія "Краян", Холдингова компанія "Реле і автоматика",
Холдингова компанія "Укркомунмаш", Холдингова компа-
нія "Укрпромавтошинаремонт".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дотепер у законодавстві чітко не визначено статус но-

вих великих структур монополістичного типу, не налагод-
жено антимонопольний контроль за їхньою діяльністю, що
також негативно позначається на розвитку конкурентних
відносин і попередженню обмежувальної практики суб'єктів
господарювання, на що слушно було зазначено представ-
ником України на міжнародній конференції у Брюсселі [6].

 Створення холдингових компаній було спрямоване на
збереження і утримання влади директорів, а також на збе-
реження колишніх монопольних структур. Опитування
спеціалістів-експертів показало, що якщо всі наявні ве-
ликі холдингові компанії прийняти за 100 %, то 46 % зали-
шилися від радянських часів, 11% — створені шляхом злит-
тя існуючих підприємств, і лише 17 % — виросли з дрібних
підприємств завдяки умілому веденню справ [5, с.16].

Процес перерозподілу впливу в агропромисловому сек-
торі набирає обертів. З 2010 року Міністерство аграрної
політики та продовольства сприяло багатьом суперечливим
нововведенням у галузі. Завдяки введенням експортних квот
на зернові у 2011 році відбулась монополізація ринку екс-
порту зерна, а чиновники вже знову думають про створення
вертикально-інтегрованої корпорації з безмірними можли-
востями.

У розподілі квот на експорт зерна нікому не відоме ТОВ
"Хліб Інвестбуд" отримувало майже 80%, а інші компанії —
зернотрейдери були практично усунуті з ринку. Тобто відда-
лені від влади потужні зернотрейдери, які сумлінно викона-
ли всі умови постанови Кабміну №938 від 4 жовтня 2010 року
їх не одержали [1].

Чим мотивувало аграрне відомство вибір "Хліб Інвес-
тбуду" у ролі державного оператора з експорту зерна?
Чи міг "Хліб Інвесбуд" у новорічні свята, із 31 грудня по 6
січня 2011 року, оббігати всі зерносховища, і підтверди-
ти задекларовані обсяги зерна, чого не змогли зробити

навіть трейдери, які мають власні елеватори? Отже, як
видно, завдяки державній підтримці з'явилась монополь-
на позиція на до цього конкурентному ринку експорту
зернових.

ТОВ "Хліб Інвестбуд" продавав у 2011 році пшеницю і
кукурудзу виключно Victoria Alliance із Alteron Limited, а
вони у свою чергу продавали куплене виключно Restex
Alliance. І лише остання виходила із товаром на зернотор-
говельні компанії, які доставляють збіжжя до країн-імпор-
терів. Відтак, діяльность "Хліб Інвестбуду", лише на різниці
внутрішніх цін на пшеницю та кукурудзу на час укладання
контрактів у 2011 році завдала прямих збитків на 24,5 млн
дол.

У результаті проходження фуражної кукурудзи через
"шлюзи" офшорних компаній її ціна із 235 дол. за тонну
зросла до світової — 305. Мінус 70 дол. на тонні! Помножи-
мо на півмільйона експортованих тонн 35 млн дол. осіло в
офшорах. Так само і по пшениці. Різниця між ціною "Хліб
Інвестбуду" і кінцевою Restex Alliance становила 95 дол. на
тонні. Враховуючи обсяг експортного контракту, ще на 21
млн дол. збагатіла трійка офшорних фірм. Тобто "Хліб Інве-
стбуд" допоміг їм сумарно піднятися на 56 млн дол. При цьо-
му ТОВ з оборотом за 2011 рік 1,4 млрд грн., сплатило всьо-
го-на-всього 700 тис. грн. податку на прибуток.

На сайті Генпрокуратури з'явилося повідомлення, що
відомство порушило кримінальну справу стосовно чинов-
ників Аграрного фонду [2]. Їх, зокрема, підозрюють у зав-
данні державі збитків на суму 340 мільйонів гривень. Прес-
служба Генпрокуратури зазначає, що в березні 2011 року
Аграрний фонд уклав договір на закупівлю зерна на 1,5
мільярда гривень з ТОВ "Хліб Інвестбуд". Попри те, що за-
конодавством операції за поставками зерна звільнялися від
сплати ПДВ, цьому підприємству було перераховано в по-
рядку повернення ПДВ 280 мільйонів гривень. Крім цього,
як зазначають у Генпрокуратурі, наприкінці 2011 року Аг-
рарний фонд уклав із зазначеним суб'єктом підприємниць-
кої діяльності ще одну угоду на придбання зерна — за ціна-
ми, які були значно вищими за ринкові. В результаті цієї
оборудки держава втратила ще 52 мільйони гривень.

Це все — такса за становлення і просування за кордон
державного експортера-монополіста.

Коли аграрний міністр у 2011 році переконував пред-
ставників ЄБРР у тому, що держава контролює ТОВ "Хліб
Інвестбуд" і має у статутному фонді 61% це не відповідало
дійсності. Ще у серпні 2010 року без процедури привати-
зації приватна компанія "Каласар" придбала у "Хліб Інвест-
буді"" частку у 51% без усіляких конкурсних приватизацій-
них процедур. У "Каласарі" — два рівноправні власники:
Олександр Козирєв та кіпрський офшор Genetechma Finance
Limited.

Який сенс державі опускатися до рівня рядового міно-
ритарія, якщо на сьогодні вона — повноправний власник
таких інституцій, як Аграрний фонд, державне підприємство
"Державна продовольчо-зернова корпорація України", що
мають повне право здійснювати експортно-імпортні опе-
рації. Та й, власне, фінансово сильні підрозділи ДАК "Хліб
України", з яких зліпили Державну продовольчо-зернову
корпорацію, також могли експортувати те ж зерно. Тобто
сьогодні потенційно конкурентна зернова галузь України
повністю окутана не прозорими схемами державницьких мо-
нопольних ніш.

Про це свідчить документ — інформаційний меморан-
дум Державної продовольчо-зернової корпорації — ДПЗКУ
[3]. Планувалося, що корпорація стане основним постачаль-
ником збіжжя для Аграрного фонду. Це підприємство
стало правонаступником ДАК "Хліб України", яку уряд ви-
рішив ліквідувати, та передати ДПЗКУ 36 елеваторів, комб-
інатів хлібопродуктів і хлібних баз, у тому числі Одеський і
Миколаївський портові елеватори.
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У презентації ДПЗКУ також сказано, що її експортний
потенціал за три роки може зрости з 2,8 мільйона тонн зер-
на до 10,5 мільйона тонн. Відповідно, валовий дохід
збільшиться з 620 мільйонів доларів до 2,4 мільярда доларів,
за рахунок своїх об'єктів перевалки ДПЗКУ може експор-
тувати до 6,3 мільйона тонн зерна, а ще 4 мільйона тонн пе-
редбачається вивозити через "партнерські" зернові термі-
нали. Крім того, держструктура обіцяє, що зможе консолі-
дувати 1 мільйон гектарів землі. За оцінками експертів, за-
раз вона має 10 тисяч гектарів землі. Утім, важко зрозумі-
ти, як корпорація збирається купувати ріллю, враховуючи,
що завершити земельну реформу влада планує не раніше
2012 року. Набагато простіше скористатися резервом.
Мінагропрод має близько 0,5 мільйона гектарів землі, які
знаходяться у користуванні підвідомчих міністерству уста-
нов. Ще стільки ж має Національна академії аграрних наук,
яку очолює заступник Мінагропроду.

Окрім збільшення земельного фонду і експортних мож-
ливостей, чиновники також обіцяють державні гарантії з
боку Аграрного фонду та субсидіювання спільних проектів.
Одним з найбільших таких проектів ДПЗКУ називає ство-
рення аграрного машинного парку, на що протягом чотирь-
ох років корпорація виділить 1,3 мільярда доларів, при цьо-
му 10—20% цих коштів має забезпечити держава а під інші
будуть отримані державні гарантії.

Державний монополізм — це гірший варіант. Сьогодн-
ішня політика ручного керування та адміністративного втру-
чання — це причина ситуації і з гречкою, і з цукром та бага-
тьох інших аграрник криз в Україні.

Таким чином, виникає необхідність доопрацювання за-
конодавства, що регулює діяльність великих монополістич-
них структур, з метою досягнення реальної демонополі-
зації економіки, а не створення видимості цього процесу.

Крім державних монополій, які побудовані завдяки адм-
іністративному державному ресурсу, за принципом монополь-
них ніш. В останні роки, на жаль в Україні швидкими темпами
будується олігархічно-монополістичний капіталізм, який зав-
дяки своїй близькості до влади створює монопольні верти-
кально інтегровані структури, які забирають майбутнє у цілого
пласту конкурентоздатної української економіки та в цілому
призводять до втрати Україною конкурентоздатності.

Термін — олігархічна монополізація, який означає кон-
центрацію певних галузей економіки в руках кількох набли-
жених до влади олігархів можна цілком застосувати до сьо-
годнішньої України. Олігархів завжди поділяли на перший
рівень, другий рівень та більш дрібних. На першому рівні
перебувають персони, які контролюють найбільші бізнеси
не лише в Україні, а і за кордоном. Це Рінат Ахметов, Ігор
Коломойський, Дмитро Фірташ та Віктор Пінчук. Другий
рівень — це менш впливові бізнесмени, які встигли захопи-
ти під свій контроль багато другорядних підприємств або
контролюють одне велике.

Олігархи усіх рівнів сповідують єдину модель побудови
бізнесу. Вона полягає в створенні монополії, після чого ринку
пропонуються принципово інші не вигідні умови, з якими, вра-
ховуючи відсутність альтернативи, всі змушені погоджуватись.

ВИСНОВОК
Державницько-адміністративний монополізм та олі-

гархічно-монополістичний капіталізм, що базуються на
принципі монопольних ніш на сьогодні є реальною за-
грозою для конкурентоздатності України. Найбільшим
негативом цієї моделі розвитку країни є скорочення
стрімкими темпами конкурентних переваг для більшості
галузей країни, а отже і для країни в цілому. На початку
90-х років, коли Україна здобула незалежність її конку-
рентоздатність та величезний потенціал ні у кого не вик-
ликали сумнівів. Однак за 20 років цей конкурентний
потенціал втрачався стрімкими темпами та як наслідок

протягом 2006—2010 років, включно Україна мала не-
гативний торговий баланс. Як окремо по рокам, так і
загальний за п'ять років. Експорт за цей час становив 295
млрд 220 млн доларів США. В структурі експорту пере-
важали: метал 28%, послуги 14%, харчові продукти та
зернові — 12%, механічне обладнання — 7%, хімічна
продукція — 5% [4].

Імпорт протягом 2006—2010 років перевищив експорт
і становив 323,19 млрд долл. США. В структурі імпорту пе-
реважали: газ природний, нафта сира та продукти її пере-
робки — 26% механічне обладнання — 13%,транспортні
засоби — 9%, послуги нерезидентів — 7%.

Отже сальдо торгового балансу України за 2006—2010
рр. включно було негативним і склало мінус 27,97 млрд до-
ларів США. Покриття дефіциту відбулось за рахунок прямих
іноземних інвестицій, міжнародних трансфертів і резервів НБУ.

Якщо втрата конкурентоздатності української економі-
ки буде відбуватись такими темпами, то Україна з гравця на
міжнародних ринках, перетвориться на ринок збуту для іно-
земних товарів та країну монопольних ніш.

Література:
1. Про встановлення обсягів квот на окремі види

сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає
ліцензуванню до 31 грудня 2010 р., і затвердження Поряд-
ку видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції та розподілу квот, постанова КМУ від
04.10.2010 №938.

2. Генпрокуратура виявила "зернові" махінації на 300
мільйонів. — Українська правда. — 4.04.2012.

3. ДПЗКУ допоможе українським виробникам отрима-
ти світову ціну за вирощений врожай, сайт Державної про-
довольчо-зернової корпорації, 15.07.2011

4. Дефицит текущего счета и торгового баланса по ито-
гам 2011 г. составит более 9 млрд долл. [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://finmonitor.com.ua/news/
4441-deficit-tekuschego-scheta-i-torgovogo-balansa-po-
itogam-2011-g-sostavit-bolee-9-mlrd-doll-ekspert.html

5. Колотшов В.І. Ще раз про адміністративні бар'єри /
/ Підприємець. — К. — 1999. — № 1—2.

6. Холдінги — стан на кінець 90-х//Доповідь Ук-
раїни на Міжнародній конференції у Брюсселі.— 1999.

References:
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On

setting quotas for certain agricultural products, the export of
which to be licensed before 31 December 2010 and approval
of the procedure for issuing licenses for exports of certain
agricultural products and distribution quotas", available at:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/938-2010-п,
(Accessed 22 june 2014).

2. Ukrainian Pravda (2012), "Prosecutor General's Office
found "grain"  fraud 300 million", Ukrainian Pravda, vol.
4.04.2012.

3. State Food and Grain Corporation of Ukraine (2011),
"DPZKU help Ukrainian producers to gain world market price
for the crop grown", available at: http://www.pzcu.gov.ua/
en (Accessed 22 june 2014).

4. Finmonitor (2011), "The current account deficit and trade
balance in 2011 will amount to more than $ 9 billion" available at:
http://finmonitor.com.ua/news/4441-deficit-tekuschego-
scheta-i-torgovogo-balansa-po-itogam-2011-g-sostavit-bolee-
9-mlrd-doll-ekspert.html (Accessed 22 june 2014).

5. Kolotshov, V.I. (1999), "Once administrative barriers",
Entrepreneur, vol. 1—2.

6. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (1999), "Holdings
— as at the end of the 90. Report of Ukraine at the international
conference in Brussels", Brussels, Belgium.
Стаття надійшла до редакції 22.05.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх 20 років в Україні сформована

законодавча база з питань соціального становлення і
розвитку молоді, створені центральні і місцеві органи
виконавчої влади, які забезпечують формування і реа-
лізацію державної молодіжної політики в сфері зайня-
тості та професійної підготовки молоді, розроблено і
забезпечено виконання державних і регіональних мо-
лодіжних програм, введено механізм підтримки молод-
іжного руху. Разом з тим актуальними залишаються
низка проблем у молоді такі, які потребують вирішення
і однією з яких є забезпечення зайнятості.

Стратегія розвитку державної молодіжної політики
на період до 2020 р. визначає принципи, цілі і завдання,
направлені на подальше забезпечення створення належ-
них організаційних, соціально-економічних, політико-
правових умов соціального становлення і розвитку мо-
лоді.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ще у V столітті до н.е. Сократ писав: "Нинішня мо-

лодь звикла до розкоші, вона відрізняється поганими
манерами, зневажає авторитети, не поважає старших,
діти сперечаються з дорослими, жадібно ковтають їжу,
зводять з розуму вчителів"[12]. Саме цей вислів такого
всесвітньо відомого філософа показує, що у всі часи
молодь у період становлення та реалізації себе як осо-
бистості потребує пильної уваги та підтримки не лише з
боку соціуму, а й з боку держави.

Молодь є важливою складовою сучасного українсь-
кого суспільства, носієм інтелектуального потенціалу,
визначальним фактором соціально економічного прогре-
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су. Від здатності молоді бути активною творчою силою
значною мірою залежить процес державотворення.

Окремі питання державного регулювання зайня-
тості, соціально-правових відносин, праці, соціального
страхування досліджувались багатьма вітчизняними
і зарубіжними вченими науковцями, Е. Лібановою [9],
Є. Качаном [5], А. Колотом [6], О. Грішновою [7],
А. Мерзляком [11], Н. Дарченко [4], Н.Вишневскою [1],
С. Мельником [10], В.Петюхом [21], Дж.М. Кейнсом [3],
Л.Ерхардом [29], П.Кууссі [8] та іншими. Практично всі
вони, незважаючи на надзвичайно велику кількість науко-
вих досліджень, відзначають, що теоретичні і практичні
аспекти державної політики в сфері зайнятості населен-
ня, в тому числі особливо молоді на ринку праці недостат-
ньо вивчені, не мають узагальненого характеру і рекомен-
дацій. Останні п'ять років нестабільна політична і еконо-
мічна ситуація в багатьох країнах світу негативно вплину-
ла на ринок праці. Так, суспільство не було готовим до
наслідків світової економічної кризи 2008—2010 рр., яка
безпосередньо торкнулась і України, що призвело до ма-
сового звільнення працівників, ліквідації підприємств
різної форми власності, несвоєчасних виплат заробітної
плати, переорієнтації потреби відповідних фахівців на рин-
ку праці. Тож спрогнозувати ситуацію хоча б на найближ-
чу перспективу на ринку праці з наукової точки зору в та-
ких умовах дуже складно або просто неможливо.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розгляд питання реалізації

державної молодіжної політики із забезпечення зайня-
тості молоді на регіональному рівні на прикладі Дніпро-
петровської області.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нещодавно українська влада пишалася статистикою

показників по безробіттю. За оцінками МОП (Міжнарод-
ної організації праці) [19] у 2013 р. цей показник знахо-
дився на рівні 7,7 % від числа економічно активного на-
селення країни, тоді як середньоєвропейський показник
безробіття наблизився до 12 %. Зараз же у нас є всі шан-
си перегнати Європу. Зростання безробіття є наслідком
економічного спаду, викликаного політичною ситуацією,
особливо з листопада 2013 р. Це означає, що підприєм-
ства вимушені зменшувати витрати і в першу чергу видат-
ки на персонал. Уже в березні 2014 р. по багатьох галу-
зях української економіки пройшла хвиля звільнень.
Деякі банківські установи скоротили персонал на 15—
30% або планують зробити це найближчим часом. Зао-
щаджувати на заробітній платі державних службовців
збирається і Уряд України, який має намір звільнити 24
тис. службовців, або 10% від їх загальної кількості, а в
подальшому скорочення досягне 40% або 90 тис. осіб.
Також планується звільнити майже 80 тис. службовців
правоохоронних органів. Світова практика свідчить, що
при зменшенні темпів розвитку економіки (а в Україні
статистика вже про це свідчить) на 2 % кількість безроб-
ітних зросте приблизно на 2—2,5%. Теперішнє сгортан-
ня вітчизняної промисловості збільшить армію безробіт-
них як мінімум на 5%, а показник безробіття досягне
майже 13%. За останніми даними Держстату [17],
кількість економічно активного населення України скла-
дає 21,98 млн осіб. Відповідно чисельність безробітних
може сягнути 2,9 млн осіб. Офіційне безробіття буде зро-
стати більшими темпами, ніж заявлено Урядом, тому що
багато підприємств відправляють працівників у відпуст-
ку без збереження заробітної плати. Приховане безроб-
іття найближчим часом може збільшитися в 3—5 разів
(зараз 100 тис. осіб). Отже, перспектива як працевлаш-
тування, так і збереження робочого місця в Україні є вель-
ми непривабливою [17].

За інформацією Всесвітнього банку [15] і Міжнарод-
ної організації по міграції [18] в цей складний час збе-
регти роботу стає трудніше і в Європі, де рівень безро-
біття також коливається. В Греції не можуть знайти собі
застосування майже 28% працездатного населення, в
Іспанії більше 25%, в Італії — 13%. Росія збільшує об-
меження на в'їзд для безвізових мігрантів (на їх рахун-
ку повинно бути не менше 11,5 тис. грн.).

Слід відмітити, що серед громадян віком 15—70
років, які шукали основну чи додаткову роботу у 2012—
2013 рр., кожен третій був молодою людиною віком
15—29 років. Виходячи з вищевикладеного, робимо
висновок, що знайти собі роботу молоді надзвичайно
складно, бо для працевлаштування обов'язковою умо-
вою є наявність досвіду роботи і не менше ніж 1—3 роки
за спеціальністю (а де ж його напрацювати?). В центрах
зайнятості, як свідчить статистика, на обліку майже 50%
молоді по відношенню до всіх зареєстрованих. Пропо-
зиції — в основному низько кваліфікована, низько-
оплачувана робота або простіше — "малопрестижна".
Крім того, закінчивши навчальний заклад (школу, ко-
ледж, професійно-технічне училище, вищий навчальний
заклад) випускників чекає ще не одне тестування. І від
того, наскільки добре вони його пройдуть залежатиме
не тільки подальша кар'єра, а й особисте життя. Моло-

дим людям не треба також мати ілюзію, що після за-
вершення навчання зразу знайдеться робота (за винят-
ком долі), яка забезпечить зайнятість, бо потім буде
нове тестування, щоб знову навчатись, аби підвищити
кваліфікацію чи можливе підвищення на посаді, тобто
безперервне навчання протягом трудового життя, бо
змінюються технології, стандарти, обладнання, ринок
праці.

Безробіття серед молоді в країнах Європейського
Союзу (ЄС) за даними статистичного бюро Євростату
[20] за лютий 2013 р складала 23,5%. У 2011 р. доля
молоді в групі "ніде не вчиться і не працює" складала
12,9% від молоді у віці 15—24 роки в країнах ЄС, що
дорівнює приблизно 7,5 млн молодих людей.

У більшості країн ЄС проблема безробіття серед
молоді не була до теперішнього часу пріоритетом, за
виключенням Великобританії та Франції. Загальна стра-
тегія по боротьбі з безробіттям в рамках Євросоюзу
формулювалась Європейською стратегією зайнятості,
прийнятою у 1997 р. і Програмою "Молодь в русі" [2],
прийнятою у 2010 р. Програма передбачала створення
додаткових можливостей для пересування студентів у
різні країни ЄС з європейськими державними центрами
зайнятості, створення малого бізнесу, створення євро-
пейського механізм у надання студентських кредитів (до
речі, у молодих європейських фахівців є можливість от-
римувати допомогу по безробіттю в іншій країні ЄС). Але
в зв'язку з тим, що Європейська стратегія зайнятості не
змогла суттєво скоротити молодіжне безробіття, євро-
пейські лідери створили спеціальний фонд по боротьбі з
молодіжним безробіттям, виділивши для цього 5 млрд
євро, хоча за оцінками МОП [19], такі кошти не вирішать
проблему, бо як мінімум необхідно 21 млрд євро.

З метою створення належних умов для залучення
молоді до соціально-економічних, політичних і інших
громадських процесів Указом Президента України
№ 532/213 від 27 вересня 2013 року було затверджено
Стратегію розвитку державної молодіжної політики на
період до 2020 р. [24] (далі — Стратегія), реалізація якої
має здійснитися в 3 етапи: перший — 2013—2015 рр.,
другий — 2016—2018 рр., і третій — 2019—2020 рр.

Одним із основних принципів Стратегії серед інших
є пріоритетність реалізації молодіжних програм і ініціа-
тив на вирішення актуальних проблем молоді та забез-
печення і участі у формуванні і реалізації державної мо-
лодіжної політики та підвищення конкурентоспромож-
ності на ринку праці шляхом вирішення певних заходів,
які представлені на рисунку1.

Одним з заходів реалізації державної молодіжної
політики України в сфері зайнятості та підвищення кон-
курентоспроможності (рис. 2) є професійна орієнтація
учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Шляхи розв'язання цієї та інших проблем у сфері
зайнятості були визначені Програмою сприяння зайня-
тості населення та стимулювання створення нових ро-
бочих місць на період до 2017 року [25], наприклад,
удосконалення методів профорієнтаційної роботи з
молоддю, підвищення мотивації заінтересованості мо-
лоді до оволодіння робітничими професіями.

Ця Програма також є основою для розроблення
територіальних та місцевих програм зайнятості населен-
ня. Так, значну увагу розвитку професійно — технічної
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освіти у Дніпропетровській області приділено у регіо-
нальній цільовій програмі "Освіта Дніпропетровщини на
2013—2015 рр. [13] розроблену на підставі Указів Пре-
зидента України №495 від 13.04.2011 "Про затверджен-
ня державної цільової програми розвитку професійно
— технічної освіти на 2011—2015 рр." [22] та №926/
2010 від 30.09.2010 р. "Про заходи, щодо пріоритетно-
го розвитку освіти в Україні"[23], та ін., якою передба-
чено низку заходів з підвищення престижності робітни-
чих професій, фахових знань і навичок та ін. На ці цілі
планується витратити, за рахунок обласного бюджету,
за 3 роки 11130 тис. грн., але в програмі не передбачені
заходи з покращення матеріально-технічної бази зак-
ладів професійно-технічної освіти, яка відіграє велику
роль при професійній підготовці кадрів, профорієнта-
ційна робота має вийти на новий рівень, щоб не трапи-
лося ситуації, коли підуть робітники на пенсію разом із
професією на пенсію не передавши його послідовникам.
Необхідно покращити (створити) матеріальну базу існу-
ючих професійно-технічних училищ, забезпечити на-
вчання майбутніх, очікуваних фахівців на сучасних ма-
шинах, механізмах, обладнанні, які оснащені сучасни-
ми GPS навігацією, комп'ютерами, різними технологіч-
ними новинками. Чи не тому підприємства часто прихо-
вують вакансії від державних центрів зайнятості, аби не
приймати на роботу людей, які перебувають на обліку і
мають інші професійні характеристики, щоб потім підтя-
гувати їх у процесі діяльності, хоч і розуміють, що це
погрожує їм (за порушення діючого законодавства) сут-

тєвими витратами. Так, наприклад, у центри зайнятості
в Дніпропетровській області (рис. 2) щорічно, почина-
ючи з 2007 року, різко зменшується кількість під-
приємств, які надають свою інформацію про наявність
вакансій.

Оскільки першим етапом реалізації Стратегії перед-
бачалося розробка і затвердження регіональних про-
грам реалізації державної молодіжної політики Дніпро-
петровщина першою в Україні визначила дорожню кар-
ту розвитку молодіжної політики. Її проект пройшов
через чисельні дискусії та обговорення у студентських
колективах та молодіжних організаціях. Загалом це
більше ніж 70 дискусій та більше 200 пропозицій по тек-
сту Стратегії. Проект обговорювався 1,5 місяці і
фінальні дискусії відбулися на обласному молодіжно-
му форумі який зібрав рекордну для історії регіону
кількість учасників — понад 450 молодих людей з усіх
районів та міст Дніпропетровської області. Мета нової
молодіжної політики — забезпечити молоді впевнений
старт. Стратегія виділяє 6 напрямів, основними з яких
є:

— підвищення конкурентоспроможності молоді на
ринку праці, що передбачає розвиток освітніх можли-
востей та можливостей набуття молодою людиною дос-
віду необхідного для успішної кар'єри;

— розвиток інноваційної активності молоді, що пе-
редбачає створення можливостей для науково-техніч-
ної творчості та розвитку молодіжного підприємницт-
ва.

Рис. 1. Заходи реалізації державної молодіжної політики України в сфері зайнятості

та підвищення конкурентоспроможності

Джерело: Упорядковано автором на основі [24].
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Ефективна молодіжна політика — один з найваж-
ливіших інструментів розвитку області, зростання доб-
робуту її громадян і вдосконалення суспільних відно-
син. Обласною Державною Адміністрацією розпоряд-
женням від 18 грудня 2013 року № Р-1074/0/3-13 зат-
верджено регіональну стратегію розвитку молодіжної
політики Дніпропетровської області на 2014 — 2020
роки "молоді впевнений старт", яка передбачає досяг-
нення своєї мети до 2023 року [26].

У таблиці 1 зображено статистичні дані, які розкри-
вають положення молоді на ринку праці.

Регіональна цільова соціальна програма (далі —
Програма) "Молодь Дніпропетровщини на 2012—2021
рр." [13] затверджена рішенням Дніпропетровської об-
ласної рад и № 239 -11 від 03.02.2012 р., до якої вно-
сяться зміни і доповнення, викликані змінами законо-
давства та іншими факторами, передбачає серед голов-

них завдань і заходів ство-
рення сприятливих умов для
забезпечення зайнятості мо-
лоді, її інтелектуального са-
мовдосконалення, творчого
розвитку особистості, збіль-
шення кількості працевлаш-
тованої молоді на 10% в по-
рівнянні із попереднім роком,
та досягнення позитивних
зрушень у розв'язанні про-
блем тощо.

Основними показниками
ринку праці в області до 2017
року (табл. 2) передбачається
збільшення рівня зайнятості
молоді віком 15—24 роки у
2017 році (37,9%) у по-

рівнянні до 2011 року (35,9%) на 2%, а рівень безробіт-
тя, визначений за методологією МОП у % до чисельності
економічно — активного населення скоротити у 2017 році
(11,1%) проти 2011 року (13,2%) на 2,1% [27].

Перелік завдань заходів цільової соціальної програ-
ми молодь Дніпропетровщина на 2012—2021 рік вклю-
чає низку заходів для сприятливих умов по забезпечен-
ню зайнятості молоді (табл. 3).

Як бачимо з таблиці 3, всі заходи фінансуються із
обласного бюджету, причому в другому етапі програми
заплановано збільшення у середньому на рік як кількість
заходів, так і обсяг фінансування, особливо на органі-
зацію та проведення у містах області (саме у містах)
"Днів зайнятості", "Ярмарків вакансій" та ін. Це свідчить
про те, що всі ці заходи будуть лише частково виконані,
бо органи місцевого самоврядування із сьогоднішніми
їх повноваженнями практично не мають впливу на вирі-

Рис. 2. Стан подання підприємствами установами та організаціями

інформації про наявність вакансій та вільних робочих місць станом

на початок 2007—2013 рр. (у відсотках до кількості юридичних осіб

зареєстрованих у службі зайнятості) у Дніпропетровській області

Джерело: упорядковано автором [16].

Об’єкт дослідження/ роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Звернулось з питань працевлаштування 72819 78048 68231 60108 61593 63267 
Питома вага молоді в загальній чисельності 
незайнятого населення 

48,4 48,1 47,9 50,0 50,5 50,8 

Працевлаштовано 39892 38848 17441 23386 25759 27370 
Питома вага працевлаштування 54,8 49,8 25,6 38,9 41,8 43,3 
Одержали статус безробітного  38684 42230 52466 41856 41184 40253 
У % до загальної чисельності безробітних 41,1 41,4 45,4 46,5 45,8 44,7 
Вивільнено молоді з підприємств 1501 1452 3878 1129 1570 2020 
Питома вага в загальній чисельності 
вивільнених 

21,7 20,9 31,5 21,4 25,4 25,1 

Проходило проф. навчання 7173 6954 4526 6507 7067 10774 
У % до загальної чисельності незайнятої молоді 9,9 8,9 6,6 10,8 11,5 17,0 
Пройшли проф. навчання 5507 5243 3655 4883 5467 4964 
У % до загальної чисельності незайнятої молоді 7,6 6,7 5,4 8,1 8,9 7,8 

Таблиця 1. Молодь на ринку праці

Джерело: [17].

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Рівень зайнятості у відсотках до 
чисельності населення віком 15-24 
роки 35,9 36,4 36,9 37,0 37,3 37,5 37,9 
Рівень безробіття, визначений за 
методологією МОП у % до 
чисельності економічно активного 
населення віком 15-24 роки  13,2 12,8 12,5 12,1 11,9 11,4 11,1 

Таблиця 2. Основні показники ринку праці до 2017 року (прогноз)

Джерело: Програма зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012—2017 р. [27].
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шення проблем зайнятості населення в цілому та й особ-
ливо молоді.

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні
приймаються різні нормативно-правові акти, державні,
регіональні та місцеві програми, які покликані врегулю-
вати проблеми зайнятості молоді на ринку праці, але
вони, в повній мірі, не вирішують нагальні проблеми мо-
лоді у працевлаштуванні в сучасних умовах ринку праці.

Держава сприяє розвитку підприємницької діяльності
молоді, визначає механізми її підтримки, але приваб-
ливість до підприємницької діяльності у молоді за останні
чотири роки зменшилась по всій країні з 24,7% у 2010
році до 18,6% у 2013 році, а на сході країни зменшилась
відповідно з 24,3% до14,1%. Слід відзначити що з п'ят-
надцяти видів діяльності малих підприємств прибутки
тільки в трьох з них перевищують збитки лише в таких
галузях: сільського, лісного і рибного господарства [30].

"Українцям прийдеться освоювати нові ринки праці,
наприклад, переорієнтуватись на країни Близького Схо-
ду та Латинської Америки" [14]. Економічне зростання в
Латинській Америці йде на фоні відсутності кваліфіко-
ваних спеціалістів в галузях нафтовидобутку, енергети-
ки, точного машинобудування і програмування. Потрібні

лікарі, інженери, фармацевти, але конкуренція є надзви-
чайно жорстка. Некваліфіковані шукачі роботи можуть
знайти її в державах Персидської затоки, наприклад, в
Катарі або Об'єднаних Арабських Еміратах, де їм також
прийдеться конкурувати з азіатами, які уже давно пра-
цюють на низькооплачуваних роботах (близько 1 тис.
дол. США) та в країнах Близького Сходу [31].

Так, згідно із результатами опитування, проведено-
го Інститутом Горшеніна серед українських студентів,
проблема працевлаштування молоді є найбільш актуаль-
ною, 64,5% відповіли, що саме це питання турбує їх
найбільше. Водночас лише кожен третій (29,1%) украї-
нський студент задоволений життям в Україні і бачить
перспективи для себе. Серед напрямів можливої еміг-
рації найпопулярнішими є США (16,25) та Велика Бри-
танія (15,6%). Серед найпоширеніших причин відмов
роботодавців у роботі для молодих — відсутність досв-
іду роботи за фахом. Проте неофіційно роботодавці
називають ще одну причину — надзвичайно високу го-
товність молодих фахівців до еміграції. Згідно із соціо-
логічними опитуваннями, 41% працівників у віці від 18
до 29 років визнають, що готові виїхати з України зара-
ди добре оплачуваної та перспективної роботи. При цьо-

Таблиця 3. Створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді

Джерело: Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини на 2012—2021 рр." [27].

Найменування Роки 
Заг. 

фінансування 

Кіл-ть заходів за роками 
Фінансування тис. гр. 

Усього 
 

2012 2013 2014 2015 2016 1 етап 2 етап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Організація та проведення у 
містах області «днів зайнятості», 
«ярмарків вакансій» для молоді, 
яка закінчила навчання, або 
навчається у середніх 
загальноосвітніх школах, проф.-
технічних закладах та вищих 
навчальних закладах усіх рівнів 
акредитації 

2012-
2021 
роки 

Заг. обсяг, у т.ч. 15,4 16,9 18,4 19,5 21,0 91,2 100,3 

Держ. 
Бюджет 

       

Обл. 
бюджет 

15,4 16,9 18,4 19,5 21,0 91,2 100,3 

Місцевий 
бюджет 

       

Інші джерела        

Сприяння проведенню 
Всеукраїнського конкурсу бізнес – 
планів підприємницької діяльності 
серед молоді та конкурсу 
«молодий підприємець року» 

2012-
2021 
роки 

Заг. обсяг, у т.ч. 1,22 1,50 1,80 2,20 2,30 9,02 9,9 

Держ. 
Бюджет 

       

Обл. 
бюджет 

1,22 1,50 1,80 2,20 2,30 9,02 9,9 

Місцевий 
бюджет 

       

Інші джерела        

Організація конференцій, 
семінарів, круглих столів, 
соціологічних досліджень, з 
питань молодіжного 
підприємництва 

2012-
2021 
роки 

Заг. обсяг, у т.ч. 4,2 4,6 4,9 5,8 6,5 26,0 28,6 

Держ. 
Бюджет 

       

Обл. 
бюджет 

4,2 4,6 4,9 5,8 6,5 26,0 28,6 

Місцевий 
бюджет 

       

Інші джерела        

Сприяння молодіжним центром 
праці у виконанні програм 
спрямованих на профорієнтацію, 
проф.-підготовку і працевла-
штування молоді, у тому числі з 
фізичними вадами 

2012-
2021 
роки 

Заг. кільк. 
заходів 

3 3 4 4 4 18 19 

Надання допомоги у сприянні 
організації та діяльності 
учнівських, студентських 
трудових загонів, виробничих 
бригад, учнівських трудових 
об’єднань 

2012-
2021 
роки 

Заг. кільк. 
заходів 

2 3 3 4 4 16 17 
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му серед працівників із вищою освітою виїхати з Украї-
ни готові 32% опитаних, а серед тих, хто має науковий
ступінь 37% [28].

ВИСНОВКИ
Успішне виконання Стратегії дасть можливість ство-

рити необхідні умови для зайнятості населення, підви-
щення мотивації до праці, професіональній підготовці і
перепідготовці. Але, з урахуванням того, що лише на тре-
тьому етапі Стратегії (2019—2020 рр.) передбачається
передача функцій по реалізації державної молодіжної
політики органам місцевого самоврядування і громадсь-
ким об'єднанням, які представляють інтереси молоді,
виконання Стратегії є, що найменше, проблематичною,
бо координація діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, яку буде здійснювати центральний
орган виконавчої влади, який забезпечує формування і
реалізацію державної політики в молодіжній сфері, поз-
бавляє органи місцевого самоврядування вирішувати
самостійно, з урахуванням потреб ринку праці, нагальні
питання зайнятості молоді, бо за старою схемою все ви-
рішується десь зверху. Та й політична і фінансова криза,
в якій знаходиться в цей час Україна свідчить про те, що
зараз надзвичайно складно спрогнозувати ринок праці і
навряд чи можливо очікувати позитивних тенденцій і лише
на фоні недавньої заяви представників Європарламенту
про намір надати Україні фінансову допомогу можна мати
надію на певну стабілізацію ринку праці.

Сучасний ринок праці вимагає від випускників на-
вчальних закладів не лише глибоких теоретичних знань,
а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандар-
тних життєвих ситуаціях. Слід зазначити, що на сьогодні
молодь перебуває в таких життєвих умовах, які не пе-
редбачені жодними стандартами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чинна на цей час система управління регіоном не-

достатньо ефективна, тому що за відсутності або недо-
статній розвиненості нових структур і достатньо ефек-
тивних механізмах для реалізації функцій управління
відкидає старі форми й методи.

Формування конкурентних переваг регіону багато в
чому залежить від тієї системи управління, котра зараз
склалася як на державному рівні, так і на локальному.
На регіональному рівні одним із самих перспективних
ресурсів, що дозволяють формувати конкурентоспро-
можний потенціал, є інфраструктура регіону, яку не мож-
на перемістити в інше місце і яку необхідно розбудову-
вати. Однак навіть наявність розвинутої інфраструктури
також не завжди обумовлює її ефективне використання.
Тому необхідний комплексний підхід до управління як на
державному, так і на регіональному рівні для вибору єди-
ного й оптимального вектору розвитку інфраструктури
для посилення конкурентних переваг регіону.

Державне регулювання процесів розвитку регіо-
нальної інфраструктури — це система економічних, ад-
міністративних і нормативно-законодавчих заходів,
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здійснюваних державними й регіональними установа-
ми, з метою забезпечення збалансованого розвитку
регіональної інфраструктурної системи і її адаптації до
мінливих умов. Зміст державного регулювання процесів
розвитку інфраструктури, його форми й методи повинні
визначатися, з одного боку, загальнодержавною еко-
номічною політикою, а з іншого боку — регіональною
економічною політикою, що враховує особливості роз-
витку регіонів різного типу.

Життєздатність соціально-економічного середови-
ща регіону багато в чому залежить від рівня розвитку й
надійності інфраструктури. Тому інфраструктурна об-
лаштованість регіонального ринку повинна стати пер-
шорядним завданням держави.

На підставі цих міркувань можна стверджувати, що
вдосконалення системи управління регіоном, яка має
стати гарантом та основою забезпечення його конку-
рентоспроможності за рахунок розвитку інфраструкту-
ри пов'язане з постійним зростанням потреби в останній.
Будь-які зміни, що вносяться до структури управління,
мають служити засобом підвищення ефективності та
конкурентоспроможності роботи різних галузей у ре-
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гіоні, роботу котрих визначає рівень розвитку інфра-
структури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питанням інституційного забезпечен-
ня управління конкурентоспроможністю регіону на ос-
нові розвитку його інфраструктури займалися ряд нау-
ковців не тільки економічного, але й юридичного спря-
мування: Д. Норт, M. Долішній, Б. Корсунский, О. Куз-
нецова, Б. Жихаревич, С. Сулакшин, Т. Пильневої, Р. Ру-
мянцева.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження інституцій-

ного забезпечення управління конкурентоспроможні-
стю регіону на основі розвитку його інфраструктури.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне управління регіоном реалізується за до-

помогою розробки відповідної державної регіональної
політики. Категорія "державна політика" може бути
представлена в різних контекстах.

Так, наприклад, державна політика представляється
як "загальна назва всієї системи заходів державного уп-
равління економікою за допомогою ресурсів, наявних у
розпорядженні держави" [1, с. 398]. За визначенням про-
фесорів Т.Г. Пильневої і Н.Н. Потрубача: "Державна пол-
ітика — це сукупність заходів, здійснюваних державни-
ми органами, спрямованих на впорядкування, коректу-
вання й підтримку соціально-економічних процесів роз-
витку суспільства, які забезпечують економічне зростан-
ня і необхідний рівень добробуту країни" [2, с. 5]. При
цьому доповнюється, що також під державною політи-
кою розуміється проведена державою генеральна лінія
економічних дій, що дає бажану спрямованість економі-
чним процесам через сукупність заходів, що вживають
урядом, за допомогою яких досягаються намічувані цілі.
Тим самим в економічній політиці знаходить безпосе-
реднє відбиття проведений урядом країни курс.

Дане висловлення розширює уявлення про поняття
"державна політика", однак недостатньо розкриває
сутність і зміст цієї категорії.

Ще в одному дослідженні державна політика розумі-
лася як "система цілей і цінностей, державно-управ-
лінських заходів, рішень і дій, оформлених відповідними
нормативно-правовими актами й програмами, спрямова-
ними на реалізацію цілей економічного розвитку" [3, с. 5].

Дане бачення більш повно відображає зміст роз-
глянутої категорії.

Державна політика здійснюється на всіх рівнях те-
риторіальної ієрархії суспільства — центральному, ре-
гіональному, місцевому.

На кожному з них формулюються свої цілі, застосо-
вуються специфічні інструменти, діють окремі суб'єкти
економічної політики. При цьому актуальне питання про
розподіл компетенцій: на якому саме рівні влади повинні
здійснюватися ті або інші функції регулювання економі-
ки: що слід робити на рівні центрального уряду, а що —
на місцях у рамках місцевого самоврядування; і більш
того: до якого ступеня органам влади всіх рівнів взагалі
слід займатися таким регулюванням [4, с. 95].

Слід погодитися з висловленням учених про те, що
теоретичне поняття державної політики ширше поняття
державного регулювання економіки, тому що перша
може грунтуватися й на принципі невтручання держави
в господарське життя, хоча на практиці це не має місце.
"У цей час питання стоїть не про необхідність держав-
ного регулювання економіки, а про його масштаби,
форми й інтенсивності" [2, с. 22].

У системі державного регулювання важливе місце
повинне займати держрегулювання економічного роз-
витку регіонів, під яким економіст О.В. Кузнєцова про-
понує розуміти дії центральних органів влади, ціль яких
— виборчий вплив на економічний розвиток окремих
територій". При цьому регіональна економічна політи-
ка (або регіональна політика) вживається як синонім
державного регулювання економічного розвитку ре-
гіонів, і не містить у собі економічну політику регіональ-
них органів влади" [5, с. 10]. У цьому ж змісті вислов-
люються економісти Б.Л. Корсунський і С.Н. Леонов, які
дотримуються "розуміння регіональної політики як дер-
жавних заходів щодо перерозподілу ресурсів між ре-
гіонами країни заради досягнення заданих (загально-
національних) цілей" [6, с. 36]. М. Долішній вважає, що
"у широкому розумінні регіональна політика — це сис-
тема цілей і дій, що спрямовані на реалізацію інтересів
держави щодо регіонів та внутрішніх інтересів самих
регіонів, яка реалізується за допомогою методів, що
враховують історичну, етнічну, соціальну, економічну та
екологічну специфіку територій" [7, с. 441].

Учений наголошує, що за сьогоднішніх умов регіональ-
на політика стає вагомим інструментом просторового ре-
гулювання соціально-економічного розвитку, особливо в
тих сферах, де дія ринкових важелів обмежена (соціальній,
екологічній, науково-технічній). Тільки через механізми ре-
гіональної політики, як важливого елемента загальнонац-
іональної стратегії, можна активізувати внутрішні потенц-
іали регіонів для соціально-економічного зростання тери-
торій і держави в цілому. Саме регіональна політика може
стати універсальним засобом ефективного використання
внутрішніх регіональних резервів, чого важко досягти за
допомогою галузевих методів управління.

Кожна держава розробляє власну модель регіо-
нальної політики, яка враховує її стратегічні пріоритети
й базується на специфічних ресурсах, які є в наявності.

Ефективність державного управління розвитком регіо-
ну допускає дослідження проблем взаємозв'язку регіональ-
ної економіки й внутрішньорегіональної політики. При цьо-
му важливо як теоретичне осмислення різних аспектів рег-
іонального розвитку, так і чітке виділення шляхів, завдань,
інструментів, механізмів прогресивного перетворення об-
'єкту управління — регіонального господарства у всьому
його різноманітті, з багатогранним обліком реальної
дійсності. Разом з тим, у регіональних умовах особливо не
слід забувати про те, що "сутність адміністрування й управ-
ління укладається в застосуванні знань до існуючих конк-
ретних реальностей для досягнення бажаних результатів".

Таким чином, можна сказати, що регіональне управ-
ління являє собою територіальний рівень державного
управління й включає сукупність закономірностей, прин-
ципів, функцій, форм і методів системного впливу на
соціально-економічні процеси в регіоні, що забезпечу-
ють реалізацію його специфічного потенціалу, спрямо-
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ваних на підвищення якості життя населення відповід-
но до сучасних суспільних потреб на основі раціональ-
ного використання ресурсів і з різностороннім обліком
територіальних факторів і місцевих особливостей.

Дослідження характерних рис регіонального управ-
ління дозволяє виділити кілька важливих ознак і влас-
тивостей регіонального управління.

Регіональне управління є територіальним рівнем за-
гальнодержавного управління, тому що стає провідником
і основним виконавцем як державної соціально-економ-
ічної політики, так і внутрішньорегіональної політики (,
що часто має специфічні ознаки). У зв'язку із цією пер-
шою властивістю є істотна залежність образу й інтенсив-
ності управлінських дій від рішень вищих органів влади.

Далі слід загострити увагу на об'єктивній необхідності
формування в регіональній системі відносин сумісності між
населенням, суб'єктами, що хазяюють, муніципальними
органами й регіональною адміністрацією. По суті — це ідея
цілісності, адекватності, сумісності й нерозривності соц-
іально-економічних інтересів, цілей, устремлінь, мотивів,
цінностей у регіональнім співтоваристві. Сучасне регіо-
нальне управління повинне забезпечувати приведення
різноманітних інтересів у системі регіону в певну
відповідність. Звичайно, повної відповідності добитися
важко, часом неможливо, але прагнути до цього потрібно.
У сфері суспільних відносин регіональне управління про-
являється як сукупність соціальних цінностей, що вираз-
но склалися і виявляє помітний прогресивний вплив на
розвиток регіонального співтовариства, стимулюючи на-
зріваючі зміни, нововведення, перетворення. У свою чер-
гу, під впливом соціально-економічних перетворень відбу-
ваються різноманітні зміни й у системі регіонального уп-
равління. Ця взаємозумовленість виступає як одна зі зна-
чимих ознак регіонального управління.

Регіон є складною багатофункціональною й бага-
тоаспектною системою. Тому управління регіоном ви-
магає всеохоплюючого системного підходу. Дослідни-
ки систем управління звертають увагу на необхідність
вивчення об'єктів у єдності взаємозв'язків і взаємоза-
лежностей. "Системний підхід — це підхід до дослід-
ження об'єкту (проблеми, явища, процесу) як до систе-
ми, у якій виділені елементи, внутрішні й зовнішні зв'яз-
ки, найбільш істотним образом впливають на досліджу-
вані результати його функціонування, а цілі кожного з
елементів визначені із загального призначення об'єкту".

Визнані американські фахівці в області управління
Г. Кунц і С. О'доннел відзначають: "Системний підхід
змушує вчених і практиків у конкретній області постійно
пам'ятати, що не можна підходити до жодного елемен-
ту, явища або проблеми без обліку його наступних взає-
модій з іншими елементами".

Системний підхід у регіональнім управлінні дозво-
ляє не тільки побачити критичні змінні й обмеження в
їхніх взаємозв'язках у процесах функціонування різних
структурних одиниць у регіональнім господарстві, але
й виробити відповідні організаційно-економічні рішен-
ня, вигідні як для складових елементів, так і для всієї
системи в цілому. Безсистемність загрожує фрагментар-
ністю, півзаходами, хаотичністю, низькою ефективні-
стю. Можна говорити про те, що без вивірених систем-
них рішень цілісний стабільний і динамічний розвиток
регіону важко собі уявити.

Таким чином, системність — найважливіша ознака
регіонального управління.

Динамічний розвиток регіону неможливий без повно-
цінної реалізації наявного специфічного регіонального
потенціалу. Регіональне управління завжди повинне мати
уявлення щодо власного потенціалу, можливостей, умов
й засобах приведення його в дію. Специфічний потенці-
ал визначається обсягом використовуваних ресурсів, їх
структурою, якістю, ступенем використання. До основ-
них видів ресурсів регіону, як відомо, відносять: людські;
природно-сировинні; фінансові; інвестиційні; матеріаль-
но-технічні; земельні; майнові; організаційні; інфор-
маційні; наукові; правові; підприємницькі й, звичайно ж,
інфраструктурні. Кожний регіон має власні, часто уні-
кальні, розміри, зміст, структурні і якісні характеристи-
ки тих або інших складових загального потенціалу.

Результативність регіонального управління в сучас-
них умовах оцінюється як з позицій підвищення конку-
рентоспроможності регіону у внутрішньоукраїнському
просторі, так і з погляду широти й глибини входження
регіону до системи світогосподарських зв'язків і про-
цесів, здійснюваних з багатобічним обліком зовнішніх
факторів і умов, підвищення або стійкого збереження
конкурентоспроможності регіону в різних її проявах,
оскільки спричиняє, як відомо, зростання добробуту і
якості життя населення регіону. А в цій справі ніяк не
обійтися без застосування методів і інструментів стра-
тегічного управління. Тим самим, можемо стверджува-
ти, що стратегічна орієнтація регіонального управлін-
ня, націлена на підвищення й/або стійке збереження
конкурентоспроможності регіону є наступною важли-
вою ознакою регіонального управління.

Таким чином, згідно з проведеним дослідженням,
найбільш характерними властивостями регіонального
управління є: істотна залежність образу й інтенсивності
впливів від рішень вищих рівнів влади; взаємозумов-
леність розвитку управління й відновлення спільних інте-
ресів регіонального співтовариства; системність (ана-
лізу, пророблень, рішень, дій); професійний рівень регі-
онального управління визначає ступінь реалізації спе-
цифічного потенціалу регіону; стратегічна орієнтація
регіонального управління, націлена на досягнення тієї
або іншої конкурентоспроможності регіону.

Ці властивості обумовлюють спрямованість і зміст
регіонального управління в країні, визначають форму-
вання його регіональної політики розвитку.

Інструментом подолання економічної й інвестицій-
ної кризи повинна стати регіональна транспортна по-
літика. Така політика створює умови для припливу інве-
стиційних ресурсів у промисловість регіонів, їх економ-
ічного розвитку. І, незважаючи на те, що в Україні діють:
Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплек-
су України на період до 2020 року, спрямована на поси-
лення державної транспортної політики, яка необхідна
для доповнення і коригування дій ринкових механізмів
з метою забезпечення ефективного, відповідаючого
суспільним інтересам формування транспортної систе-
ми держави та ринку транспортних послуг; Концепция
реформування транспортного сектору економіки, за-
тверджена постановою КМУ від 9 листопада 2000 р.
№ 1684 й передбачає реформування транспортного сек-
тору економіки і стабілізацію його розвитку і конкурент-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35

носпроможності в сучасних умовах; Стратегія інтеграції
України до ЄС, затверджена Указом Президента Украї-
ни від 11 червня 1998 року №615, що визначає основні
напрями співробітництва України з Європейським Со-
юзом; Програма утвердження України як транзитної
держави 2002—2010 роках, затверджена ЗУ від 7 лю-
того 2002 року № 3022; Концепції створення та функ-
ціонування національної мережі міжнародних транспор-
тних коридорів в Україні, затверджена постановою КМУ
від 4 серпня 1997 р. № 821, доцільно сформувати інфра-
структурну, транспортну політику регіону (області) у ви-
гляді документа, що містить механізм прийняття й реа-
лізації ефективних управлінських рішень на локально-
му рівні.

У зміст такої політики включаються: стратегія ре-
гіону в сфері функціонування інфраструктури, зок-
рема транспорту (мета, пріоритети, принципи); зако-
нодавчі нормативи й інструктивні матеріали для ре-
алізації цілей такої діяльності; методичні розробки
щодо аналізу функціонування транспортної інфрас-
труктури; організація контролю над реалізацією по-
літики.

Розробка інфраструктурної транспортної політики
передбачає певні етапи: формування стратегічних цілей
і завдань; аналіз економічного становища регіону; оці-
нка діючих і перспективних напрямків економічної діяль-
ності; аналіз зовнішнього середовища і її впливу на еко-
номіку регіону; аналіз властивих для даного регіону
внутрішніх факторів; вибір стратегії.

Основною частиною розробки інфраструктурної
транспортної політики є планування напрямків еконо-
мічного розвитку регіону, який визначає стратегічні й так-
тичні цілі транспортної політики й способи її реалізації.
Вона визначає границі інвестиційної діяльності, тобто доз-
воляє вибрати напрямку й установити критерії обмежень.

При цьому прийняття рішень в області транспортної
політики буде проводитися відповідно до встановлених
цілей й підкорятися ряду обмежень, покликаних сприяти
фінансовій стабільності суб'єктів господарювання.

Інфраструктурна транспортна політика є основою
всього процесу управління транспортом регіону. Форму-
вання політики означає скорочення можливих альтерна-
тивних дій, спрощення й прискорення процесу ухвалення
рішення. Головне її призначення — забезпечення по-

Рис. 1. Структурна схема формування регіональної політики розвитку

транспортної інфраструктури регіону
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слідовності дій у будівництві й модернізації інфраструкту-
ри регіону. Політика встановлює стандарти, якими повинні
керуватися економісти, відповідальні за управління транс-
портом. Вона визначає основу дій осіб, що ухвалюють
стратегічні рішення. Управління транспортом створює як
би єдине інформаційне поле й у цілому — основу здійснен-
ня транспортної політики в регіоні. Розумна транспортна
політика визначає напрямок спеціалізації регіону в певних
галузях промисловості, сільського господарства, соц-
іальній сфері. З урахуванням вищевикладених документів
та особливостей щодо формування регіональної транс-
портної політики, можливо запропонувати структурну схе-
му формування регіональної політики розвитку транспор-
тної інфраструктури регіону (рис. 1).

Алгоритм формування такої політики має таку
структуру:

— Формування такого документу, починається з си-
стемного аналізу передумов для обгрунтування необ-
хідності розробки та реалізації регіональної транспор-
тної політики. Проводиться грунтовний аналіз чинного
законодавства, нормативно-правових актів, програм та
інших документів розроблених як на рівні держави, так
і на регіональному рівні, аналіз економічного станови-
ща регіону, зовнішніх та внутрішніх чинників, що впли-
вають на економіку регіону.

— Ідентифікація проблем, визначення завдань та
кінцевих цілей реалізації політики на основі застосуван-
ня наукових підходів, котрі грунтуються на певній сис-
темі принципів її проведення та у відповідності з реалі-
зацією життєво важливих інтересів регіону.

При розробці прогнозу комплексного розвитку краї-
ни в цілому необхідно виділення регіональних особли-
востей території з обліком їх близькості й розвиненості
транспортної мережі, наявності й розробленості корис-
них копалин, ступеня їх інтеграції в єдиний економічний
простір країни. Відповідно до викладеної мети можна
сформулювати наступні перспективні завдання регіо-
нальної транспортної політики:

— на підставі нормативно-правової бази узгоджен-
ня позицій державних і регіональних органів влади за
темпами розвитку ВРП, транспорту країни й регіональ-
ного транспорту;

— розмежування прав і обов'язків з управління
транспортом країни й регіональним транспортом у
здійсненні пасажирських і вантажних перевезень у
місцевих, міжрегіональних і міжнародних сполученнях
( у тому числі в складі міжнародних транспортних кори-
дорів — МТК):

— облік природно-кліматичних умов при розробці
програм розвитку регіонального транспорту з виділен-
ням специфічних регіонів;

— узгодження державних і регіональних органів в
області безпеки руху й екології;

— узгодження програм з реконструкції транспорт-
них комунікацій, а також нового транспортного освоє-
ння в ув'язуванні із прогнозами розвитку й розміщення
продуктивних регіонів і розселенням населення.

Для реалізації викладеної мети й завдань регіональ-
ної транспортної політики використовуються ті ж еко-
номічні механізми, які вже тривалий період використо-
вуються на державному рівні практично для транспорт-
ного комплексу в цілому.

— Використання при формуванні політики відпові-
дних властивостей регіонального управління, (прин-
ципів), визначення напрямів політики, ключових завдань
щодо проведення регіональної політики.

— Встановлення механізму узгодження та уточнен-
ня регіональних питань з державою та громадкістю (у
контексті забезпечення взаємоузгодженості інтересів
людини, суспільства та держави, застосування механі-
зму соціального партнерства).

— Проведення процедури оцінювання ризиків та
загроз економіці регіону та державі (суспільно-по-
літичній чи соціально-економічній стабільності). Такі ри-
зики можуть виникнути як під час реалізації регіональ-
ної транспортної політики, так і після її завершення.

— Дотримання відповідного порядку щодо по-
слідовності розробки та реалізації проектів концепцій,
стратегій, програм, проектів, планів, заходів та контрою
за їх виконанням та втіленням їх на рівні регіону.

Важливим у всій цій схемі є проведення постійного
моніторингу виконання заходів, одержаних результатів
щодо реалізації регіональної політики.

Так, наприклад, велике значення при формуванні рег-
іональної транспортної політики слід приділити до-
слідженню та опрацюванню нормативно-правових актів
держави. Так, зокрема мова йде про документи, що містять
інформацію щодо напрямків державної регіональної пол-
ітики: Концепцію державної регіональної політики; ЗУ
"Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"; ЗУ "Про
державно-приватне партнерство"; ЗУ "Про стимулюван-
ня розвитку регіонів"; ЗУ "Про державні цільові програ-
ми"; ЗУ "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного та соціального розвитку України";
ЗУ "Про планування і забудову територій"; ЗУ "Про Гене-
ральну схему планування території України"; Державна
стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;
Державна Програма економічного та соціального розвит-
ку України, а також документи щодо напрямів транспорт-
ної політики України: Транспортна стратегія України на
період до 2020 року"; Концепция развития транспортно-
дорожного комплкса Украины на период до 2020 года;
Концепция реформування транспортного сектору еконо-
міки; Стратегія інтеграції України до ЄС; Програма утвер-
дження України як транзитної держави 2002—2010 роках;
Концепції створення та функціонування національної ме-
режі міжнародних транспортних коридорів в Україні.

Здійснюючи системний аналіз передумов необхід-
ності розробки та реалізації регіональної політики не-
обхідно провести відповідні аналітичні та прогнозні роз-
рахунки, необхідно оцінювати ефективність майбутньої
політики з огляду на реальний стан ситуації, що склала-
ся у конкретному регіоні.

Визначення ж головної мети регіональної політики
передбачає чітке визначення стратегічних пріоритетів
економічного розвитку регіону взаємоузгодження їх на
рівні держави, суспільства та людини.

Важливим питанням є також розробка альтернатив-
них варіантів для досягення цілей, визначення критеріїв їх
відбору, прогнозування майбутнього розвитку регіону.

Особливої уваги заслуговує питання оцінювання
ризиків та загроз, що виникають не лише у разі несвоє-
часного та неадекватного проведення заходів регіо-
нальної політики, а й у процесі реалізації політики.
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Практичну основу реалізації регіональної політики
складає низка пов'язаних одна з одною процедур та
методик, які, зокрема, дозволяють визначатися з аль-
тернативними напрямами політики, оцінка ризиків та
загроз їх реалізації у процесі реалізації політики, інстру-
менти реалізації політики. Це дозволяє використовува-
ти вказану схему не лише для напрацювання регіональ-
ної транспортної політики, але й для прийняття ефек-
тивний управлінських рішень управлінських рішень,
спрямованих на пошук раціонального варіанта розвит-
ку регіону та підвищення його конкурентоспроможності,
здійснювати прогноз розвитку процесу вдосконалення
системи регіонального управління.

ВИСНОВКИ
Отже, запропонована схема відображає процеси, що

містять відповідну послідовність управлінських дій, по-
єднаних в одній регіональній системі аналізом певних ма-
сивів інформації, зокрема щодо: дослідження становища
об'єкту управлінського впливу (проведення аналізу соц-
іально-економічного становища регіону, оцінювання дію-
чих та перспективних напрямів економічної діяльності ре-
гіону, визначення специфічного потенціалу регіону, аналіз
зовнішнього середовища, аналіз властивих для регіону
внутрішніх чинників); формулювання альтернатив стосов-
но розробки й реалізації регіональної політики щодо мо-
дернізації інфраструктури регіону (транспортної політики
регіону) з порівнянням отриманих результатів з ризиками
та загрозами, що можуть виникнути у разі її непроведен-
ня; поетапного узгодження її цілей та завдань з життєво
важливими інтересами регіону та держави.

Базою для розробки транспортної політики служить
повна інформаційна забезпеченість, в основі якої пере-
бувають дані про економічне господарювання регіону
як за поточний період, так і на перспективу. Підсистема
збору й аналізу інформації повинна включати наступні
елементи й виглядати в такий спосіб: система норматив-
но-правової документації як на рівні держави, так і ре-
гіону, міжнародні документи щодо регулювання робо-
ти транспорту; система внутрішньої звітності суб'єктів
господарювання; система збору й обробки поточної
зовнішньої інформації; система нагромадження й сис-
тематизації інформації; система економічних дослі-
джень; система аналізу інформації.

Сьогодні джерела позитивної динаміки економіч-
ного зростання відшукуються не стільки на стороні
традиційних, "природніх" умов виробництва, зв'язаних,
наприклад, з наявністю ресурсів, а на стороні цілесп-
рямовано формованих, здобутих конкурентних пере-
ваг. Стосовно до України мова може йти про викорис-
тання її транзитного потенціалу, пов'язаного з особ-
ливим географічним положенням країни як природнь-
ого транспортного коридору, що з'єднує Європейсь-
кий, Азіатсько-Тихоокеанський регіони й Американсь-
кий континент.

Сказане дозволяє зробити висновок про те, що
транспортний комплекс повинен розглядатися не тільки
як найважливіший фактор економічного зростання но-
вого, постіндустріального типу, як умова реалізації кон-
курентних переваг, але й, головним чином, як активний
фактор формування конкурентоспроможності товарів
і послуг у цілому.

Таким чином, важливість подолання економічної
кризи й створення конкурентних переваг регіону дик-
тує необхідність вдосконалення процесу формування
регіональної транспортної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз динаміки цін на біржові активи та їх порівняння

показують, що в певні моменти часу між рухом різних по
суті біржових інструментів існує чітка залежність. Знаючи
про це з'являються додаткові можливості з прогнозування
змін ціни на активи, базуючись на даних динаміки інших.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями в сфері прогнозування цін на біржові
активи займались такі вчені і практики, як Б. Віл'ямс, А. Ел-
дер, Т. Демарк, Дж. Мерфі, Е. Найман, Ю. Жваколюк тощо.

Незважаючи на те, що на тему прогнозування біржових
цін написано безліч книг та створено безліч методів, ще за-
лишаються невисвітлені питання. Зокрема питання мінли-
вості ринків та взаємного впливу фінансових активів.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Підтвердити гіпотезу про наявність зв'язків між різними

фінансовими активами, оцінити їх рівень і суттєвість та запропо-
нувати шляхи щодо практичного використання цієї інформації.
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ANALYZING THE CHANGEABILITY OF THE FINANCIAL MARKETS BASED ON THE MUTUAL
INFLUENCE OF THE FINANCIAL ASSETS

У статті розглядається динаміка цін на різні фінансові активи, аналіз якої показує, що в певні

моменти часу між рухом різних за сутністю фінансових інструментів встановлюється чітка за-

лежність, яка з часом може змінювати як рівень сили, так і напрям. Аналіз проводився для фінан-

сових активів з різних типів фінансових ринків: ринки цінних паперів (індекс Доу-Джонса, каз-

начейські облігації США), товарні ринки (нафта та золото), а також міжнародний валютний ри-

нок (валютні пари EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Знання таких залежностей дозво-

ляє здійснювати прогнозування зміни цін на біржові активи, грунтуючись на аналізі поведінки

інших активів. В якості критерію мінливості в статті пропонується використовувати коефіцієнт

кореляції між різними фінансовими активами.

In the article the dynamic of the prices for different market assets is examined. An analysis show

that in certain periods of time strong connection between different financial assets (direct or indirect)

exists and it is rather unstable. The following types of financial markets and assets were analyzed:

stock market (Dow-Jones Index, treasuries), commodities (gold, oil) and FOREX (EUR/USD, USD/

JPY, USD/CAD, AUD/USD). Knowing of such dependences helps to make forecasts of market prices

changes. As a criterion of changeability the use of correlation coefficient is proposed.

Ключові слова: фінансові активи, кореляційний аналіз, прогнозування, аналіз динаміки цін, фінансовий ринок.
Key words: financial assets, correlation analysis, forecast, price dynamic analysis, financial market.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питаннями прогнозування цін на біржові активи за-

ймаються дві сфери наукової діяльності: технічний аналіз
та фундаментальний аналіз.

Основні положення технічного аналізу ігнорують будь-
які впливи ззовні на динаміку цін біржових активів, вважаю-
чи, що поточне значення ціни і тенденція вже врахувало всі
фактори. Оскільки технічний аналіз має справу виключно з
"матеріальними" аспектами (минулі ціни) біржового активу,
вплив решти чинників повністю ігнорується або ж віддаєть-
ся на відкуп фундаментальному аналізу, який і "відповідає"
за економічні, політичні, форс-мажорні та інші чинники.

Проте можна виділити деякі фактори фундаментального
характеру, які цілком підлягають технічному аналізу, або при-
наймні можуть стати одним з напрямів технічного аналізу.

Наприклад, свого часу за динамікою цін на нафту можна
було достатньо легко і точно оцінити динаміку російського
фондового ринку: ціни на нафту пішли вгору, індекс РТС зрос-
татиме і навпаки. Подібна картина спостерігається і на інших
біржових ринках, причому в якості орієнтиру (фокусу) ринку
може виступати не тільки нафта, але і золото, прибутковість



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39

казначейських облігацій США, індекси
провідних фондових бірж тощо.

База даних (котирування) по кожно-
му з перерахованих потенційних фокусів
ринку є, а, отже, існує можливість не
тільки проаналізувати кожен з них окре-
мо, але і оцінити ступінь впливу одного
біржового інструменту на іншій.

При чому вплив можна оцінювати не
тільки постфактум, але і в динаміці. Ос-
таннє дуже важливе, оскільки фокуси
знаходяться в постійному русі. Сьо-
годні ринок може фокусуватися на
нафті, через рік — на золоті, через 2
роки — на фондовому ринку і так далі.

Наприклад, у 2008 році денні гра-
фіки нафти і пари EUR/USD були прак-
тично ідентичні. При тому, що це вель-
ми несхожі біржові інструменти — ва-
лютна пара і сировинний актив — нафта.

Проте зіставлення тих же біржо-
вих інструментів, але за рік 2005 дає аб-
солютно іншу картину.

Тобто фокуси ринку не є константою
і час від часу зміщуються. Проаналізує-
мо взаємозв'язки між основні біржови-
ми активами за останні 5 років, а також
їх зміни за цей період. В якості інстру-
ментів прогнозування виберемо міжна-
родний валютний ринок. Вибір даної
сфери обумовлений тим, що на сьогоднішній день, користу-
ючись послугами ділінгових центрів можна вільно здійсню-
вати операції з різними валютними парами.

В якості інструментарію для аналізу будемо використову-
вати парний кореляційний аналіз, по-перше, це набагато точн-
іше і об'єктивніше, ніж, просте порівняння графіків двох інстру-
ментів, по-друге, дозволяє кількісно оцінити цей самий "фо-
кус" ринку, умовно кажучи силу концентрації ринку на чомусь.

Зі всього різноманіття валютних пар нами були вибрані
eur/usd, usd/jpy, usd/cad, aud/usd — тобто по суті валю-
ти основних світових гравців плюс базові товарні валюти з
причини деякої специфічності їх динаміки.

Що стосується "фокусів", то в різний час ними були або
потенційно могли бути: ціни на золото, нафту, фондові ринки
(об'єктом аналізу буде індекс Доу-Джонса), рівень процент-
них ставок, а також доходність казначейських облігації США.

Почнемо з аналізу трьох "фокусів" — нафта, золото, фон-
довий ринок. Дані для аналізу були взяті нами з архіву котиру-
вань торгової платформи MetaTrader 4, що надані компанією
MetaQuotes. Котирування від MetaQuotes цілком відповідають
реальним котируванням на провідних світових біржах.

Аналіз для валютної пари EUR/USD за період 2004—
2008 рр. представлений у таблиці 1.

У середньому впродовж п'яти років динаміка курсу пари
EUR/USD позитивно корелювала з нафтою, золотом і індек-
сом Доу-Джонса. При цьому усередині періоду зв'язки поводи-
лись украй нестабільно — від повної відсутності до сильних
зв'язків, які від року в рік змінювали характер з прямих на зво-
ротні.

Результати аналізу для валютної пари USD/JPY за пе-
ріод 2004—2008 рр. представлені в таблиці 2.

Аналіз кореляційних зв'язків валютної пари USD/JPY
показав, що в середньому за 5 років цей інструмент не був
пов'язаний з динамікою нафти, золота або індексу Доу-Джон-
са. Це пояснюється не з відсутністю зв'язків як таких, а з тим,
що з року в рік вони змінювали напрям і силу, як результат,
це привело до підсумкової "незалежності" валютної пари.

Аналіз для валютної пари USD/CAD за період 2004—
2008 рр. представлений у таблиці 3.

Аналіз тісноти і напряму зв'язку валютної пари USD/
CAD і вибраних нами біржових активів показав, що протя-
гом аналізованого періоду спостерігався стабільний і силь-
ний негативний зв'язок із золотом. Індекс Доу-Джонса не
дивлячись на значний середній показник (-0,82) окремо по
роках показував нестабільний і досить слабкий зв'язок з
динамікою USD/CAD. Нафта і USD/CAD в середньому
впродовж п'яти років показали дуже сильну негативну ко-
реляцію при цьому в 2008 році зв'язок взагалі був відсутній.

Результати аналізу для валютної пари AUD/USD за пе-
ріод 2004—2008 рр. представлені в таблиці 4.

У середньому валютна пара AUD/USD тісно пов'язана
з аналізованими нами біржовими активами (коефіцієнт ко-
реляції складає близько 0,8). Проте для кожного з інстру-
ментів картина була різна. Тісна позитивна кореляція з на-
фтою забезпечена динамікою цін у 2007—2008 роках, при
тому, що в решту років зв'язок був негативним, хоча і вель-
ми незначним. Тісний позитивний зв'язок із золотом спос-
терігався впродовж більшості періодів, за винятком 2005
року, коли він була негативним. Взагалі слід зазначити, що
2005 рік був достатньо специфічний для AUD/USD з погля-
ду кореляційних зв'язків.

Отже, аналіз кореляційних зв'язків між валютними па-
рами і вибраними нами біржовими активами показав, що
зв'язки, як правило достатньо сильні, але при цьому край
нестабільні. В один рік зв'язок може бути сильним позитив-
ним, а вже наступного року не менш сильним, але негатив-
ним. З одного боку це підтверджує гіпотезу про те, що
біржові активи здійснюють взаємний вплив, а з іншого —
підкреслює необхідність оновлення даних щодо рівня зв'яз-
ку, оскільки він перебуває у постійному русі.

Як альтернативу запропонованим нами вище за інстру-
менти, для того, щоб аналіз був повним, проаналізуємо на-
явність або відсутність зв'язків між курсом долара і грошо-
во-кредитною політикою ФРС (динаміка процентних ста-
вок), а також прибутковістю казначейських облігацій США.
Результати аналізу наведені в таблиці 5.

Зв'язок між динамікою курсу валютної пари EUR/USD
і процентних ставок у США досить значний і підтверджує в

Фокуси ринку 2004 2005 2006 2007 2008 
В середньому 
за п'ять років 

Нафта 0,24 -0,66 0,13 0,96 0,82 0,77 
Золото  0,85 -0,63 0,74 0,94 0,27 0,83 
Фондовий ринок 
(індекс Доу-Джонса) 

0,54 -0,13 0,65 0,57 0,11 0,71 

Таблиця 1. Аналіз фокусів ринку для валютної пари EUR/USD

за період 2004—2008 рр.

Власні розрахунки.

Власні розрахунки.

Фокуси ринку 2004 2005 2006 2007 2008 
В середньому 
за п'ять років 

Нафта 0,05 0,62 -0,57 -0,75 -0,55 0,06 
Золото -0,83 0,83 -0,53 -0,8 -0,49 0,16 
Фондовий ринок 
(індекс Доу-Джонса) 

-0,64 0,26 0,31 -0,05 0,32 0,45 

Таблиця 2. Аналіз фокусів ринку для валютної пари USD/JPY

за період 2004—2008 рр.

Фокуси ринку 2004 2005 2006 2007 2008 
В середньому 
за п'ять років 

Нафта -0,61 -0,68 -0,44 -0,93 0,04 -0,91 
Золото  -0,92 -0,86 -0,56 -0,8 -0,53 -0,9 
Фондовий ринок 
(індекс Доу-Джонса) 

-0,23 -0,35 0,03 -0,8 0,1 -0,82 

Власні розрахунки.

Таблиця 3. Аналіз фокусів ринку для валютної пари USD/CAD

за період 2004—2008 рр.
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цілому положення макроекономіки про особливості взає-
модії даних інструментів. Виключенням в даному випадку є
2005 рік, коли напрям зв'язку був нехарактерним.

Результати аналізу зв'язку динаміки курсу валютної
пари EUR/USD і прибутковості казначейських облігацій
США наведені нами в таблиці 6.

Цифри говорять про те, що короткострокові казна-
чейські облігації знаходяться в достатньо тісному взаємоз-
в'язку з курсом EUR/USD, хоча цей зв'язок і дуже мінливий
з погляду напряму. У довгострокових облігацій (термін по-
гашення більше року) зв'язку не простежувалось.

Як елемент додаткового аналізу, оці-
нимо зв'язки між прибутковістю казна-
чейських облігацій США і процентних ста-
вок ФРС. Результати розрахунків представ-
лені в таблиці 7.

З погляду класичних макроекономіч-
них підходів, підвищення процентної став-
ки має бути поштовхом до зростання при-
бутковості, інакше у інвесторів з'являють-
ся цікавіші альтернативи для капіталовкла-
день. Проте на практиці виникали ситуації

як прямо протилежні, так і просто нейтральні. Отже, для ко-
роткострокових облігацій (до року включно) закони макро-
економіки працюють на все 100% кореляція практично до-
рівнює 1, в той же час для облігацій більше року чіткого
зв'язку не простежується.

Звичайно, складно сказати чи є "фокуси" ринку рушій-
ними чинниками. Але цифри говорять достатньо одностай-
но про те, що певний зв'язок між ринком (представленим як
ми і умовилися раніше тією або іншою валютною парою) і
певним "фокусом". Знаючи про це, визначивши поточний
фокус ринку і характер взаємозв'язку, можна ухвалювати
ті або інші рішення щодо здійснення операції, тобто роз-
робляти правила торгової стратегії.

Головною проблемою з погляду практичної реалізації
запропонованих нами положень є пошук
точок зміни фокусу, тобто коли ринок
змінює акцент з одного показника на іншій.
Як сигнали про зміну фокусів, на нашу дум-
ку, доречно розглядати систематичне паді-
ння рівня кореляції.

ВИСНОВКИ
Проведений у роботі аналіз показав, що

біржові активи активно взаємодіють один з
одним, здійснюючи взаємний вплив. Кількісна
оцінка цих зв'язків показала, що вони досить
істотні. Проте зв'язки між інструментами дуже
нестабільні від майже 100% прямої залеж-
ності до аналогічної по силі, але зворотної за
напрямом.

Висновки, сформульовані в роботі
відкривають можливості для поліпшення
якості прогнозування цін на ті або інші
біржові інструменти і, відповідно, можли-
вості спекулятивного заробітку на коливан-
нях цін біржових активів. Особливості прак-
тичної реалізації даних досліджень з метою
спекулятивного заробітку будуть проанал-
ізовані в наступних публікаціях.

Література:
1. Найман Э. Малая энциклопедия трей-

дера [Текст] / Эрик Л. Найман. — М.: Аль-
пина Бизнес Букс. — 2009. — 456 с.

2. Архив котировок компании Meta
Quotes [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.metaquotes.net

3. Торговый терминал компании "Альпари" [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.alpari.org

References:
1. Naiman, E. (2009), Malaya encyclopedia treidera [Small

encyclopedia of trader], Alpina Books, Moskow, Russia.
2. Archive of quotations MetaQuotes Corp. (2013),

available at: http://www.metaquotes.net
3. Trading Terminal Company ALPARI (2013), available at:

http://www.alpari.org
Стаття надійшла до редакції 03.06.2014 р.

Фокуси ринку 2004 2005 2006 2007 2008 
В середньому 
за п'ять років 

Нафта -0,18 -0,37 -0,09 0,88 0,84 0,8 
Золото  0,68 -0,56 0,6 0,77 0,39 0,84 
Фондовий ринок 
(індекс Доу-
Джонса) 

0,65 -0,11 0,65 0,78 0,15 0,78 

Власні розрахунки.

Таблиця 4. Аналіз фокусів ринку для валютної пари AUD/

USD за період 2004—2008 рр.

 Ставка Напрям зміни Кореляція 

2004 2% - 3.25% підвищення 0,70 

2005 3.25% - 5.25% підвищення -0,89 

2006 5.25% - 6.25% підвищення 0,84 

2007 6.25% - 4.75% зниження -0,89 

2008 4.75% - 2.25% зниження -0,80 

Таблиця 5. Аналіз зв'язку динаміки курсу

валютної пари EUR/USD і процентних ставок

у США

Власні розрахунки.

Рік 1-місячні 3-місячні 6-місячні річні 10-річні 20-річні 

2004 0.65 0.64 0.55 0.44 -0.34 -0.50 

2005 -0.85 -0.87 -0.85 -0.84 -0.11 0.27 

2006 0.71 0.77 0.72 0.62 0.18 0.20 

2007 -0.80 -0.88 -0.90 -0.90 -0.68 -0.59 

2008 -0.84 -0.85 -0.78 -0.72 -0.33 0.00 

Всього -0.03 -0.05 -0.07 -0.12 -0.36 -0.36 

Таблиця 6. Аналіз зв'язку динаміки курсу валютної пари

EUR/USD і прибутковості казначейських облігацій США

Власні розрахунки.

Рік 1-місячні 3-місячні 6-місячні річні 10-річні 20-річні 

2004 0.96 0.96 0.93 0.83 -0.21 -0.43 

2005 0.94 0.98 0.98 0.97 0.37 -0.03 

2006 0.87 0.95 0.92 0.83 0.31 0.29 

2007 0.86 0.93 0.95 0.96 0.80 0.71 

2008 0.89 0.89 0.88 0.80 0.22 -0.19 

Всього 0.98 0.98 0.98 0.97 0.64 0.09 

Власні розрахунки.

Таблиця 7. Аналіз зв'язку динаміки прибутковості

казначейських облігацій США і процентних ставок в США
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема збільшення обсягів та необхідного покра-

щення якісних і кількісних характеристик інвестиційної
та інноваційної діяльності суб'єктів економічних відно-
син в Україні надзвичайно складна, але водночас потре-
бує якнайшвидшого вирішення. Від цього залежить мо-
дернізація господарського комплексу, створення якіс-
ного і конкурентоспроможного національного продук-
ту. Сприятливість інвестиційного середовища — один з
головних індикаторів легкості ведення бізнесу, його
економічної безпеки і сталого розвитку, сформованості
раціонального та справедливого економіко-правового
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інституціональної структури економіки. Важливо зробити наголос на покращенні функціональ-

но-ресурсного підгрунтя інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів малого і середнього
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середовища господарювання. У той же час скерованість
інвестиційних ресурсів на інноваційні цілі важлива оз-
нака ефективності їх використання.

Саме тому є підстави стверджувати про право-
мірність віднесення завдання інвестиційно-інноваційної
активізації до пріоритетів сучасної державної економі-
чної політики в Україні. Причому активізації інвестицій-
но-інноваційної діяльності потребують усі види еконо-
мічної діяльності, сектори та сфери національного гос-
подарства, чого досягнути швидко апріорі неможливо.
Відповідно, слід визначитися з напрямом прикладання
державного ресурсу, де можуть відбутися зміни, які
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прямо чи опосередковано стимулю-
ватимуть їх і в інших сферах. Таким
"локомотивом", на думку автора, є
підприємницький сектор, суб'єкти
якого найбільш вмотивовані впро-
ваджувати у господарську практи-
ку раціональні рішення, забезпечу-
ючи позитивні інституціональні та
структурні зміни. Бізнес правильно
сприймає та швидко реагує на ініціа-
тиви влади з покращення економіч-
ного та зокрема фінансового сере-
довища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як справедливо доводиться у
численних дослідженнях з проблем
інвестування [6, 8, 9], за період не-
залежності у нашій державі все ще
не вдалося забезпечити належне
збільшення обсягів інвестування в
економіку, причому як зовнішнього, так і внутрішньо-
го. Головна причина цього — системність проблеми,
адже готовність інвестора вкладати кошти залежить від
макроекономічної стабільності, місткості та розвине-
ності внутрішнього ринку, платоспроможності попиту,
легкості проходження дозвільних, погоджувальних та
ліцензійних процедур, витратомісткості та рівня
трансакційних витрат, захисту права приватної власності
та безпеки підприємництва, відсутності бюрократизму і
корупції чиновників, прозорості та рівності конкурент-
ного середовища, легкості введення і виведення інвес-
тицій [4, 7]. Важливими є також і соціально-психологічні
чинники, імідж держави та провідних підприємств, мен-
тальність населення тощо [5, 10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями дослідження є розробка

напрямів удосконалення інституційного-правового за-
безпечення інвестиційно-інноваційної активності бізне-
су в контексті державної політики розвитку інфраструк-
турного забезпечення та пріоритетних сфер реалізації
інвестиційно-інноваційних проектів суб'єктів підприєм-
ництва України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чисельність чинників впливу на інвестиційну ак-
тивність економічних агентів доволі варіативна. З такою
ж системністю і комплексністю потрібно підійти до дер-
жавної політики регулювання розвитку та стимулюван-
ня інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва,
причому насамперед в інноваційній сфері. При реалізації
державної політики необхідно дотримуватися певної
послідовності (рис. 1).

Так, попри наявність базових нормативно-правових
актів щодо регулювання розвитку підприємництва, інве-
стиційної і інноваційної діяльності, їх положення все ще
залишаються недостатніми і мало дієвими. Мета і стра-
тегічні цілі цих важливих документів, беззаперечно, виз-

начені правильно. Але задля їх досягнення реалізують-
ся заходи, не орієнтовані повною мірою на усунення го-
ловних, актуальних на сьогодні перешкод і проблем
інвестування суб'єктів бізнесу, у т. ч. в інноваційні про-
екти. Саме тому першочерговим завданням влади має
стати інвентаризація і удосконалення поточного інсти-
туційно-правового забезпечення регулювання і стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної діяльності у реаль-
ному секторі національної економіки. Це, по-перше,
значно покращить законодавче поле інвестиційно-інно-
ваційної діяльності та її регулювання та, по-друге, дасть
інформаційно-психологічний поштовх для представ-
ників підприємницького сектору (резидентів і нерези-
дентів) щодо реальних дій влади у напрямі покращення
середовища в аналізованій сфері. По-третє, раціональ-
но-достатнє покращення інституційно-правового сере-
довища в інвестиційно-інноваційній сфері стане осно-
вою для прийняття важливих рішень на державному, ре-
гіональному і місцевому рівнях щодо покращення стра-
тегування (стратегії і програми) розвитку підприємниць-
кого сектору, інвестиційної та інноваційної діяльності
загалом.

На сьогодні більшість регіональних і місцевих стра-
тегій та програм розвитку підприємництва, науково-дос-
лідної та інноваційної діяльності, інвестування в Україні
мало ефективні, у т. ч. через їх неузгодженість між со-
бою, відсутність єдиної інституційно-правової основи
формування стратегічних і операційних цілей, інстру-
ментів і засобів їх досягнення.

Перспективним напрямом підвищення ефективності
регіональних і місцевих стратегій та програм може ста-
ти їх зорієнтованість на одночасне вирішення як суто
цільових (розширення масштабів ділової активності на-
селення, збільшення обсягів інвестицій та інноваційної
діяльності), так і завдань соціально-економічного роз-
витку територій. Йдеться про кооперацію великого та
малого бізнесу, розвиток периферійних і сільських те-
риторій, покращення якості життя населення, реаліза-
цію творчого та інтелектуального потенціалу громадян
і суспільства. Цьому сприятиме поступове формування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентаризація та удосконалення інституційно-правового забезпечення регулювання 
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Формування базових елементів інституційного середовища інвестиційно-інноваційної 
діяльності та оновлення діючої підприємницької інфраструктури 

Покращення функціонально-ресурсного забезпечення інвестиційно-інноваційної 
діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу 

Запровадження моніторингу та діагностики інвестиційно-інноваційної активності 
підприємницького сектору та ефективності державної політики  

Раціональне стратегування розвитку та орієнтування представників підприємницького 
сектору на формуванні поточних і перспективних основ конкурентоспроможності 

Системне покращення домінантних характеристик інвестиційного середовища, 
формування організаційно-економічних механізмів «зближення» і реалізації спільних 

інтересів науково-дослідницького, підприємницького секторів та держави 

Рис. 1. Концепція державної політики інфраструктурного

забезпечення інвестиційно-інноваційної активності

підприємницького сектору
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базових елементів інституційного середовища інвести-
ційно-інноваційної діяльності в підприємницькому сек-
торі України, які на сьогодні відсутні, але є звичною
практикою економічно розвинених держав. Водночас,
потрібно звернути увагу й на діяльність чисельних еле-
ментів інфраструктури, які в нашій державі створені та
декларують або справді здійснюють діяльність, але в
макроекономічному і суспільному масштабі вона мізер-
на. Важливо, аби в нашій державі функціонували
реальні, а не фіктивні фонди фінансово-інвестиційної
підтримки підприємництва (зокрема інноваційного),
бізнес- та технологічні центри, інвестиційні площадки
тощо із необхідним організаційно-економічним забез-
печенням. Відповідно, на наступному етапі реалізації
державної політики важливо зробити наголос на покра-
щенні функціонально-ресурсного базису інвестиційно-
інноваційної діяльності суб'єктів малого і середнього
підприємництва.

На завершальному етапі державного регулювання
розвитку інфраструктурного забезпечення в аналізо-
ваній сфері потрібно організувати її контроль. Засобом
цього слугуватиме розробка нормативно-методичного
базису та запровадження практики здійснення система-
тичного моніторингу і діагностики інвестиційно-іннова-
ційної активності підприємницького сектору та ефектив-
ності державної політики її стимулювання.

Удосконалення інституційно-правового середовища
інвестиційно-інноваційної активності підприємництва в
Україні має насамперед стосуватися покращення стра-
тегічного планування цього процесу. Йдеться про фор-
мування національної та регіональних і місцевих стра-
тегій і програм. Водночас, автор переконаний у недо-
цільності розробки і прийняття відокремленого страте-
гічного планового документу, що стосується виключно
аналізованої сфери, та навпаки стратегічні планові до-
кументи щодо підприємництва мають охоплювати якнай-
ширші напрями його розвитку.

Відповідно, перспективніше виглядає рішення про
переосмислення двадцятирічного досвіду розвитку
підприємництва Україні та обгрунтування напрямів удос-
коналення державної політики його регулювання і сти-
мулювання у розробці Національної стратегії розвитку
підприємництва в Україні на період 2014—2020 рр. Вка-
заний часовий період обумовлений доцільністю покла-
дання відповідальності за досягнення пріоритетів ре-
формування і забезпечення таким чином розвитку
вітчизняного підприємницького сектору на вищий інсти-
тут державної влади.

У межах національної стратегії можливо буде не
лише встановити нову місію, пріоритети, механізми та
інструменти державної політики, але й виписати меха-
нізми прийняття управлінських рішень органами держав-
ного управління нижчих рівнів із урахуванням особли-
востей соціально-економічного розвитку територій,
ефективності функціонування і структурних характери-
стик бізнес-середовища, ресурсного та науково-дослі-
дного, інвестиційного потенціалу тощо.

Структурні частини національної стратегії могли б
бути визначеними за ресурсно-функціональними напря-
ми системи підприємницького сектору — макроеконо-
мічною, фінансовою, інвестиційною, науково-техноло-
гічною, зовнішньоекономічною, енергетичною та ресур-

сною. Втім, ще більш раціональним виглядає розумне
стратегічне поєднання державної політики розвитку
вказаних сфер підприємницького сектору, як от — інве-
стиційно-інноваційної, фінансово-ресурсної, внутріш-
ньо та зовнішньоекономічної, виробничо-енергетичної,
що забезпечить формування більш якісних синергічних
властивостей системи розвитку підприємництва Украї-
ни.

За такого підходу своє власне та важливе місце в
межах системної, комплексної і довгострокової держав-
ної політики регулювання розвитку підприємництва змо-
же посісти його інвестиційно-інноваційна діяльність та
активність. Як вже зазначалося, на основі національної
потрібно буде сформувати регіональні та місцеві стра-
тегії розвитку підприємництва з єдиним підходом щодо
формування часового періоду їх реалізації (наприклад,
2015—2020 рр.), пріоритетів і засобів їх досягнення,
джерелами та обсягами фінансування заходів. Додамо,
що реалізація заходів державної політики в аналізованій
сфері на місцевому рівні може здійснюватися у відпо-
відності до регіональних програм підтримки малого і се-
реднього підприємництва з меншим часовим періодом
(як є зараз).

Інституціалізація процесу стратегування державної
політики регулювання розвитку підприємництва та інве-
стиційно-інноваційного забезпечення в його межах по-
требує прийняття Закону України про основні засади
(стратегію) державної політики регулювання розвитку
підприємництва в Україні. Такий висновок робимо в тому
числі й через те, що Закон України "Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємниц-
тва в Україні" [1], прийнятий у 2012 р., не зміг критично
позитивно якісно вплинути на покращення державної
політики у сфері підприємництва. Одним з істотних його
недоліків є те, що цей нормативно-правовий акт так і не
заклав методичних рекомендацій з її стратегування і
планування, включно із забезпеченням накопичення,
формування та ефективного використання елементів
конкурентоспроможності як підприємницького, так і
реального сектору загалом, до яких беззаперечно
відноситься інвестиційно-інноваційна діяльність.

Якщо не змінити цього зараз, то в Україні й надалі в
науково-технічній та інноваційній сфері посилювати-
муться кризові явища, які негативно позначаються на
технологічній структурі національного господарства,
призводять до зменшення державної та приватної
підтримки інноваційно-інвестиційної сфери, науково-
технічного та інноваційного потенціалу, обмежують
можливості інноваційної діяльності вітчизняних під-
приємств.

На думку автора, головними стратегічними орієнти-
рами, на досягнення яких має спрямовуватися держав-
не стратегічне планування, є покращення таких показ-
ників-індикаторів, як частка валових капітальних інвес-
тицій, які спрямовуються на реалізацію інноваційних
проектів і програм, у обсязі реалізованої продукції, за-
гальних інвестицій, вартості основних засобів, а також
коефіцієнти відношення темпів зростання інвестицій, що
спрямовуються на інноваційні цілі, до темпів зростання
цих показників у підприємницькому секторі загалом, за
видами економічної діяльності, у просторовому аспекті.
Тобто йдеться про досягнення динаміки і якості еконо-
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мічного зростання підприємництва та його переходу
його суб'єктів до інноваційного типу зростання та інно-
ваційної економіки, стратегічних пріоритетів економіч-
ного розвитку і збалансованості ринкових зв'язків (га-
лузеві пріоритети інвестування наукомісткого виробниц-
тва, регіональні пріоритети розміщення та інвестуван-
ня суб'єктів підприємницької діяльності і розвитку їх
соціальної сфери, міжрегіональні та міжгалузеві пріо-
ритети інноваційного розвитку ринкових зв'язків та
відносин.

В умовах системних перешкод та вкрай низького
рівня мотивації до інвестицій в інновації суб'єктами
підприємництва на посттрансформаційному етапі роз-
витку економіки державна політика (йдеться про її стра-
тегування і програмування) має спрямовуватися на по-
долання витрат, пов'язаних із доступом суб'єктів мало-
го і середнього підприємництва до ринків, прав діяль-
ності, господарських ресурсів, ринкової інфраструкту-
ри, інформації, управлінських технологій, інвестицій та
інновацій.

Важливо чітко ідентифікувати стратегію та методо-
логію реалізації інвестиційно-інноваційних процесів,
здійснити науково-аналітичне обгрунтування і контроль
за досягненням цільових орієнтирів інвестиційно-інно-
ваційної політики держави у підприємницькому середо-
вищі та виконанням перспективних програм, оцінюван-
ня ефективності стратегій.

Механізми політики управління розвитком інвести-
ційно-інноваційного забезпечення вітчизняного підприє-
мництва доцільно зорієнтувати на пріоритетне удоско-
налення інституціональної структури економіки для
збільшення обсягів виробництва і продажу наукомісткої
продукції шляхом інвестування прогресивних структур-
них змін на системно-інноваційній основі, застосуван-
ня високоефективної техніки і технологій виробництва,
інформаційних систем.

Після визначення стратегічних орієнтирів та обран-
ня програмних заходів подальше удосконалення інсти-
туційно-правового забезпечення державної політики
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності до-
цільно спрямувати на покращення ресурсного та інфра-
структурного забезпечення інвестиційно-інноваційної
діяльності представників підприємницького сектору.
Для цього потрібно прийняти низку нових цільових та
удосконалити положення окремих діючих нормативно-
правових актів у сфері інвестиційної та інноваційної
діяльності.

Перш за все наголосимо на невисокій ефективності
розрізненого підходу до стимулювання окремо інвес-
тиційної та інноваційної діяльності реального сектору
вітчизняної економіки, що був характерний досі. При-
чому це об'єктивно і закономірно, адже стимулювання
та державна підтримка інвестиційної активності та про-
ектів вітчизняних підприємств, які не спрямовані на мо-
дернізацію техніко-технологічної бази виробництва,
будівництво і впровадження сучасних інноваційних
підходів до управління та фінансово-господарської
діяльності, менш виправдане у стратегічній перспективі.
З іншого боку, не зрозуміло, у яких напрямах та з якою
метою розвивати інноваційну інфраструктуру, якщо
вона "штучна" і "нав'язана" згори за державного чи
фінансування за кошт міжнародних організацій, а че-

рез це мало потрібна представникам реального секто-
ру економіки.

Саме тому видається доцільним об'єднання зусиль
державної політики активізації інвестиційної та стиму-
лювання інноваційної діяльності і спрямування їх на ви-
рішення спільної цілі — інвестиційно-інноваційного роз-
витку суб'єктів підприємництва та вітчизняних економі-
чних агентів загалом. Відтак, Кабінету Міністрів Украї-
ни потрібно прийняти постанову Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку інвес-
тиційно-інноваційної діяльності реального сектору еко-
номіки України, бажано з терміном реалізації до 2020
р. Програма стала б логічним продовженням Держав-
ної цільової економічної програми "Створення в Україні
інноваційної інфраструктури на 2009—2013 рр." [2], що
у 2013 р. припинила своє функціонування, а також доз-
волила б модернізувати положення та пролонгувати
терміни дії Державної цільової економічної програми
розвитку інвестиційної діяльності на 2011—2015 рр. [3].

У цьому принципово новому щодо планування і ре-
алізації державної політики документі потрібно відійти
від неконкретних та надто складних цільових орієнтирів
і сконцентруватися на дуже чітких і досяжних стратегі-
чних пріоритетах. Такими можуть справедливо стати
завдання покращення ресурсного та інфраструктурно-
го забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності
суб'єктів реального сектору національного господар-
ства. Відтак, напрямами програми можуть слугувати:

1) покращення інтелектуально-кадрового потен-
ціалу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств;

2) розширення фінансових можливостей суб'єктів
господарювання;

3) покращення доступності основного та оборотно-
го капіталу представників реального сектору;

4) розвиток ринку інтелектуальної власності та по-
кращення інформаційно-аналітичного забезпечення
інвестиційно-інноваційної діяльності;

5) підвищення дієвості елементів інфраструктури
інвестиційно-інноваційної діяльності представників
бізнесу;

6) реалізація програм контролю розвитку інвести-
ційно-інноваційної діяльності реального сектору еконо-
міки та гарантування відповідальності суб'єктів, що їй
перешкоджають.

Важливо реалізувати низку інвестиційних проектів
інноваційного характеру як частини структурної побу-
дови системи національної економіки, спрямованих на
посилення просторово-структурної конкурентоспро-
можності України та її регіонів у контексті забезпечен-
ня просторово-структурної конкурентоспроможності
національної економіки (рис. 2).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Такими чином, держава має не лише створити спри-
ятливі умови для інвестиційно-інноваційної діяльності
представників бізнесу, але й ініціювати та скеровувати
їх у напрямі обрання тих, чи інших важливих для су-
спільного та соціально-економічного розвитку держа-
ви і її територій. Перспективними напрямами, беззапе-
речно, є розвиток держави як соціально-економічної си-
стеми у просторовому (периферійні та віддалені тери-
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торії, сільські поселення, малі
міста, райони, регіони), галузе-
вому або секторальному (види
економічної діяльності, сфери
та сектори економіки), фактор-
ному і ресурсному (матеріально-
уречевленому, інтелектуально-
кадровому, інформаційному,
фінансовому, природно-кліма-
тичному, ринковому) аспектах.
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Рис. 2. Пріоритетні сфери реалізації інвестиційно-інноваційних

проектів суб'єктів підприємництва України
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні, у важкі часи руйнування національного та

економічного суверенітету, залучення значних обсягів
кредитних ресурсів, Україні необхідно переосмислити
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У сучасному глобально-економічному просторі спостерігається значне відставання націо-

нальної економіки, зумовлене низьким рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення роз-

витку. Стрімке зростання впливу науки та нових технологій посилює значення інноваційних чин-

ників, необхідних для безумовного зростання агропродовольчого ринку та забезпечення дов-

гострокових конкурентних переваг у світовому масштабі. Інтеграція України у світову продо-

вольчу систему вимагає негайного впровадження інноваційної моделі розвитку продовольчої

сфери як важливого чинника сталості і конкурентоспроможності. У статті проведено дослід-

ження інвестиційно-інноваційних ресурсів як фундаментальних засобів становлення європейсь-

кої моделі розвитку національної економіки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного про-

цесу в економіці України, обгрунтовано визначальну роль інноваційного процесу у формуванні

агропродовольчого сектору як складової конкурентоспроможної національної економіки 21 сто-

ліття, визначені, джерела фінансування нових технологій і необхідність активізації розвитку вен-

чурного інвестування.

In today's global economic environment, there is a significant lag the national economy caused by

low levels of investment and innovative software development. The rapid growth of the impact of

science and new technology enhances the value of innovation factors required for unconditional

increase agricultural markets and to ensure the long-term competitive advantage on a global scale.

Integration of Ukraine into the global food system demands immediate implementation of innovative

models of agro- spheres as an important factor in the sustainability and competitiveness. In this

article a study of investment and innovation capabilities as fundamental means of becoming a

European model of development of the national economy. The current state of the innovation process

in Ukraine, proved decisive role in the innovation process in the formation of the agri-food sector as

part of the national economy competitive 21st century, sources of financing of new technologies

and the need to accelerate the development of venture investment.
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економічну політику, приділивши більше уваги примно-
женню інтелектуального потенціалу, злиттю науки і бізне-
су, яке дозволить впровадити інноваційні наукові розроб-
ки та залучити "інвестиції економічного зростання".
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У глобалізаційному контексті Україна є геополітич-
ним центром країн Балтії, Східної Європи, Кавказу і
країн Чорноморського регіону. Виходячи із свого гео-
політичного статусу вона має потенціал для того, аби
стати геоекономічним центром для зазначених країн. В
ринкових умовах господарювання розвиток під-
приємств, а також їх конкурентоспроможність, у тому
числі і продукції, на внутрішньому і на світовому ринках
визначається наявністю інноваційних технологій та тех-
ніки. Проблемним питанням для аграрних підприємств
є обмеженість інвестиційних коштів, зокрема, недо-
статність власних коштів, у тому числі з внутрішніх і
зовнішніх джерел, та в багатьох випадках — недо-
статність позикових коштів. Підприємства аграрного
сектору переважно здійснюють інвестування в основні
засоби з врахуванням реальної наявності власних
коштів та можливості запозичення. Тобто найчастіше
відсутній цільовий підхід до інвестування відтворюваль-
них процесів, а домінує ресурсний.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження процесів інноваційного роз-
витку підприємств агропродовольчої сфери, а також
формування та спрямування інвестиційних потоків в аг-
рарне виробництво присвячено наукові праці вчених-
економістів: Андрійчука А.В., Бланка І.О., Гальчинсь-
кого А.С., Геєця В.М., Герасимчука М.С., Губського Б.В.,
Гуткевич С.О., Дація О.І., Крисанова Д.Ф., Ланово-
го В.Т., Лукінова І.І., Майорової Т.В., Мертенса А.В.,
Мочерного С.В., Пересади А.А., Покропивного С.Ф.,
Саблука П.Т., Сухорукова А.І., Трегобчука В.М.. Гришо-
вої І.Ю., Кужеля В.В., Крюкової І.О., Стоянової-Коваль С.С.,
Шабатури Т.С., Митяй О.В., Маліка М.Я, Лупенка Ю.О.,
Лагодієнка В.В., Наумова О.Б. та інших [6—10].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ролі інститутів

спільного інвестування у розвитку аграрної економіки
та потенціал подальшого їх зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У прогнозі "Глобальне фінансування наукових до-

сліджень і розробок" (2014 GLOBAL R&D FUNDING
FORECAST), світові валові видатки на наукові дослід-
ження та розробки (research and development — R&D)
упродовж 2012—2013 років зросли на 2,7% (з 1517
млрд дол. за паритетом купівельної спроможності, до
1558 млрд дол.), а в 2014 р. передбачається їх зростан-
ня, порівняно з 2013 р., ще на 3,9% (до 1618 млрд дол.).
Порівняно з докризовим 2007 р., вони зросли у 2013 р.
на 38,6% (світові валові R&D видатки у 2007 р. станови-
ли 1123,9 млрд дол.).У 2014 році десять країн будуть
витрачати близько 80% від загального обсягу $ 1600
млрд інвестованих у наукові дослідження та розробки
по всьому світу, з яких на об'єднані інвестиції в США,
Китаї та Японії буде припадати більше половини від за-
гального числа. Україна серед 40 країн посідає 38 місце
[1].

Макроекономічний аналіз розвитку України підтвер-
джує вкрай незначний вплив інноваційних факторів на
економічне зростання. Кардинально змінити ситуацію

можна шляхом використання інноваційних факторів
розвитку, досягнень сучасної науки і новітніх високих
технологій як головного ресурсу економічного зростан-
ня.

До джерел фінансування інновацій в умовах ринку
належать власні кошти підприємств (прибуток, аморти-
заційний фонд, акціонерний капітал, спонсорські кош-
ти), бюджетні кошти (прямі і непрямі у вигляді пільг,
дотацій тощо), іноземні інвестиції, кредитні ресурси,
венчурний капітал.

Бюджетний дефіцит стримує державне фінансуван-
ня науково-інноваційної діяльності. Окрім того, фінан-
сування інновацій за рахунок прибутку для більшості
підприємств є не реальним через недостатні його обся-
ги. А зміни в амортизаційній політиці практично вивели
амортизаційні кошти з переліку джерел відновлення
основних фондів. Для стимулювання інноваційної діяль-
ності в Україні це також важливо: значна кількість "гро-
шових інститутів" — банків, інвестиційних фондів, —
вкладали б кошти в сучасне формування країни за умо-
ви їх виключення з системи загального оподаткування.
Проблему оподаткування частини прибутку підприєм-
ства, що інвестується в інноваційну діяльність, можна
розглядати як самостійну та вивести з системи оподат-
кування, оскільки вона витрачається на сучасне пере-
озброєння компанії, що свідчить пророзвиток бізнесу
та призведе до поступового збагачення країни.

Однак звільняти від оподаткування можна тільки ту
частину інвестованого в інновації прибутку, що переви-
щує розмір нарахованої амортизації на останню звітну
дату. Держава повинна контролювати, як використову-
ються на підприємстві амортизаційні кошти: необхідно
дотримання вимоги повного використання нарахованої
амортизації згідно з цільовим призначенням, оскільки
за існуючих умов підприємства використовують амор-
тизаційні кошти для поповнення обігових [2].

Оскільки за сучасних умов розвитку ринкових відно-
син увага конкурентної боротьби пересувається з товар-
них ринків на ринки капіталу, реципієнта оцінюють з
позиції своєрідного інвестиційного товару, спроможно-
го задовольнити вимоги реального або потенційного
інвестора в максимізації ринкової вартості його бізне-
су. Для потенційного інвестора економічна природа
ринкової вартості бізнесу розкривається саме тоді, коли
приймається необхідне рішення щодо співвідношення
обсягу спрямованих інвестиційних потоків до результа-
тивності реалізації інвестиційного потенціалу. Іншими
словами, інвестор визнає в ринковій вартості бізнесу
реальну вартість спрямованих до реципієнта інвестиц-
ійних потоків та не бажає їх втратити більше, ніж того
вимагає оцінка ринкового стану, тоді як останній при-
знає в цій вартості тотожну оцінку втраченої користі від
володіння підприємством і намагається перетворити
інвестиційний проект у джерело створення додаткової
вартості. Саме це вимагає підходити до розуміння інве-
стиційного потенціалу підприємства з позиції отриман-
ня можливої віддачі від використання інвестиційного
капіталу у вигляді додаткового фінансового потоку,
спрямованого в ринкову вартість підприємства.

Венчурний капітал вважається безумовно потрібною
складовою спільного господарського механізму, який
повинен застосовуватися у тих випадках, коли тра-
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диційні механізми інвестування гальмується у зв'язку з
високими ризиками. Недарма питома вага венчурного
капіталу в загальному обсязі інвестованих коштів у ба-
гатьох країнах не перевищує декількох відсотків (крім
США та Великобританії). Виникнення й активний роз-
виток сучасного венчурного бізнесу у ряді країн (у США,
країнах Європи), стали можливими, насамперед, завдя-
ки затребуваності високоризикового капіталу з боку
малих і середніх інноваційних виробничо-технологічних
компаній, що зуміли створити високий комерційний по-
тенціал розробок.

Малий інноваційний бізнес вважається головним
венчурним середовищем грошових коштів. Особливе
місце в системі венчурного інвестування займають
інноваційно-орієнтовані корпорації, які здійснюють на-
ступальну ринкову стратегію. Це пов'язане з рядом об-
ставин. По-перше, великі корпорації є найважливішим
джерелом інновацій, бо в них виконується найбільша
питома вага національних науково-дослідних та до-
слідно-конструкторських робіт (надалі — НДДКР). На-
приклад, питома вага наукових досліджень, виконува-
них 100 найбільшими компаніями в загальному обсязі
промислових НДДКР у США становить 82%, в Англії
— 69,5%. у Франції — 81,9%. По-друге, великі про-
мислові корпорації мають значну питому вагу в попов-
ненні венчурного капіталу, у формуванні венчурних
фондів [3].

Венчурні фонди ніяк не поспішають вкладати в
акції на організованих ринках, оскільки вкладення у
фондовий ринок в Україні мають умовно невисоку
рентабельність при високому рівні неконтрольова-
них ризиків. Адже вкладення в маленькі компанії
через встановлення контролю над ними дозволяють
ефективніше контролювати можливі грошові небез-
пеки.

Венчурні фонди в Україні використовуються для
оптимізації управління холдингів і зняття зайвого подат-
кового навантаження. В той самий час, венчурне інвес-
тування залишається одним з важливих джерел грошо-
вих коштів для фірм.

Проаналізувавши головні проблеми та перешкоди
на шляху інноваційного розвитку України, з урахуван-
ням власного досвіду з розробки та реалізації іннова-
ційних проектів і програм, слід визнати існуючу іннова-
ційну політику такою, що не відповідає викликам часу
та не забезпечує перехід на нову якість стійкого роз-
витку країни.

Динамічне зростання інститутів спільного інвесту-
вання виводить вітчизняний інвестиційний бізнес на
рівень якісно нових вимог. Пріоритетними стають підви-
щення якості послуг у сфері управління активами, впро-
вадження професійних стандартів діяльності, що базу-
ються на кращій міжнародній практиці, активізації зу-
силь для подальшої розбудови організованого фондо-
вого ринку.

Необхідне впровадження міжнародних стандартів
з управління активами у практику роботи членів УАІБ,
формування у суспільстві позитивного іміджу спільно-
го інвестування як одного з ефективних механізмів,
що дозволяє акумулювати інвестиційні ресурси і спря-
мовувати їх у найбільш перспективні галузі економі-
ки [4].

Ще одним інструментом, що сприяє розвитку вен-
чурного бізнесу, є венчурні ярмарки (венчурні форуми),
які покликані стати каталізатором розвитку ринку ви-
соких технологій і послужити зміцненню становища дер-
жави на глобальному ринку хай-тек.

Ярмарок — унікальна можливість для малих і се-
редніх компаній, зацікавлених у залученні інвестицій для
розвитку свого бізнесу, представити свій проект до ува-
ги інвесторів, які діють на ринку прямих і венчурних інве-
стицій.

Проаналізувавши досвід США можна зробити вис-
новок, що в ході проведення ярмарків і форумів вирі-
шуються, як правило, три основні завдання:

1. Оцінка інвестиційного потенціалу у високотехно-
логічній сфері.

2. Надання посередницьких послуг виробникам і
споживачам наукоємних проектів.

3. Підвищення освітнього рівня учасників ярмар-
ку у сфері використання різних фінансових інстру-
ментів.

Необхідно організовувати проведення власних вен-
чурних форумів, на яких би збиралися професійні інве-
стори, керівники найбільших інвестиційних структур,
венчурних фондів і фондів прямого інвестування,
банків, консалтингових організацій, бізнес-ангелів,
керівники і власники компаній малої і середньої капі-
талізації, журналісти, політики та інші ключові учасни-
ки цього сегменту бізнесу Росії, Європи, Америки й
інших країн.

Наприклад, у Росії венчурні форуми проводять-
ся щорічно. В основі дискусій Російського венчур-
ного форуму обговорюються питання: розвитку
індустрії прямих інвестицій в Росії, франчайзинг в
Росії і за кордоном, державно-приватне партнер-
ство, пошук перспективних компаній та ініціація
операцій в технологічній сфері, стратегії виходу,
ризики і найбільш оптимальні варіанти, міжнарод-
на співпраця у сфері розвитку високих технологій
тощо.

Уже традиційно в рамках Російського Венчурно-
го Форуму проходить Російський Венчурний Ярмарок
— унікальна можливість для компаній малої і серед-
ньої капіталізації, зацікавлених у залученні інвестицій
для розвитку свого бізнесу, привернути увагу широ-
кого кола інвесторів, зав'язати контакти і налагоди-
ти ділові зв'язки з можливими партнерами по бізне-
су.

За статистикою, в середньому, із заявок від кан-
дидатів, надісланих в Оргкомітет, лише третина отри-
мує позитивний висновок Експертної комісії, до скла-
ду якої входять провідні менеджери російських ком-
паній, представники інвестиційних структур і венчур-
них фондів. Експерти, керуючись критеріями, які заз-
вичай використовують співробітники венчурних і інве-
стиційних фондів, а також менеджери компаній, для
оцінки перспективності бізнес-проектів, визначають
перспективність залучення венчурних і прямих інвес-
тицій в бізнес кандидата. Проекти, представлені на
Ярмарку, можуть скласти серйозну конкуренцію не
тільки на російському, але і на міжнародному ринку
нових технологій, а деякі з них не мають аналогів у світі
[5].
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Головною метою венчурного інвестування є про-
даж активів, придбаних венчурним фондом, страте-
гічному інвесторові, якого складно найти у сучасних
умовах. Тому стратегічна політика в першу чергу має
бути націлена на забезпечення можливості оптимі-
зації інноваційного розвитку. Потрібно винайти
фінансові інструменти для залучення ресурсів, змен-
шити дисбаланс між інвестиціями і заощадженнями
та загалом активізувати український фондовий ри-
нок.

ВИСНОВКИ
Беручи до уваги те, що Україна переходить на

інвестиційну модель розвитку, набирає особливого
сенсу державна регуляція інвестиційного процесу в
Україні, яка направлена на створення конкретних пе-
редумов:

— вдосконалення відповідної законодавчої
бази, посилення контролю за дотриманням законо-
давства;

— формування системи пільгового кредитування та
спеціального режиму оподаткування при реалізації інно-
ваційних проектів;

— стимулювання розвитку інноваційних проектів за
допомогою венчурного капіталу, ІСІ, та інтеграційних
процесів між виробництвом, переробкою та спожива-
чем;

— забезпечення прозорої, чесної конкуренції на ви-
робництві, у сфері послуг і фінансовому секторі, що
унеможливить отримання надприбутків, використовую-
чи екстенсивні чинники ведення бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою ефективного функціонування

підприємств будь-якої галузі є наявність необхідних
інвестицій. Ефективний розвиток аграрного сектору
економіки передбачає створення умов для нарощуван-
ня обсягів виробництва, підвищення результативності
функціонування підприємств галузі і, як наслідок, ра-
ціональне використання природних ресурсів, зміцнен-
ня продовольчої безпеки та вирішення соціальних про-
блем у сільській місцевості. Вказані процеси потребу-
ють широкого залучення інвестицій в аграрне виробниц-
тво. Нині аграрний сектор економіки України пережи-
ває складний період свого розвитку та спад інвестицій-
ної діяльності. Рівень інвестиційного забезпечення аг-
рарної сфери є недостатнім і за оцінкою науковців ста-
новить приблизно 8—10% від загальної потреби в інве-
стиційних ресурсах [1]. Таким чином, у сучасних умо-
вах виняткового значення набуває проблема активізації
інвестиційної діяльності та підвищення рівня інвести-
ційного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями інвестиційних процесів займалися
І.О. Бланк, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, А.А. Пересада
та інші вчені. Питання інвестиційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств висвітлили у своїх
працях В.Г. Андрійчук, О.І. Дацій, П.І. Гайдуцький,
М.І. Кисіль, П.Т. Саблук та інші. Однак проблема залу-
чення інвестицій в аграрну сферу залишається невирі-
шеною. Подальшого дослідження потребують питання
розробки заходів для стимулювання інвестиційного за-
безпечення галузі та визначення перспективних на-
прямів інвестування.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити сучасний стан інвестицій-

них процесів в аграрному секторі, виявити провідні фак-
тори залучення інвестицій та визначити пріоритетні і
найбільш ефективні напрями інвестування галузі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з головних проблем залучення інвестицій в

аграрну сферу є її недостатня інвестиційна привабливість,
що, насамперед, зумовлено специфічністю аграрного
виробництва, яка полягає у тому, що порівняно з промис-
ловістю, воно має нижчу норму прибутку, виробничий
цикл у ньому може тривати понад рік, що суттєво упов-
ільнює оборот вкладених коштів, а через сезонність ви-
робництва одержання прибутку і момент вкладення його
у наступний цикл виробничого процесу не завжди збіга-
ються. Крім того, існує ризик недоотримання прибутку
через несприятливі природно-кліматичні умови.

Інвестиційна привабливість сільського господарства
також залежить від стабільного законодавчого та нор-
мативного забезпечення, сприятливої цінової, кредитної,
податкової та митної політики держави, економічного
стану товаровиробників, розробки і реалізації галузевих
програм, спрямованих на збільшення обсягів виробниц-
тва продукції та підвищення його ефективності.

Головними причинами низької інвестиційної приваб-
ливості аграрного сектору економіки України стали:

1) відсутність цінового паритету на продукцію сіль-
ського господарства та спожитих для її виробництва ма-
теріально-технічних ресурсів, що призвело до зниження
прибутковості сільськогосподарських підприємств;

2) зниження прибутків вітчизняних виробників че-
рез високу частку імпортного продовольства на внутрі-
шньому українському ринку;
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3) зменшення надходження фінансо-
вих ресурсів у галузь внаслідок скоро-
чення платоспроможного попиту насе-
лення на продовольство;

4) відсутність реально функціоную-
чого ринку земель сільськогосподарсь-
кого призначення.

Однак, не дивлячись на вказані фак-
тори інвестиційної непривабливості аграр-
ної галузі України, до 2012 року спостер-
ігалося зростання обсягу інвестицій у
сільськогосподарське виробництво як у
цілому по країні, так і по Дніпропетров-
ській області, таблиця 1, таблиця 2.

Фінансова криза негативно позначила-
ся на інвестиційних процесах в аграрній
сфері як України загалом, так і Дніпропет-
ровської області. В 2012 році обсяги вкла-
день у цю галузь порівняно з попереднім
роком значно скоротилися. І хоча у 2013
році вдалося призупинити спад та дещо ак-
тивізувати інвестиційну діяльність у
сільському господарстві, обсяги вкладень
залишаються значно нижчими від потреби.

Не зважаючи на те, що сільське господарство ві-
діграє важливу роль у зміцненні продовольчої безпеки
та має високий потенціал розвитку, провідне місце в
економіці країни належить промисловості, оскільки нор-
ма прибутку промислових підприємств є вищою порівня-
но з сільськогосподарськими підприємствами, що ро-
бить їх більш інвестиційно привабливими. Кількість
коштів, вкладених у промисловість, значно переважає
обсяги інвестицій у сільське господарство. Так, у 2013
році в промислові підприємства України було вкладено
більше, ніж у 6 разів інвестицій, порівняно з сільським
господарством, а по Дніпропетровській області — май-
же в 15 разів. Наведені дані свідчать про те, що сільське
господарство в Дніпропетровській області не є пріори-
тетною галуззю і вкладення інвестиційних коштів тут є
нижчим, ніж у середньому по країні.

Для аграрних підприємств особливо актуальною є
проблема пошуку джерел інвестицій. Нині в структурі дже-
рел фінансування інвестиційної діяльності найбільша час-
тка належить власним коштам підприємств. Основним
внутрішнім джерелом інвестицій підприємств є їхній при-
буток. Однак в умовах низької прибутковості сільськогос-
подарських підприємств, дане джерело є недостатнім для
покриття їх загальної потреби в інвестиціях.

В умовах нестачі внутрішніх ресурсів важливого
значення набуває залучення зовнішніх джерел фінан-
сування, зокрема іноземних інвестицій. Питома вага
прямих іноземних інвестицій в структурі сукупних вкла-
день галузі коливається в межах 5—7% і є однією з най-
менших серед усіх галузей [2]. Недостатній рівень іно-
земних вкладень значною мірою обумовлений частими
змінами законодавства та недостатнім захистом права
приватної власності. Залучення додаткових інвестицій
з-за кордону можливе за умови здійснення державою
заходів щодо удосконалення економічного законодав-
ства та лібералізації підприємницької діяльності.

У зв'язку з нестачею фінансових ресурсів, визнача-
ючи пріоритетні напрями інвестування, слід орієнтува-

тися, в першу чергу, на розвиток тих виробництв, які
забезпечують більшу економічну віддачу, мають корот-
ший термін окупності та направлені на вирішення не-
відкладних проблем сільського господарства.

У 2013 році одними із найбільш інвестиційно-приваб-
ливих напрямів діяльності в сільському господарстві Ук-
раїни були виробництво зерна та виробництво олійного
насіння, що обумовлено прийнятним рівнем рентабель-
ності, невисоким обсягом інвестицій, більш низьким рівнем
коливання цін порівняно з іншими видами сільськогоспо-
дарської продукції [3]. Дані галузі, а також овочівництво
закритого грунту, виробництво м'яса птиці та яєць можна
виділити в якості об'єктів пріоритетного вкладення капі-
талу, оскільки вони в останні роки були найбільш прибут-
ковими, а отже, й інвестиційно привабливими.

Гострою проблемою сільського господарства є по-
ліпшення земель та підвищення їх родючості, в зв'язку з
чим перспективним напрямом інвестиційної діяльності на
підприємствах галузі є впровадження енергозберігаючих
технологій вирощування сільськогосподарських культур,
які забезпечують економію ресурсів та підвищення родю-
чості грунтів при достатньо високому рівні врожайності.

Через нестачу сільськогосподарської техніки, її
фізичний та моральний знос особливої актуальності
набуває проблема поповнення парку машин та підвищен-
ня рівня технічного оснащення галузі, що також потре-
бує значних інвестиційних вкладень.

Рентабельність сільськогосподарського виробницт-
ва залежить від ефективності функціонування галузей
рослинництва та тваринництва. В підвищенні результа-
тивності діяльності підприємств галузей вагому роль
відіграє використання високоврожайних сортів і гібридів
сільськогосподарських культур та високопродуктивних
порід тварин, що викликає необхідність фінансування
впровадження досягнень селекції у виробництво.

Важливим фактором залучення інвестицій у сільське
господарство є аграрно-промислова інтеграція, оскіль-
ки для інвестора є ризикованим вкладання коштів лише
в сільське господарство, більш вигідним є вкладення

Показник 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 
Капітальні інвестиції – 
всього, млн грн. 

 
192878 

 
189061 

 
259932 

 
263728 

 
267728 

з них: 
інвестиції в сільське 
господарство, млн грн. 

 
 
9295 

 
 
12106 

 
 
17981 

 
 
15797 

 
 
16146 

інвестиції в 
промисловість, млн грн. 

 
57658 

 
58558 

 
86313 

 
94966 

 
101858 

Частка інвестицій в 
сільське господарство у 
загальній сумі капітальних 
інвестицій, % 

 
 
4,8 

 
 
6,4 

 
 
6,9 

 
 
5,9 

 
 
6,0 

Частка інвестицій в 
промисловість у загальній 
сумі капітальних 
інвестицій, % 

 
 
29,9 

 
 
31,0 

 
 
33,2 

 
 
36,0 

 
 
38,0 

Інвестиції в сільське 
господарство, % до 
попереднього року 

 
- 

 
130,2 

 
148,5 

 
87,8 

 
102,2 

Інвестиції в 
промисловість, % до 
попереднього року 

 
- 

 
101,6 

 
147,4 

 
110,0 

 
107,3 

Таблиця 1. Динаміка обсягів та індекси інвестицій

в економіку, промисловість і сільське господарство

України за 2009—2013 роки

За даними державної служби статистики України.
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коштів в процеси переробки і реалізації продукції. Аг-
рарно-промислові підприємства мають наступні перева-
ги: забезпечення повного циклу виробництва продукції;
спільне фінансування перспективних інвестиційних про-
ектів; подолання кризових явищ спільними зусиллями;
пріоритетне забезпечення сировиною та матеріально-
технічними ресурсами виробничих потужностей; взаєм-
на допомога у збуті продукції; прискорення доведення
продукції до кінцевого споживача; підвищення ефектив-
ності функціонування підприємств аграрної сфери [4].

В питаннях активізації інвестиційної діяльності ви-
значальна роль належить державі. Нині пряма держав-
на інвестиційна підтримка сільського господарства є не-
достатньою, оскільки лише 2—3% загального обсягу
інвестицій у галузі становлять кошти державного бюд-
жету, не дивлячись на те, що в галузі виробляється по-
над 8% валового внутрішнього продукту України [5].

Однак, крім інвестиційних вкладень, державні органи
влади мають інші важелі впливу на інвестиційні процеси в
сільському господарстві. Зокрема державі належить про-
відна роль в формуванні сприятливого інвестиційного кліма-
ту. Державне регулювання інвестиційної діяльності аграрних
підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості
галузі необхідно здійснювати за такими напрямами:

1) розробка та реалізація науково обгрунтованої
стратегії розвитку аграрної сфери держави;

2) вирішення проблеми цінового паритету;
3) формування платоспроможного попиту підпри-

ємств промисловості і населення на вітчизняну сільсь-
когосподарську сировину і продовольство;

4) вдосконалення системи кредитування підпри-
ємств галузі;

5) створення ефективної інфраструктури аграрно-
го ринку шляхом розвитку фондового ринку, запровад-
ження ринку землі та іпотечного кредитування;

6) підвищення ефективності регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції;

7) створення умов для нарощування експортного
потенціалу сільськогосподарських товаровиробників;

8) захист прав інвесторів та стимулюван-
ня залучення інвестицій через формування
стабільної нормативно-правової бази.

Виконання вказаних заходів держав-
ної інвестиційної політики сприятиме акти-
візації інвестиційних процесів та зміцнен-
ню інвестиційного забезпечення аграрно-
го сектору економіки України.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на те, що обсяги залучен-

ня інвестицій у сільське господарство Украї-
ни починаючи з 2012 року суттєво скороти-
лися і є значно нижчими від потреби, Украї-
на має реальні перспективи для того, щоб
стати одним із провідних світових вироб-
ників сільськогосподарської продукції в май-
бутньому, що обумовлено її вигідним геогра-
фічним розташуванням, багатими природни-
ми ресурсами та потенціалом для нарощу-
вання продуктивності сільського господар-
ства, що є особливо актуальним у зв'язку із
загостренням світової продовольчої пробле-
ми. Завдяки виваженій державній політиці

можна домогтися поліпшення інвестиційної привабливості
підприємств галузі, росту інвестиційних вкладень та вихо-
ду з кризи, в якій знаходиться аграрна сфера.
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Таблиця 2. Динаміка обсягів та індекси інвестицій

в економіку, промисловість і сільське господарство

Дніпропетровської області за 2009—2013 роки

За даними державної служби статистики Дніпропетровської області.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

53

ВСТУП
Однією із пріоритетних галузей розвитку України є хар-

чова промисловість. З огляду на тенденції до локалізації іно-
земних виробників, підвищенню якості, зниженню енерго-
ємності виробничих процесів і зменшенню собівартості
особливий інтерес представляє інвестування в розвиток
підприємств галузі.

Політика інвестиційної діяльності харчового підприє-
мства полягає у виборі й реалізації найбільш ефектив-
них форм вкладення капіталу з метою розширення об-
сягу операційної діяльності й формування інвестиційно-
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го прибутку. У формуванні політики інвестиційної діяль-
ності можна виділити етапи: визначення необхідності
розвитку підприємства й економічно вигідних напрямків
розвитку; розробка інвестиційних проектів (ІП) для реа-
лізації обраних напрямів; остаточний вибір економічно
вигідних ІП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність науково-практичних розробок, спрямова-
них на підвищення ефективності управління інвестиціями,

базується на численних дискусіях щодо
таких розробок, водночас відсутні комп-
лексні наукові дослідження проблеми уп-
равління залученням інвестицій у підприє-
мства харчової промисловості галузі Ук-
раїни. Питання сутності інвестування в га-
лузях економіки були предметом наукових
досліджень вітчизняних учених: І. Блан-
ка, Л. Борща, В. Гейця, С. Гуткевич, Й. За-
вадського, А. Загороднього, М. Єрмо-
шенка, Г. Кірейцева, Т. Майорової, Ю. Ор-
ловскої, А. Пересади, С. Реверчука,
П. Саблука, Ю. Стадницького та ін.

Таблиця 1. Принципи оцінки рівня ефективності інвестицій

Методологічні Методичні Операціональні 

1. Вимірність 
2. Порівнянність 
3. Вигідність 
4. Погодженість 
5. Платність ресурсів 
6. Незаперечність і максимум 
ефекту 
7. Системність 
8. Комплексність 
9. Неопровергаемость методів 

1. Порівняння ситуацій «з 
проектом» й «без проекту» 
2. Унікальність 
3. Субоптимізація 
4. Некерованість минулого 
5. Динамічність 
6. Тимчасова цінність грошей 
7. Неповнота інформації 
8. Структура капіталу 
9. Багатовалютність 

1. Взаємозв'язок параметрів 
2. Моделювання 
3. Організаційно- 
економічний механізм 
реалізації проекту 
4. Багато стадійність оцінки 
5. Інформаційна й методична 
погодженість 
6. Симплификация 
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є розробка матриць пріоритетів

інвестиційних напрямів підприємств харчової промисловості
и інвестицій харчового виробництва на майбутній рік. Вдос-
коналення алгоритму оцінки рівня ефективності інвестицій-
них проектів на підприємствах харчової промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В умовах обмеженості ресурсів слабка
сторона харчових виробництв Україні —
відсутність ефективних інструментів ранжу-
вання ІП, що дозволяють раціонально фор-
мувати інвестиційну політику. При цьому під
"раціональністю" мається на увазі форму-
вання такої політики інвестиційної діяль-
ності, за якої розподіл обмежених коштів
між ІП проходить відповідно до закладених
критеріїв у заданих умовах. Нераціональне
використання інвестицій спричиняє заморо-
жування ресурсів й, внаслідок цього, змен-
шення обсягів виробленої продукції. За оці-
нками фахівців й експертів у галузі харчової
промисловості 10—30% реалізованих ІП не
є пріоритетними для господарюючих
суб'єктів, відповідно реальний ефект, одер-
жуваний від даних інвестицій в 1,5—2 рази
нижче заявленої величини ефектів пріори-
тетних проектів [4, 6]. У зв'язку із цим оцін-
ка ефективності й ранжування проектів в
інвестиційній політиці на харчових підприє-
мствах відіграють важливу роль надалі еко-
номічному розвитку.

Існуюча система оцінки рівня ефектив-
ності проектів базується на системі прин-
ципів, необхідних для однаковості в прове-
денні оцінки й експертизи проектів [1, 2, 5].

Процеси оцінки й ранжування тісно по-
в'язані між собою. Розжируються проекти,
які пройшли "оцінку". На наш погляд, про-
цес ранжування ІП повинен базуватися на си-
стемі принципів. Як базова система прин-
ципів ранжування проектів може бути зап-
ропонована система принципів оцінки рівня
ефективності ІП (табл.  1).

У ході проведеного аналізу принципів
оцінки рівня ефективності ІП установлено,
що частина принципів, використовувана для
системи оцінки рівня ефективності не прий-
нятна до пропонованої системи ранжування.
Принципи ранжування інвестиційних про-
ектів (табл. 2) аналогічно принципам оцінки
базуються на трьох групах: методологічні,
методичні й операціональні.

Запропоновані нами принципи ранжу-
вання можуть бути використані в системі
ранжування інвестиційних проектів на хар-
чових підприємствах. Пропонована система

ранжування ІП базується на восьми
методологічних, трьох методичних і
чотирьох операціональних принципах.

Проблему вибору пріоритетних
для промислових підприємств (у тому
числі для харчових виробництв) про-
ектів необхідно почати з відповіді на
питання: які проекти, у принципі, мо-
жуть брати участь у процесі ранжуван-
ня. Для цього необхідно розглянути
процес оцінки рівня ефективності ІП.

 Пропонований алгоритм оцінки рівня ефективності ІП
представлений на рисунку 1, алгоритм ранжування проектів
представлений на рисунку 2.

Під "ефективністю проекту інвестиціних вкладень" нами
мається на увазі категорія, що відображає відповідність про-
екту цілям замовника й інтересам учасників. При цьому одна

Таблиця 2. Принципи ранжування інвестиційних проектів

Рис. 1. Алгоритм оцінки рівня ефективності інвестиційних

проектів на підприємстві
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із цілей замовника, а точніше підприємства замовника, —
одержання на заданому обрії планування ефекту переви-
щуючі інвестиційні витрати.

У запропонованій системі оцінки рівня ефективності
кожен проект перевіряється на предмет техніко-техноло-
гічної, соціально-економічної й екологічної ефективності.
У той же час виключена оцінка ефективності участі в про-
екті (у тому числі оцінка бюджетної ефективності), бо пе-
редбачається одноособова участь підприємства у фінансу-
ванні проекту. У концепції оцінки рівня ефективності й ран-
жування проектів мається на увазі розгляд проектів, єди-
ним джерелом фінансового забезпечення яких виступають

власні кошти промислово-
го підприємства. Не виклю-
чено можливість залучення
підприємством позикових
коштів на здійснення інве-
стицій, проте, дані кошти
залучаються не під конк-
ретний проект і можуть
бути використані на інші
мети. Таким чином, не по-
трібне обгрунтування
ефективності участі інших
суб'єктів, що здійснюють
фінансування (співфінан-
сування) проектів, у реалі-
зації проекту.

Алгоритм оцінки рівня
ефективності ІП дозволяє
сформувати проект порт-
феля інвестицій підприєм-
ства.

 Алгоритм ранжування
ІП передбачає підготовку й
затвердження матриці
пріоритетів підприємства.
При цьому в процесі узгод-
ження макета матриці зад-
іяні всі підрозділи підприє-
мства. У затверджену мат-
рицю пріоритетів заносять-
ся найменування інвестиц-
ійних проектів. Відмінною
рисою запропонованого
алгоритму ранжування є
облік у процесі ранжуван-
ня реалізованих і планова-
них до реалізації проектів,
а також облік стратегії гос-
подарюючого суб'єкта.

 Підсумковим доку-
ментом процесу ранжування й оцінки рівня ефективності є
матриця інвестицій, у якій відбиті найбільш пріоритетні (пла-
новані до реалізації й реалізовані) проекти. На основі дано-
го документа формується політика інвестиційної діяльності
підприємства на майбутній період часу.

 Нами проаналізовано існуючі методи ранжування ІП [3,
5]. Істотний недолік цих методів — відсутність тематичного
розмежування пріоритетів розвитку підприємства, і, як
слідство, слабке візуальне подання портфеля ІП (ПІП). Се-
ред моделей подання ПІП можна виділити наступні: геомет-
ричні й табличні. У свою чергу серед геометричних моде-
лей можна виділити наступні форми подання ПІП: куб, пло-

Рис. 2. Алгоритм ранжування інвестиційних проектів

на підприємстві

Таблиця 3. Матриця пріоритетів інвестиційних напрямів підприємств харчової промисловості

Ранг 
1. Модернізація 

основного виробництва 

2. Розвиток 

інформаційних 
систем і логістики 

3. Виробництво нових 
видів продукції 

4. Невиробничі вкладення у виробництво  

й адміністративно-побутові корпуси 

 1 1.1. Інтенсивне 
збільшення виробничих 
потужностей 

1.2. Інформаційні й 
комунікаційні 
технології 

1.3. Виробництво 
нових видів продукції 

1.4. Розвиток інженерних мереж 

 2 2.1. Підвищення 
якості  

2.2. Апаратне 
забезпечення 

2.3. Надання нових послуг 2.4. Ремонт 

 3 3.1. Заміна зношених 
об'єктів основних засобів

3.2. Логістика 3.3. Вкладення в 
доробку й модернізацію 
існуючих технологічних 
процесів 

3.4. Меблі 

 4 4.1. Інші проекти 
модернізації обладнання 

4.2. Інші проекти 
розвитку 
інформаційних систем 
і логістики 

4.3. Інші проекти по 
виробництву нових видів 
продукції 

4.4. Інші проекти 
по невиробничих вкладеннях у виробничі 
приміщення й адміністративно-побутові 
корпуси 
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щина, діаграма й ін. У всіх вищевказаних
фігурах, як правило, як функції викори-
стовуються параметри ефективності про-
екту, наприклад, дисконтований строк
окупності (ДСО), чиста поточна вартість
і т.д.

 Цільові пріоритети підприємства в
геометричних фігурах відбити складно,
тому що необхідно якісні параметри ІП зіставляти з
кількісними параметрами. З огляду на дану обставину, а та-
кож обмежений склад параметрів ефективності можливих
для використання в кубі, майданній діаграмі або інших фігу-
рах найбільш прийнятною й простою у застосуванні є таб-
лична форма подання ПІП.

Проте класична форма таблиці — список проектів з
відбиттям бюджету, параметрів ефективності й інших пара-
метрів проекту, не враховує пріоритетів розвитку підприєм-
ства. У табличній формі існує можливість виділення певних
інвестиційних тематик.

 На наш погляд, для врахування пріоритетно-цільової
спрямованості ІП необхідно використати табличну форму
подання — матрицю. Матриця як система елементів розта-
шованих у вигляді прямокутної таблиці. На відміну від кла-
сичної табличної форми подання ПІП у пропонованій мат-
риці будуть зазначено найменування ІП й інтегральний по-
казник, що відображає пріоритетність даного проекту. Для
кращого візуального подання ПІП по вертикалі матриці бу-
дуть відбиті інвестиційні напрями харчових виробництв, а по
горизонталі елементи, що формують даний напрямок. За
кожним інвестиційним напрямом (табл. 3), у цьому випадку,
закріплено чотири елементи (центрі). Часткове занесення
одного ІП у різні осередки матриці неприпустимо.

Матриця пріоритетів підприємства харчової промисло-
вості являє собою таблицю із чотирьох інвестиційних на-
прямів. Кожен напрям складається із трьох основних еле-
ментів (осередків) і одного допоміжного. Четвертий елемент
доданий на випадок істотного утруднення у віднесенні пев-
ного ІП до певного елемента інвестиційного напряму.

 Номер рядка характеризує ступінь пріоритетності еле-
мента матриці. Найбільшою пріоритетністю володіють ІП,
розташовані в елементі (центрі) з найменшою сумою по но-
меру рядка й стовпця. Розглянемо кожен напрям більш док-
ладно.

Перший напрям — "Модернізація основного виробниц-
тва". Під "модернізацією" розуміється вдосконалення, пол-
іпшення, відновлення об'єкта, приведення його у
відповідність із новими вимогами й нормами, технічними
умовами, показниками якості. Першим елементом даного
напрямку є "Інтенсивне збільшення виробничих потужнос-
тей". Дана тематика передбачає проекти, спрямовані на
збільшення потужностей, наприклад, нова технологічна
лінія, що володіє більшою продуктивністю. "Підвищення
якості" — до даного елементу можна віднести майже ко-
жен другий ІП, проте, мається на увазі включення проекту,
по якому закуповується обладнання, необхідне, насамперед,
для підвищення якості. У рамках харчового виробництва
сюди можна віднести, наприклад, обладнання з підготовки
сировини до виробництва. "Заміна зношених об'єктів основ-
них засобів" — ІП, що припускають закупівлю складових ча-
стин комплексу обладнання, наприклад, частина технологі-
чної лінії.

Другий напрям — "Розвиток інформаційних систем і
логістики". "Інформаційні й комунікаційні технології" — ІП,
по закупівлі автоматизованих систем управління виробниц-
твом, а також комп'ютерних програм, наприклад, закупівля
й впровадження інтегрованої системи управління підприєм-
ством. До "апаратного забезпечення" можна віднести заку-
півлю персональних комп'ютерів. "Логістика" включена в да-
ний напрямок, тому що в даному контексті "логістика" вис-

тупає "як ефективна система управління, матеріальними,
інформаційними й фінансовими потоками, пов'язаними з
життєвим циклом товару", у даний центр можна віднести про-
екти, що стосуються транспортування, будівництво або ре-
конструкція складів, а також проекти, що стосуються сис-
теми управління матеріальними потоками.

Третій напрям — "Виробництво нових видів продукції".
Перші два осередки не викликають істотного утруднення —
виробництво нових продуктів. Відповідно в ці осередки вно-
сяться проекти, спрямовані на випуск нових продуктів. До
центру "Вкладення в доробку й модернізацію існуючих тех-
нологічних процесів" можна віднести ІП, що припускають
додаткову закупівлю обладнання для існуючого комплексу
обладнання з метою виробництва модифікованої продукції.

Четвертий напрям — "Невиробничі вкладення в харчо-
ве виробництво й адміністративно-побутові корпуси". "Роз-
виток інженерних мереж" — наприклад, закупівля систем
утримання шкідливих викидів і т.п. "Ремонт" — мається на
увазі поточний або капітальний ремонт виробничих корпусів.
Необхідно відмітити, що мова йде про "невідкладний" ре-
монті, на якому відсутні кошти в ремонтному фонді підприє-
мства. Наприклад, органи нагляду видали приписання на
закриття корпусу, внаслідок істотних зауважень, проте зап-
ланованих коштів на майбутній рік недостатньо. У цьому
випадку необхідно відкривати ІП. Категорія "Меблі" перед-
бачає закупівлю меблів в адміністративно-побутові й вироб-
ничі корпуси.

 Необхідно відмітити наступний істотний момент, влас-
тивим всім напрямкам розвитку. Один проект може частко-
во підходити для включення в різні осередки одного або
різних напрямів. У цьому випадку перша рекомендація:
включати проект, більша частина бюджету якого витрачаєть-
ся на дану тематику.

Представлений варіант матриці не є раз і назавжди прий-
нятим для підприємств харчової промисловості, а є резуль-
татом вивчення й аналізу тенденцій (у тому числі інвестицій-
них) розвитку харчового виробництва в Україні за останні
п'ять років.

Ранжування інвестицій в умовах обмеженості ресурсів
відіграє важливу роль. За експертними оцінками вибір і
реалізація найбільш пріоритетних проектів здатний принес-
ти в 1,2—1,5 рази більше ефектів, у порівнянні з непріори-
тетними проектами. Політика інвестиційної діяльності фор-
мування на основі науково-обгрунтованого ранжування ІП
здатна принести додатковий внесок у підвищення загальної
ефективності підприємств приблизно на 25%.

Ранжування проектів усередині кожного центрі (елемен-
та) матриці передбачається провести по індексі пріоритет-
ності. Індекс пріоритетності (формула 1) формують наступні
сім параметрів ІП:

 — розрахункові — чистий дисконтований дохід (ЧДД),
внутрішня норма прибутковості (ВНП), індекс прибутковості
(ІД) інвестицій;

 — експертні — коефіцієнт терміновості, важливості й
ризикованості.

І
ПІ

 = α
чдд

 К
ЧДДi

 + α
ВНП

 К 
ВНПi

 + α
ІД

 К 
ІДi

 + α
ДСО

 К 
ДСОi

 +
α

терм
 К

термi
 + α

важ
 К

важ
 + α

ризик
 К 

риз
(1),

де І
ПІ 

— індекс пріоритетності i -го проекту,
К

ЧДДi
, К

ВНПi
, К

ІДi
 , К

ДСОi
, К

термi
, К

важ
, К

риз
 — коефіцієнти ЧДД,

ВНП, ІД, ДСО, терміновості, важливості й ризикованості i-
го проекту,

Найменування 
проекту 

ЧДД ВНП ІД ДСО 
ЧДД, 

тис. грн. 
КЧДД 

ВНП, 
% 

КВНП ІД КіД 
ДСО, 
років 

КДСО 

Базовий проект(и) 220 91 1,0000 250 1,0000 58,3 1,0000 0,9 1,0000 
Модернізація 6 423 0,0291 64 0,2560 11,6 0,1990 2,8 0,3214 

Таблиця 4. Трансформація розрахункових параметрів

у коефіцієнти
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α
ЧДД

, α
ВНП

, α
ІД

, α
ДСО

, α
терм

, α
важ

, α
риз

 — вагові коефіцієн-
ти важливості.

Для розрахунку вагових коефіцієнтів семи параметрів,
що формують індекс пріоритетності, застосований метод
парних порівнянь.

Кількість експертів — 7. Група експертів у цьому випад-

ку — члени вищого колегіального органа підприємства (рада
по розвитку, комітет з інноваціям або ін.). Як група експертів
можуть виступати й фахівці даної предметної області. Ва-
гові коефіцієнти визначаються з урахуванням компетент-
ності групи експертів.

 К
ЧДД

 розраховується в такий спосіб:

 

б
ЧДД

іЧДД
ЧДДK = (2),

де ЧДД
i 
, ЧДД

б
 — ЧДД i-го й базового проекту відпові-

дно .
Аналогічним чином розраховується К

ВНП
 й К

ІД
, а К

ДСО
розраховується зворотним відношенням базового значен-
ня до i -го.

Із всієї сукупності ранжованих проектів один проект має
максимальний ЧДД, інший найбільший ІД, третій найменший
ДСО.

Виходячи з цього, найбільш привабливі значення (мак-
симальні значення ЧДД, ВНП, ІД і мінімальне значення ДСО)
чотирьох параметрів ефективності приймаються в якості
базових.

Експерт 
Бали за питання 

Ктерм 
1 2 

1 3 2 0,5000 
2 2 3 0,5000 
3 4 4 0,8000 
4 5 5 1,0000 
5 4 2 0,6000 
6 1 1 0,2000 
7 2 3 0,5000 
Загальна 
(середня) 
оцінка 

 
3,0000 

 
2,8571 

 
0,5857 

Таблиця 5. Розрахунок коефіцієнта

терміновості

Таблиця 6. Матриця інвестицій харчового виробництва на майбутній рік

1. Модернізація обладнання 2. Розвиток інформаційних систем і логістики 
1.1. Інтенсивне збільшення виробничих 

потужностей 
1.2. Інформаційні й комунікаційні технології 

1.1.1. Іпр: 
1.1.1.1. Організація ділянки 
по плівковій (вакуумної) 
формування - 
0,3864 

1.1.2. Іпо: 
1.1.2.1. Закупівля харчової лінії - 
0,4470; 
1.1.2.2. Прилади контролю виробництва - 0,2722 

1.2.1. Іпр: 
1.2.1.1. Впровадження систем управління 
- 0,3427; 
1.2.1.2. комп'ютеризація - 
0,3400 

1.2. 2 

2.1. Підвищення якості 2.2. Апаратне забезпечення 

2.1.1. Іпр: 
2.1.1.1. Лабораторне обладнання - 
0,4477; 
2.1.1.2. Перехід на процесне 
модифікування - 0,4230 

2.1.2. Іпо: 
2.1.2.1. Виробниче обладнання - 
0,2936 

2.2.1. Іпр: 
2.2.1.1. Локально- 
обчислювальні мережі 
- 0,2770 

2.2. 2 

3.1. Заміна зношених об'єктів основних засобів 3.2. Логістика 

3.1.1. Іпр: 
3.1.1.1. Обробні центри - 
0,3255 

3.1.2. Іпо: 
3.1.2.1. Лінія 1 - 0,3798; 
3.1.2.2. Лінія 2 - 0,2834; 
3.1.2.3. Лінія 3 - 0,2655 

3.2.1. Іпр: 
3.2.1.1. Перенесення 
обладнання - 0,5723; 
3.2.1.2. Збільшення 
потужності - 0,4323; 
3.2.1.3. Реконструкція - 
0,2777 

3.2.2. Іпо: 
3.2.2.1. Перенесення обладнання - 
0,3404; 
3.2.2.2. Реконструкція складів - 
0,2690; 
3.2.2.3. Система управління ТС - 
0,2673; 
3.2.2.4. Закупівля ТС - 0,2607 

4.1. Інші проекти модернізації обладнання 4.2. Інші проекти розвитку інформаційних систем 

і логістики 
4.1.1. Іпр: 
4.1.1.1. Модернізація - 
0,3462 

4.1.2. Іпо: 
4.1.2.1. Створення системи забезпечення 
стійкості виробництва - 
0,2481 

4.2. 1 4.2. 2 

3. Виробництво нових видів продукції 
4. Невиробничі вкладення в виробничі приміщення  

та адміністративно-побутові корпуси 

1.3. Виробництво нових продуктів 1.4. Розвиток інженерних мереж 

1.3.1. Іпр: 
1.3.1.1. Виготовлення 
нової продукції 1 - 
0,4835 

1.3.2. Іпо: 
1.3.2.1. Виробництво нової продукції 2 - 
0,3874; 
1.3.2.2. Перспективне освоєння продукції 3 - 
0,2611 

1.4.1. Іпр: 
1.4.1.1. Біохімічна установка 
очищення повітря 
- 0,4404 

1.4.2. Іпо: 
1.4.2.1. Автономне забезпечення стислим 
повітрям виробництв - 0,2644 

2.3 Надання нових послуг 2.4. Ремонт 

2.3.1. Іпр: 
2.3.1.1. Ділянка переробки втор. ресурсів -
0,3771; 
2.3.1.2. Підготовка сировини - 0,2992 

2.3.2. Іпо: 
2.3.2.1. Переробка 
відходів - 
0,5036 

2.4. 1 2.4.2. Іпо: 
2.4.2.1. Обладнання для ремонту покрівлі 
- 0,4891; 
2.4.2.2. Заміна рукавних фільтрів - 0,3036 

3.3. Вкладення в доробку й модернізацію існуючих продуктів 3.4. Меблі 

3.3.1. Іпр: 
3.3.1.1. технологія, Що Модифікує, - 0,4252. 

3.3. 2 3.4. 1 3.4.2. Іпо: 
3.4.2.1. Закупівля меблів для - 0,4311 

 
4.3. Інші проекти по виробництву нових видів продукції 

4.4. Інші невиробничі вкладення у виробничі приміщення й 

адміністративно-побутові корпуси 

4.3.1. Іпр: 
4.3.1.1. Виготовлення вторинних продуктів - 
0,6309 

4.3. 2 4.4. 1 4.4.2. Іпо: 
4.4.2.1. Очищення обладнання 
- 0,3668; 
4.4.2.2. АСУ «Теплопостачання» 
- 0,3023 
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Базові (найкращі) параметри можуть бути у різних про-
ектів. Як приклад наведений розрахунок К

ЧДД
, К

ВНП
, К

ІД
, К

ДСО
проекту модернізації виробництва у таблиці 4.

Три остаточних коефіцієнти (терміновість, важливість і
ризикованість) вираховуються виходячи з експертних оці-
нок.

 Коефіцієнт терміновості (Ктерм) являє собою аналітич-
ний показник, що розраховує на основі вироблення відпо-
відей експертами на наступні питання.

1. З чим пов'язана швидка реалізація проекту?
— спрацюванням обладнання, виконанням раніше прий-

нятих зобов'язань;
— реалізацією бізнес-плану (плану заходів);
— приписом наглядових органів, запобіганням санкціям;
— сформованою унікальною кон'юнктурною ситуацією

на ринку;
— запобіганням загрози катастроф з масовими жерт-

вами.
 2. Які можливі наслідки відмови від реалізації проекту

в найближчі 2—3 роки?
— практично ніяких;
— можливі певні втрати, пов'язані з втратою вигоди;
— ситуація неясна, оцінка ускладнена;
— втрати будуть порівнянні з обсягом інвестицій за про-

ектом;
— втрати багаторазово перевищать необхідний обсяг

ресурсів інвестиційного забезпечення.
Варіант відповіді на кожне питання по даному експерт-

ному показнику, як і по двох інших, може бути лише один.
Обидва питання оцінюються за п'ятибальною шкалою (5
варіантів відповідей). Перший варіант відповіді — 1 бал,
останній — 5 балів. Відповіді семи експертів за даними пи-
таннями і прорахунок коефіцієнта терміновості як приклад
відображено у таблиці 5.

Приміром, перший експерт на перший і другий питання
набрав відповідно 3 й 2 бали. Значення коефіцієнта термі-
новості по першому експерті становить: (3/5 + 2/5) / 2 =
0,5. Подібним чином прораховуються значення К

терм
 по кож-

ному експерті. Підсумкове значення коефіцієнта терміно-
вості становить середнє арифметичне семи експертів. У цьо-
му випадку стосовно розглянутого проекту К

терм
=0,5857.

 Коефіцієнт важливості (К
важ

) визначається на основі
вироблення відповідей експертами на питання, що стосують-
ся наступних аспектів: вплив реалізації проекту на досягнен-
ня стратегічних цілей підприємства; масштаби впливу про-
екту на структурні підрозділи підприємства; тривалість пер-
іоду вигідного й доцільного використання продукту.

Значення даного коефіцієнта (К
важ

) визначається анало-
гічно попередньому коефіцієнту. Стосовно розглянутого
проекту К

важ
=0,6286.

Розглянемо останній коефіцієнт — ризикованість (К
риз

).
Визначається на основі вироблення відповідей експертами
на питання, що стосуються наступних аспектів: труднощі при
організації фінансового забезпечення проекту; ставлення
споживачів, партнерів до підприємства в результаті реалі-
зації проекту; реконструкція бізнесів-процесів та організа-
ційної структури; рівень знань, компетентності й умінь пер-
соналу; зміни законодавства; безпека підприємства.

 Значення коефіцієнта ризикованості визначається ана-
логічним чином (див. попередні коефіцієнти).

 Таким чином, стосовно розглянутого проекту значен-
ня експертних коефіцієнтів склало: К

терм
=0,5857;

К
важ

=0,6286 і К
риз

=0,5476. Кожен ІП з переліченим індексом
пріоритетності вноситься в матрицю (табл. 6).

На прикладі розглянутого ІП "Модернізація харчового
виробництва" значення індексу пріоритетності склало:

 ІП=(0,1977*0,0291+0,0666*0,2560+0,1779*0,1990+
+0,1467*0,3214+0,1220*0,5857+0,1365*0,6286+
+ 0,1527*0,5476) = 0,3462.

 У даній матриці інвестицій передбачається, що всі інве-
стиційні напрями й осередки усередині кожного напрямку
погоджені й вибудувані в представленому порядку. У кож-
ного центрі існує розподіл на два додаткові центри: перший
центр (Іпр) — ІП з перехідним фінансуванням, тобто вже ре-
алізовані ІП; другий центр (Іпо) — це ІП, що претендують на
відкриття. Так, наприклад, в центрі 1.1 виділяється центр
1.1.1 включає вже відкриті (реалізуються) по даному напрям-
ку проекти, а центр 1.1.2 включає ранжируваний перелік ІП,
що претендують на відкриття.

 Що стосується ранжування ІП в центрі 1.1.1 "з пере-
хідним фінансуванням", то в даний центр включаються реа-
лізовані ІП, відповідно у тому порядку ранжування, що мав
місце бути в попередній рік. У тому випадку, якщо ІП "з пе-
рехідним фінансуванням" різного року відкриття, наприк-
лад, один ІП 2013 року відкриття, а інший ІП 2014 року, то
дані проекти ранжуються в центрі 1.1.1 відповідно до рані-
ше розрахованих індексів пріоритетності (ІП).

ВИСНОВОК
Розподіл обмеженого обсягу інвестиційних коштів за

інвестиційними проектами може здійснюватися за допомо-
гою даної матриці інвестицій. Причому формування загаль-
ної суми інвестиційних коштів може здійснюватися з різних
джерел (у тому числі й позикових). Одержання позики під
реалізацію конкретного проекту не передбачається. Запро-
понована методика дозволяє реалізувати найбільш пріори-
тетні інвестиційні проекти харчової промисловості.
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ВСТУП
Реальний сектор є основою економічного потен-

ціалу країни. Лише конкурентоспроможність реально-
го сектору економіки здатна забезпечити конкурентні
переваги країни в цілому. Тому державні стратегічні до-
кументі, що розробляються, і законодавчі акти, про-
цедури регулювання та заходи державної підтримки ма-
ють підпорядковуватися досягненню конкурентоспро-
можності реального сектора економіки. Головною ме-
тою структурних змін має бути підвищення технологіч-
ного укладу промислового виробництва для створення
в країні більшої частки доданої вартості промислової
продукції.

Проблeми формування та рeалізації дeржавної
стратегії розвитку реального сектору економіки в нау-
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ковій літeратурі опрацьовано досить широко, зокрема
у працях О. Алимова, О. Амоші, З. Варналія, В. Гeєця,
М. Долішнього, А. Никифорова, М. Чумачeнка та ін.
Тeорeтичні засади та практичні рeкомeндації щодо
удосконалeння систeми управління розвитком реально-
го сектору економіки розроблeні такими зарубіжними
вчeними, як І. Ансофф, В. Алeксандров, П. Друкeр,
М. Кондратьєв, І. Родіонова, Ф. Котлeр, Р. Коулз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Щодо формування державної стратегії розвитку

реального сектора економіки, то прийнято виділяти такі
основні моделі відповідної державної політики [3]: екс-
портноорієнтована модель; модель імпортозаміщення;
інноваційна модель. Першу і другу моделі нами було
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проаналізовано в інщій роботи. Тому більш детально зу-
пинемося на останній з наведених моделей.

У основі інноваційної моделі лежить процес еко-
номічного розвитку країни як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, що спирається на новітні тен-
денції технологічного і суспільного розвитку з вико-
ристанням високотехнологічного і капіталомісткого
виробництва.

Недоліками інноваційної моделі можна вважати не-
обхідність витрачання величезних грошових коштів на
розвиток інноваційної інфраструктури і оновлення ви-
робничого апарату промисловості, неминуче високу
роль держави в економіці країни, що застосовує бага-
то в чому не ринкові методи стимулювання інновацій-
ного розвитку виробництва; необхідність великої
кількості висококваліфікованих кадрів, а отже, вини-
кає проблема їх ефективної підготовки і перепідготов-
ки.

Успішні інноваційні моделі розвитку економіки за-
стосовувалися в таких країнах, як Японія, Південна Ко-
рея. Проте, ці країни вельми малі і їм простіше регу-
лювати і контролювати свої ринки на предмет реалі-
зації інноваційної моделі. Звідси можна зробити вис-
новок, що успішність проведення інноваційної політи-
ки багато в чому залежатиме від поведінки регіональ-
них властей, оскільки на державному рівні в Україні
немає можливості охопити всю територію країни з ме-
тою ефективного регулювання інноваційних процесів
і інноваційної діяльності. В зв'язку з цим державна
влада повинна узяти на себе розробку і впровадження
ефективних механізмів, які б стимулювали на регіо-
нальному рівні інноваційну активність і спонукали
місцеві власті до проведення інноваційної моделі.
Окрім того, враховуючи величезну капіталоємність
даного процесу, розумним представляється проведен-
ня селективної промислової політики на основі інно-
ваційного розвитку за окремими конкурентоспромож-
ними галузями, що сприятиме, по-перше, швидкому
розвитку цих галузей і закріпленню їх конкурентних
переваг на світовому ринку, а, по-друге, позбавить від
витратного і малоефективного процесу розвитку тих
галузей, які не можуть на даний момент конкурувати з
ідентичними галузями інших країн у рамках міжнарод-
ного розподілу праці.

В Україні можливостей зростання навіть більше,
ніж у східноєвропейських країнах. Світовий досвід
свідчить, що підвищення темпів зростання можна до-
битися і на основі поглиблення диспропорцій в еко-
номіці — прискореного розвитку одних секторів за
рахунок інших. Найяскравіший приклад — радянсь-
ка індустріалізація, проведена за рахунок сільсько-
го господарства. Її довгострокові наслідки добре
відомі. Але така політика особливо неприйнятна у
разі, коли йдеться про стійке зростання на основі
приватної ініціативи. Ринкова економіка, будучи
інструментом підтримки рівноваги, здатна ефектив-
но функціонувати при умові, що воно не порушуєть-
ся штучно.

Резерви зростання української промисловості, що
забезпечувалися слабкою національною валютою і
низькими в порівнянні з світовими внутрішніми цінами
на окремі види ресурсів (сировина, послуги транспорту

і енергетики, робоча сила), виявилися фактично вичер-
паними.

Далі економічний підйом повинні забезпечувати нові
чинники, пов'язані з інтеграцією української економіки
в світову. У найближчій перспективі головною задачею
української промисловості буде вихід на світовий ри-
нок.

Промисловість України, раніше зібрана в техноло-
гічно єдиний комплекс, по дорозі в глобальний ринок
розтягнулася в довгу низку підприємств, що вирішуючть
часом незіставні виробничо-технологічні, торгово-збу-
тові і фінансово-управлінські задачі.

Внутрішньо розшарувалися і старі територіально-
виробничі комплекси. Проте глобалізація заклала ос-
новні тренди трансформації української промисло-
вості.

По-перше, це освоєння нових форматів торгівлі
(інтернет-торгівля, каталожна торгівля, франшиза). Все
це зажадає розвиток промдизайна, брендингу, якісної
зміни інформаційного середовища на ринку.

По-друге, досягнення українським бізнесом
розмірів, подібних глобальному ринку. Вирішуючи
дану задачу, українські промислові підприємства не
обов'язково повинні будуть влитися в різного роду
холдинги, вертикально інтегровані компанії. Вони мо-
жуть консолідуватися на основі мережевого принципу
як свого роду метакорпорації постачальників і суб-
підрядників, а також конкурентів усередині однорідних
бізнес-груп.

По-третє, забезпечення швидкого технологічного
зростання виробництва, що дозволяє українським
підприємствам конкурувати з виробниками всього світу.
Поки технологічне зростання досягається в основному
за рахунок імпорту технологій. Проте в умовах вирів-
нювання інших чинників господарювання (вартості си-
ровини, робочої сили, податкового навантаження, по-
силення національної валюти) це не дає вирішальних
конкурентних переваг виробнику. Рано чи пізно украї-
нська промисловість повинна перейти до інноваційного
розвитку.

Таким чином, у даний час пріоритетною є концеп-
ція інноваційної моделі промислової політики. Ця мо-
дель відповідає сучасним траєкторіям розвитку украї-
нської економіки, які формуються на основі вертикаль-
них і горизонтальних бізнес-структур, стратегічних
альянсів і різного роду холдингів. Все це відповідає
теорії просування бізнесу в умовах глобалізації на
світовому ринку.

Крім того, для досягнення стійкого економічного
зростання необхідно забезпечити збалансовану реалі-
зацію конкурентної і промислової політики. Основні цілі
в цьому контексті промислової політики полягають у
наступному: синергія ринку і держави — вимагається
виробити таку програму реформ, яка сприяла б одно-
часному формуванню і ринкових, і державних інститутів;
ефективне використання знань — найважливіший чин-
ник переходу до ринку. Інституційні зміни вимагають
часу. Якщо правильно використовувати знання, можна
добитися значного прискорення темпів змін. Створен-
ня нових знань стоїть дуже дорого, тоді як їх копіюван-
ня і розповсюдження обходяться набагато дешевше.
Саме знання, а не вкладення в основний капітал і вже
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тим більше не природні ресурси могли б привести в дію
і підтримувати стійкі темпи зростання економіки; не-
обхідність інституційних інновацій — стимулювання
процесів взаємодії господарюючих суб'єктів. Щоб при-
мусити знання працювати, перетворювати їх у продук-
ти, що мають ринкову вартість, потрібно утілити їх в
зміни в поведінці, будь то поведінка окремої особи,
організації або суспільства в цілому.

Щоб розв'язати численні проблеми інноваційного
зростання, середньострокова (3—5-річна) економічна
стратегія уряду повинна будуватися виходячи з таких
чотирьох принципів: збереження стійкої макроеконом-
ічної структури і ліберального торгового режиму; корі-
нне поліпшення економічної ситуації, базою, що слу-
жить, для формування інноваційного клімату (дерегу-
лювання); орієнтація на сприяння реформуванню еко-
номіки і полегшення доступу на ринки для всіх приват-
них агентів (горизонтальна промислова політика); управ-
ління (після ретельної оцінки) ходом реалізації галузе-
вих ініціатив в сфері промислової політики (тих, які мо-
жуть спотворити відносні ціни, наприклад, стратегії при-
скореного формування промислових груп і конгломе-
ратів). Щоб реалізувати всі вказані принципи, необхід-
но не зіставлення, а взаємоув'язка промислової і кон-
курентної політики.

У сучасній економічній теорії виділяють дві базові
концепції державної промислової політики [4]: промис-
лова політика, заснована на методах адміністративної
дії і прямого бюджетного субсидування галузей промис-
ловості і окремих проектів; промислова політика з пе-
реважанням методів непрямого стимулювання вироб-
ництва товарів (робіт, послуг), конкурентоспроможних
на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Перша модель у чистому вигляді основному засто-
совувалася на ранніх стадіях індустріального розвитку.
Практика показала, що визначення точок зростання
винятково державою, особливо на довгостроковій ос-
нові, може привести до порушення балансу в еко-
номічній системі. Це, у свою чергу, підриває базу реа-
лізації поставлених задач.

Друга модель здатна добре функціонувати в дер-
жавах, де склалася стійка суспільно-економічна систе-
ма, відмінна раціональною поведінкою цивільних і рин-
кових інститутів і передбаченістю розвитку.

Очевидно, що сучасна соціально-економічна си-
туація в Україні не дозволяє перейти виключно до другої
моделі. Відповідно, при розробці і реалізації українсь-
кої державної промислової політики доцільно викорис-
товувати як прямі, так і непрямі методи державного ре-
гулювання. У цьому варіанті держава відмовляється від
регулюючого втручання у конкретні господарські про-
цеси, але активно займається перетворенням соціаль-
них і ринкових інститутів з метою створення сприятли-
вих умов підприємництва, формування конкурентоспро-
можної економіки, рішення основних соціальних задач.
У таких умовах держава, не покладаючись тільки на ав-
томатичну дію законів ринку, залишає за собою право
визначати загальнонаціональні пріоритети для всіх учас-
ників процесу промислового відтворення.

На сучасному етапі в умовах посилення інтеграцій-
них відносин увага держави до проблем вітчизняної
промисловості потрібна з ряду причин: значна частина

створеного в СРСР промислового потенціалу спочатку
не орієнтована на ринок і не в змозі випускати конку-
рентоспроможну продукцію; довгий час державна
підтримка традиційно зводилася до бюджетної підтрим-
ки важливих для економіки галузей (без перепрофілю-
вання підприємств і орієнтації їх на ринок, без перепідго-
товки фахівців і підвищення якості менеджменту); у най-
ближчій перспективі головною задачею промисловості
має бути вихід на світовий ринок, що вимагає перегля-
ду традиційних підходів до промислової політики.

Останніми роками вітчизняна економіка прискоре-
ними темпами втрачає свою конкурентоспроможність.
Інтеграція в світову економіку може загострити про-
блеми, що позначилися. Тому основною задачею дер-
жави в даний момент є створення цілісної системи за-
безпечення розвитку наукоємного виробництва в Ук-
раїні, переведення країни на інноваційну стратегію
розвитку. Йдеться не про підтримку галузей або підга-
лузей за канонами планової економіки, а про підтрим-
ку окремих виробництв і технологій, здатних забезпе-
чити технологічні прориви, значущі для світової еко-
номіки.

Тільки в цьому випадку можна добитися розширен-
ня частки українських підприємств на вітчизняних і світо-
вих ринках, що, у свою чергу, повинно стати основним
джерелом підвищення рівня життя громадян.

Організація підтримки і стимулювання інвестиційно-
го і інноваційного розвитку держави повинна мати сис-
темний характер і може дати відчутні результати за умо-
ви відповідного корегування державного управління в
податковій, бюджетній і зовнішньоекономічній сферах.

Державна стратегія розвитку реального сектору
економіки, розроблена з використанням системного
підходу, на нашу думку, має включати наступні підсис-
теми: маркетингову, функції якої полягають у вивченні
споживчого і інвестиційного попиту на різних ринках (як
внутрішніх, так і зовнішніх) і подальшому формуванні
маркетингової стратегії; інноваційну, у функції якої вхо-
дить створення портфеля конкурентоспроможних інно-
вацій на основі тих, що є, НДДКР і забезпечення їх при-
скореного упровадження в промислове виробництво;
структурну, функції якої полягають у визначенні пріо-
ритетів промислового розвитку і в створенні сприятли-
вого фінансово-економічного і нормативно-правового
режиму для трансферту інновацій у виробництво.

На сучасному етапі з врахуванням посилення інтег-
раційних відносин в Україні сформувалися два про-
відних суб'єкти промислової політики: держава, ініцію-
юча економічну реформу, і крупний бізнес (інтегровані
бізнес-групи).

Очевидно, що в умовах фінансових труднощів, що
переживаються вітчизняною економікою, а також в умо-
вах відкриття економічних меж і неготовності українсь-
ких товаровиробників конкурувати з могутніми зарубі-
жними компаніями діяльність держави у сфері промис-
лової політики набуває особливої актуальність. У той
же час, визнання крупного бізнесу як найважливіший
суб'єкт підвищення конкурентоспроможності країни
можна вважати необхідною основою державної про-
мислової політики.

В Україні інтегровані підприємства стали економіч-
ними суб'єктами, здатними акумулювати необхідні для
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інвестицій фінансові потоки. Вони здатні в умовах, що
склалися, брати на себе технологічні і фінансові ризи-
ки нововведень, вирішуючи тим самим проблему комер-
ціалізації технологій та їх впровадження. У міру розвит-
ку крупних вітчизняних підприємств їх роль у модерні-
зації країни зростатиме, оскільки саме в них концент-
руються ресурси загальнонаціонального розвитку: про-
фесійні кадри, управлінська компетенція, передові тех-
нології і фінансові ресурси [1].

Крім того, саме ці інтегровані підприємства реаль-
но включаються в конкурентну боротьбу на міжнарод-
них ринках.

Тільки перехід до інноваційної економіки дозволить
підвищити ефективність української промисловості та
інтегруватися в світовий інформаційний і економічний
простір як рівноправний партнер. Тут свою важливу роль
повинен зіграти малий і середній інноваційний і вироб-
ничий бізнес, який при цілеспрямованій підтримці дер-
жави повинен стати повноправним суб'єктом формуван-
ня і реалізації промислової політики.

Таким чином, представляється, що сучасна держав-
на стратегія розвитку реального сектора економіки Ук-
раїни в умовах розвитку інтеграційних відносин повин-
на базуватися на наступних положеннях: по-перше,
розгляд промислової політики як найважливішої скла-
дової загальнонаціональної стратегії; по-друге, актив-
на рівноправна участь у процесі розробки промисло-
вої політики держави, бізнесу, наукових і суспільних
організацій; по-третє, перехід від галузевої промисло-
вої політики, що склалася, до політики державної
підтримки конкурентоспроможних технологій і вироб-
ництв; по-четверте, вибір об'єктів промислової політи-
ки відповідно до загальносвітової тенденції зростан-
ня значення високотехнологічних галузей з високою
доданою вартістю; по-п'яте, створення умов для пере-
ходу до наукоємної економіки, в якій знання та інфор-
мація є головними чинниками стійкого економічного
зростання; по-шосте, посилення значення законодав-
чої і судової діяльності в проведенні промислової по-
літики.

Таким чином, на основі цих положень можна кон-
статувати, що державна політика розвитку реального
сектору економіки, яка забезпечує досягнення страте-
гічних цілей, припускає взаємозв'язок наступних еле-
ментів: концепції, узгодженої з комплексом цілей со-
ціально-економічного розвитку держави; програми, що
припускає комплекс заходів по здійсненню промисло-
вої політики і механізмів її реалізації; пакету норматив-
но-правових актів, що забезпечують успішний розвиток
національної промисловості.

Сучасна державна політика розвитку реального сек-
тору економіки повинна забезпечувати рішення держав-
них проблем, сприяти розвитку інтелектуально-кадро-
вого і науково-технічного потенціалу національної еко-
номіки, орієнтуватися на задоволення споживчого по-
питу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників.

Відповідно, яким би ні був інструментарій держав-
ного регулювання, він покликаний сприяти рішенню ос-
новних задач промислової політики на сучасному етапі
розвитку державної економічної системи в умовах роз-
витку інтеграційних відносин.

Задачі сучасної національної промислової політи-
ки можна позначити таким чином: визначення переліку
технологій і виробництв, що забезпечують захист най-
важливіших інтересів держави; забезпечення пріорите-
ту науково-технічного розвитку; створення умов для
якнайповнішої реалізації національного науково-техні-
чного і освітнього потенціалу; розвиток інфраструкту-
ри науково-технічної діяльності і ринку технологій; сти-
мулювання інновацій у вітчизняній промисловості (у
тому числі підтримка малого бізнесу); сприяння просу-
ванню вітчизняних технологій на міжнародний ринок;
розробка і реалізація національних науково-технічних
програм.

ВИСНОВОК
Обгрунтовано, що для досягнення стійкого еконо-

мічного зростання необхідно забезпечити збалансова-
ну реалізацію конкурентної стратегії розвитку реально-
го сектору економіки. Основні її цілі в цьому контексті
полягають у наступному: синергія ринку і держави на
основі програми реформування, яка сприятиме одно-
часному формуванню ринкових і державних інститутів;
необхідність інституційних інновацій на основі стимулю-
вання процесів взаємодії суб'єктів господарювання.

Література:
1. Горник В.Г. Державна політика забезпечення кон-

курентоспроможності національної економіки: умови,
важелі та механізми: [монографія] / В.Г. Горник. —
Донецьк: Юго-Восток, 2011. — 400 с.

2. Кондрашов О.М. Промислова політика в Україні:
теорія, методологія, практика управління: [монографія]
/ Кондрашов О.М. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд",
2008. — 367 с.

3. Пахомов Ю.М. Національні економіки в гло-
бальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов,
Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський. — К.: Україна, 2005. —
568 с.

4. Трансформаційні процеси та економічне зростан-
ня в Україні / за ред. В.М. Гейця. — Х.: Форт, 2003. —
440 с.

References:
1. Hornyk, V.H. (2011), Derzhavna polityka zabez-

pechennia konkurentospromozhnosti natsional'noi
ekonomiky: umovy, vazheli ta mekhanizmy [Public policy
to ensure the competitiveness of the national economy:
conditions, instruments and mechanisms], Yuho-Vostok,
Donetsk, Ukraine.

2. Kondrashov, O.M. (2008), Promyslova polityka v
Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia
[Industry policy in Ukraine: theory, methodology, practice
management], TOV "Yuho-Vostok, Ltd", Donetsk, Ukraine.

3. Pakhomov, Yu.M. (2005), Natsional'ni ekonomiky v
hlobal'nomu konkurentnomu seredovyschi [National
economy in the global competitive environment], Ukraina,
Кyiv, Ukraine.

4. Hejts, V.M. (2003), Transformatsijni protsesy ta
ekonomichne zrostannia v Ukraini [Transformation
processes and economic growth in Ukraine], Fort, Kharkiv,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 26.05.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63

ВСТУП
Швидкі темпи розвитку економіки зумовлюють підприє-

мства удосконалювати екоінноваційну діяльність. Одним з
напрямів такого удосконалення є контроль за функціону-
ванням системи управління екоінноваційною діяльністю
підприємства, тобто постійне проведення аналізу та оцінки
ефективності функціонування цієї системи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка рекомендацій з оці-

нювання ефективності функціонування системи управління
екоінноваційною діяльністю підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За дослідженнями Лавінского Г., основна задача сис-

теми управління об'єктом полягає в забезпеченні раціональ-
ного функціонування об'єкта управління. Раціональність
функціонування об'єкта забезпечуються таким: адекватним
вибором екоінноваційних цілей, обгрунтування виборів
шляхів їх досягнення і реалізації  [5, с. 15].
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Керівництво організації, через певний період функціо-
нування системи управління екоінноваційною діяльністю,
здійснює оцінювання екоінноваційної діяльності підприєм-
ства і системи управління нею з метою визначення їх ефек-
тивності.

Оцінюванню екоінноваційної діяльності підприємства
присвячено роботи теоретичного та прикладного спрямуван-
ня багатьох вчених. Заслуговують на увагу дослідження
Харіва П., Петровича Й., Мороз Л., Лисенко Л., Микитюк П.,
Здреника В., Коюда О., Колесніченка В., Скалюка Р., Дека-
люка О. тощо.

Харів П. пропонує для оцінювання екоінноваційної
діяльності здійснювати техніко-економічну ефективність
інноваційних проектів, яка включає визначення технічного,
соціального та економічного ефектів [10, С. 120]. А Іжевсь-
кий В.  [2]  зазначає, що ефективність екоінноваційної діяль-
ності характеризується такими видами ефекту, як: науково-
технічний, економічний, ресурсний, соціальний, екологічний.

Петрович Й. та Мороз Л. у  [11]  пропонують для оці-
нювання екоінноваційної діяльності визначати економічну
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ефективність економічних інновацій за допомогою показ-
ників інтегрального ефекту, індексу рентабельності, норми
рентабельності та періоду окупності. Інтегральний ефект є
величиною, яка характеризує різницю між результатами від
впровадження інновацій та витратами на їх здійснення із
врахуванням коефіцієнта дисконтування.

Лисенко Л. пропонує оцінювати ефективність еко-
інноваційної діяльності за такими її складовими: економіч-
на, науково-технічна, соціальна, екологічна, ресурсна,
фінансова, етнічно-культурна, маркетингова, регіональна.
Автор зазначає, що "..науково-технологічна складова про-
понується як більш ємна за науково-технічну, вона має за-
безпечити врахування наукових, технічних і технологічних
аспектів інноваційної діяльності підприємства" [7].

Питання пов'язані з оцінюванням екоінноваційної діяль-
ності підприємства досліджували Микитюк П. і Здреник В.
Автори до переліку показників для оцінювання екоінновац-
ійної діяльності, які рекомендовані ЮНІДО (Організація
Об'єднаних Націй з промислового розвитку), запропонува-
ли внести такі, як коефіцієнт ефективності капітальних інве-
стицій підприємства в інноваційну діяльність; показник час-
тки прибутку від екоінноваційної діяльності в загальному
обсязі прибутку підприємства; коефіцієнт збалансованості
грошових потоків; показник результативності стадій прове-
дення НДДКР, стадій впровадження екоінновацій та діяль-
ності підприємства з погляду тривалості процесу розроблен-
ня й впровадження екоінновацій [9].

Автори монографії [3, с. 35]  пропонують оцінку ефек-
тивності екоінноваційної діяльності підприємства проводи-
ти за такими напрямами: 1) розрахунок прогнозної (очіку-
ваної) ефективності екоінноваційних проектів та програм;
2) моніторинг ефективності екоінноваційних проектів на
окремих стадіях їх виконання та аналіз відхилень від про-
гнозної величини; 3) розрахунок фактичної ефективності
екоінноваційної діяльності та оцінку впливу її результатів на
загальні результати функціонування підприємства.

Об'єктивна оцінка ефективності екоінноваційної діяль-
ності підприємства впливає на функціонування підприємства
через те, що виявлені при оцінюванні недоліки, які є пере-
шкодами на шляху до досягнення мети, можна усунути чи
зменшити їх вплив.

Ефективність екоінноваційної діяльності підприємства
— це показник реалізованих позитивних очікуваних (про-
гнозованих) наслідків впровадження певного екоінновацій-
ного проекту, який повинен відображати у сукупності симб-
іоз величини екоінноваційного ефекту та міри повноти і
якості досягнення первісно очікуваних цілей, мети та вигод,
що були сформовані на початку розробки інноваційного
проекту [13].

Якщо доходи від екоінноваційної діяльності перевищу-
ють витрати, які були понесені на її організацію, то екоінно-
ваційна діяльність є прибуткова, а відповідно і система уп-
равління нею сформована на достатньо високому рівні. Але,
якщо ефективність і результативність здійснюваної діяль-
ності не досягає запланованого рівня, то необхідно провес-
ти аналіз системи управління, виявити відхилення в її функ-
ціонуванні та визначитися з подальшими діями щодо цієї
системи.

Після проведення оцінювання екоінноваційної діяль-
ності необхідно здійснити оцінювання системи управлін-
ня екоінноваційною діяльністю підприємства. Дане оціню-
вання, в певній мірі залежить від результатів функціонуван-
ня екоінноваційної діяльності.  Якщо екоінноваційна
діяльність на підприємстві є ефективною, відповідно і сис-
тема управління нею є побудована на високому рівні. В да-
ному випадку, доцільно буде розглянути заходи щодо
підтримання рівня функціонування системи. У випадку, коли
результати екоінноваційної діяльності не є задовільними,
потрібно провести оцінювання системи управління екоінно-

ваційною діяльністю, визначити недоліки даної системи та
провести необхідні заходи щодо її покращення.

Значна кількість науковців у своїх дослідженнях при-
діляють увагу оцінюванню систем управління, а саме: Сит-
ник Й., Сіменко І., Мельник М., Лавинский Г., Гврилов Е.,
Дмитриченко М., Гриньова В., Власенко В., Лала О., кожен
з яких виділяє певні особливості оцінюванні систем управл-
іння.

Г. Лавинский стверджує, що при оцінюванні систем уп-
равління увага приділяється оцінюванню ефективності фун-
кціонування такої системи. Оцінювання ефективності доз-
воляє визначити економічну доцільність сформованої сис-
теми чи виконання певних дій щодо її вдосконалення, мо-
дернізації чи замін окремих елементів. Ефект виявляється
в тому, що всі елементи об'єкта управління приведені в дію
і використовуються найбільш раціонально у відповідності до
їх призначення [5, с. 40; 15; 46].

За дослідженнями Ситника Й., оцінювання ефективності
системи управління — це процес кількісного визначення
результативності і віддачі управлінської дії. Автор також
зазначає, що для оцінювання ефективності необхідне "…
встановлення складових системи оцінювання ефективності
системи управління … — набір критеріїв ефективності сис-
теми управління, які використовуються для кількісного виз-
начення результативності і віддачі прийнятих (неприйнятих)
управлінських дій" [15].

На думку деяких дослідників [14, с. 244—248], щодо
оцінювання системи управління розглянуто показник якості
управління. Вибір показника якості управління обумовле-
ний призначенням системи, метою й умовами її функціону-
вання та розвитку. Авторами також зазначено, що важли-
вим показником функціонування системи управління є її
надійність — здатність системи зберігати найбільш суттєві
властивості на заданому рівні протягом визначеного про-
міжку часу і за певних умов функціонування.

За дослідженнями Сіменка І. оцінювати необхідно еле-
менти системи управління, тобто апарат управління (про-
фесійні характеристики, ділові здібності, особисті якості)
та процес прийняття управлінських рішень (повнота і дос-
товірність вхідної управлінської інформації, якість вибору
рішень) [16].

Мельник М. в оцінюванні системи управління виділяє два
самостійні об'єкти [8, с. 17—18]: 1) економічний механізм,
тобто методи, прийоми і правила господарювання, які виз-
начають основні вимоги функціонування підприємства і їх
взаємозв'язків. Виявляється результативність впливу сис-
теми управління на об'єкт управління; 2) організація управ-
ління як сукупність прийомів і методів поєднання основних
елементів управління в просторі і в часі. Оцінюється еко-
номічність управління, раціональність побудованої органі-
заційної структури і процесів управлінської діяльності. Та-
кож автор наводить основні задачі оцінювання системи
управління:

1) вивчення глибини впливу управлінських дій на резуль-
тативність роботи об'єкта управління, тобто ефективність
управління. Включає аналіз якості та ефективність реалізації
управлінських рішень, а також методи та важелі механізму
управління (економічні, соціально-психологічні і органі-
заційні), враховуючи їх ціленаправленість та результа-
тивність;

2) обгрунтування заходів щодо удосконалення органі-
зації управління з метою забезпечення перспективної спря-
мованості і ефективності схвалюваних рішень.

Результати аналізу управлінських рішень дозволяють
виявити рівень і направленість впливу управлінської діяль-
ності на об'єкт управління і дати оцінку якості управлінсь-
кої діяльності враховуючи перспективність, оперативність і
реальність рішень. У свою чергу, аналіз методів управління
будується на вивченні активності і швидкості зворотних
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зв'язків, тобто за даними про зміни становища і результатів
діяльності об'єкта, на який направлені розроблювані мето-
ди.

Проведені дослідження показали, що обгрунтування
заходів з удосконалення організації забезпечення ефектив-
ності схвалюваних рішень, оперативності управлінського
впливу на функціонування системи управління, може розг-
лядатися в розрізі: складових елементів, коли аналізується
стан системи управління і їх використання; просторових і
часових параметрів, коли аналізується структура і форми
взаємовпливу окремих підрозділів виробництва і управлін-
ня; технологій, коли аналізується управлінський цикл підго-
товки, прийняття і реалізації управлінських рішень, які реа-
лізуються однією або декількома ланками апарату управлі-
ння, включаючи аналіз методів прямого і непрямого впливу
на об'єкт управління і форм реагування об'єкта на управ-
лінський вплив (зворотний зв'язок).

Важливо пам'ятати, що основним елементом системи
управління є керівники і службовці, які очолюють роботу
колективу людей, формують конкретні задачі на певний пе-
ріод, забезпечують необхідні умови для їх виконання. При
оцінюванні кадрового забезпечення системи управління
необхідно визначити забезпеченість працівниками на всіх
стадіях управління, наявність необхідної кваліфікації прац-
івниками певного рівня управління, раціональність викори-
стання робочого часу працівниками.

Автори праці [4, с. 43—48] виділяють такі принципи
оцінювання: цілеспрямованості, визначеності (крите-
ріальності), комплексності, систематичності, взаємозалеж-
ності (причинності), послідовності, оперативності, регуляр-
ності. Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що захо-
ди керівників при оцінюванні мають бути узгодженими з
системою цілей реалізації екоінноваційної діяльності. Прин-
цип критеріальності полягає в тому, що реалізації функцій
контролювання та регулювання має передувати чітке виз-
начення параметрів процесів і явищ. Принцип оперативності
проявляється у своєчасності реалізації контролюючих за-
ходів, формуванні висновків про стан оцінюваного об'єкта,
розробки і реалізації регулюючих рішень.

Подольчак Н. виокремив такі принципи оцінювання
ефективності системи менеджменту [12, с. 57—58]: 1)
комплексність та інтегральність. Кожен працівник розгля-
дає оцінювання ефективності як частину своїх обов'язків та
бере участь в обговоренні місії, стратегії та цілей системи
управління; 2) безперервність; 3) цілеспрямованість; 4) зба-
лансованість; 5) адекватність та динамічність; 6) доцільність
та ефективність. За дослідженнями, "…оцінювання ефектив-
ності системи управління підприємства дасть змогу виділи-
ти основні напрями концентрації зусиль менеджменту, іден-
тифікувати проблемні місця розвитку системи, вирішити зав-
дання вдосконалення управління, своєчасно вносити корек-
тиви у діяльність системи менеджменту, зміцнити довіру
акціонерів та інших зацікавлених груп до менеджменту
підприємства, визначити адекватну інвестиційну вартість та
підвищити інвестиційну привабливість підприємства…". Та-
кож автором пропонується оцінювати ефективність систе-
ми менеджменту через оцінювання рівня досягнення цілей
організації.

Проведені дослідження та огляд літературних джерел
[1, с. 115—122; 6, с.18—21; 17], щодо оцінювання систем
управління, дають можливість виокремити групу показників,
за допомогою яких можна проводити оцінювання системи
управління екоінноваційною діяльністю підприємств:

— індекс окупності функціонування системи управлін-
ня — визначається через відношення витрат на утримання
системи і доходів від її функціонування;

— коефіцієнт надійності управління в системі — харак-
теризується відношенням кількості раціональних управлі-
нських рішень до загальної кількості ухвалених рішень;

— коефіцієнт оперативності діяльності апарату управ-
ління — відображає своєчасність виконання апаратом уп-
равління функцій у роботі з адміністративною документа-
цією, ступінь оперативності виконання постанов, наказів,
інших документів;

— показник реалізації екоінноваційних цілей — харак-
теризує рівень фактичної реалізації цілей від загальної
кількості встановлених за певний період;

— показник виконання поточних завдань — характе-
ризує рівень фактичного виконання поточних завдань від їх
встановленої загальної кількості за певний проміжок часу;

— показник достовірності наявної і доступної управ-
лінської інформації — характеризує якість управлінської
інформації, зокрема, частку інформації із масиву викорис-
товуваної, перевірка якої свідчить про її правдивість;

— показник своєчасності отримання і використання
інформації — характеризує наскільки корисною в часі є
інформація для розроблення і реалізації управлінських
рішень;

— показник освітнього рівня — характеризує освітній
рівень персоналу системи управління;

— показник оновлення знань — характеризує
відповідність рівня знань працівників сучасним вимогам
(стан перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників). Може розраховуватися окремо за категоріями пра-
цюючих;

— коефіцієнт ефективності праці управлінського пер-
соналу — характеризує затрати часу управлінського персо-
налу на виконання своїх обов'язків. Чим більша економія
часу тим вища ефективність праці.

Для проведення оцінювання системи управління екоін-
новаційною діяльністю необхідно кінцеві результати екоін-
новаційної діяльності та функціонування всіх елементів
даної системи порівняти з певними наперед визначеними
критеріями, тобто значеннями показників, які характеризу-
ють об'єктивно необхідний стан системи управління екоін-
новаційною діяльністю. Результати діяльності суб'єкта уп-
равління визначаються цілями, які перед ним постають. У
зв'язку з цим, оцінювання системи управління екоінновац-
ійною діяльністю може здійснюватись шляхом визначення
ступеня досягнення основних цілей і ступеня реалізації
функцій, які забезпечують досягнення цих цілей.

ВИСНОВКИ
Необхідною умовою ефективного здійснення еко-

інноваційної діяльності є її постійне оцінювання. Ана-
лізування результатів екоінноваційної діяльності повинно
відбуватись для того щоб виявити відхилення у функціону-
ванні та вжити необхідних заходів. Відповідно, після оціню-
вання екоінноваційної діяльності проводиться оцінювання
системи управління нею. Саме це оцінювання дає змогу зро-
зуміти наскільки ефективно побудована система управлін-
ня екоінноваційною діяльністю підприємства. Рішення про
те, як саме оцінювати екоінноваційну діяльність підприєм-
ство повинні приймати самостійно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток органічного виробництва є своєрідною

противагою процесам інтенсифікації сільського госпо-
дарства, корисність і безпечність органічної агропро-
довольчої продукції є передумовою для зростання спо-
живчого попиту на неї, а її виробництво є поштовхом до
екологоощадливого ставлення до навколишнього сере-
довища. Україна також обрала для себе шлях сталого
розвитку, відповідно до якого органічне виробництво є
своєрідною альтернативою традиційному сільському
господарству. Щоб зрозуміти особливості становлен-
ня національного ринку органічної продукції варто звер-
нутися до питання інституційного розподілу органічних
операторів.

Дослідженню інституційного розподілу органічних
операторів в Україні присвячено небагато праць вчених
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[2; 5—7; 11], здебільшого даною проблематикою зай-
маються громадські організації зі сприяння розвитку да-
ного сектора економіки. Також висвітлення цієї пробле-
матики є мало дослідженим явищем у зв'язку з відсут-
ністю даних офіційної державної статистики щодо рин-
ку органічної продукції, тож потребує більш глибокого
вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження існуючого інституцій-

ного розподілу органічних операторів в Україні за різни-
ми диференційними ознаками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура ринку виробництва органічної продукції

багато в чому залежить від світових тенденцій розвитку
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у даній сфері. Для вітчизняного ринку органічної агро-
продовольчої продукції рушійним чинником є мотива-
ція вітчизняних операторів освоювати нові сегменти
ринку, орієнтація їх на європейські стандарти та враху-
вання іноземного споживчого попиту при формуванні
власної асортиментної політики. Крім цього, популяри-
зація органічної агропродовольчої продукції на вітчиз-
няному ринку поступово формує збалансовані обсяги
попиту і пропозиції на ринку.

Органічний оператор може бути визначений як
фізична чи юридична особа, незалежно від форми влас-
ності, організаційно-правової форми господарювання,
яка згідно із законодавством України займається вироб-
ництвом, переробкою, зберіганням та реалізацією
органічної продукції.

Нами був проведений інституційний розподіл опе-
раторів органічного вітчизняного ринку за такими ди-

ференційними рисами: за територіальною ознакою; за
організаційно-правовими формами господарювання; за
сферою діяльності; за сертифікаційними органами, які
функціонують в Україні; за стандартами сертифікації та
за статусом сертифікації.

Інформаційну базу становили дані, одержані у рам-
ках Швейцарсько-українського проекту "Розвиток
органічного ринку в Україні" (2012—2016). Так, станом
на 31 грудня 2013 року в Україні налічувалося 208 орган-
ічних операторів, серед яких — 127 виробників та 81
інших операторів [6; 7]. Їх розподіл за областями Ук-
раїни подано на таблиці 1. Треба зазначити, що части-
на операторів не дає дозволу на публікацію даних про
них, що ускладнює проведення дослідження.

Як видно з таблиці 1, найбільша концентрація орган-
ічних операторів зосереджена у Київській області — 35
(16,82 % від загальної сукупності по Україні). Також
до регіонів-лідерів, де сфокусована достатньо велика
кількість операторів органічного виробництва належать:
Херсонська — 25 (12,01 %), Одеська — 13 (6,25 %),
Закарпатська — 12 (5,8%), Львівська — 11 (5,29 %) та
Вінницька області — 11 (5,29%), а також АР Крим —
20 (9,62%).

Майже для половини областей України кількість
органічних операторів є зовсім незначною і коливаєть-
ся в межах від одного до п'яти, до них належать: Івано-
Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельниць-
ка, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська,
Донецька та Миколаївська. А на Луганщині взагалі
відсутні органічні оператори, хоча для даного регіону
існують чималі закладені природні перспективи для ус-
пішного розвитку органічного виробництва, адже там
розташовані агрофони, придатні для вирощування даної
продукції.

У числі органічних операторів найбільшу частку
становлять саме виробники органічної продукції,
територіальний розподіл яких близький до розподілу
органічних операторів у цілому. Так, найбільша част-
ка виробників органічної продукції зосереджена у Хер-
сонській — 19 (14,96 % від загальної сукупності да-
них суб'єктів господарювання) та у Київській областях
— 16 (12,6 %).

Варто також розглянути розподіл органічних опе-
раторів за організаційно-правовими формами господа-
рювання (рис. 1), який засвідчує, що левова частка на-
лежить господарським товариствам (57,10%); 23,60%

 

57,10%

10,30%

23,60%

4,50%
4,50%

Господарські товариства

Фізичні особи-підприємці

Приватні підприємства

Особисті селянські 

господарства

Інші

Рис. 1. Структура органічних операторів за організаційно-правовими формами

господарювання

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6; 7].

Таблиця 1. Органічні оператори України

(станом на 31.12.2013 р.)

Джерело: побудовано авторами за даними [7].

№ 
п/п 

Області 
Кількість 
виробників 

Кількість 
органічних 
операторів в 

області (у тому 
числі і виробників) 

1 Вінницька 7 11 
2 Волинська 2 6 
3 Дніпропетровська 3 6 
4 Донецька 2 3 
5 Житомирська 8 9 
6 Закарпатська 8 12 
7 Запорізька 3 8 
8 Івано-Франківська 0 1 
9 Київська 16 35 
10 Кіровоградська 4 4 
11 Луганська 0 0 
12 Львівська 6 11 
13 Миколаївська 4 4 
14 Одеська 4 13 
15 Полтавська 4 5 
16 Рівненська 2 6 
17 Сумська 0 1 
18 Тернопільська 3 3 
19 Харківська 9 10 
20 Херсонська 19 25 
21 Хмельницька 2 2 
22 Черкаська 1 3 
23 Чернігівська 7 8 
24 Чернівецька 1 2 
25 АР Крим 12 20 
 Всього 127 208 
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— приватним підприємствам, у складі яких фермерські
господарства займають понад половину (56,76%).

Розподіл операторів органічного виробництва в
Україні можна провести і за сферою діяльності, якою
вони займаються. Так, у сертифікаті, який видається
контролюючим органом, у частини суб'єктів господарю-
вання зазначено один вид сертифікованої діяльності, а
у інших — два і більше. Остання група значно перева-
жає за чисельністю, адже один і той же оператор може
займатися вирощуванням органічної продукції, її пере-
робкою, а потім і безпосередньо продажем на вітчиз-
няному ринку чи здійснювати експортно-імпортні опе-
рації тощо. Основними видами сертифікованої діяль-
ності є: рослинництво (у т. ч. дикороси), тваринництво
(у т. ч. бджільництво), переробка, торгівля, експорт та
імпорт тощо.

У таблиці 2 подано територіальний розподіл орган-
ічних виробників за основними галузями сільськогос-
подарського виробництва. Розглядаючи структуру рин-
ку у розрізі виробництва різних органічних продуктів,
бачимо, що найбільш розвиненими є ринки органічних
зернових, бобових та олійних культур, які є основними
експортними товарними групами, що реалізуються пе-
реважно на європейському ринку [4].

Попит на найбільш популярні групи продуктів в іно-
земних державах визначає формування асортиментної
політики для органічних операторів в Україні, адже до
70% виробленої органічної продукції спрямовується на
експорт [10, с. 45], і лише близько 30 % споживається

на внутрішньому ринку. Варто суб'єктам господарюван-
ня даного ринку зосередити уваги і на вітчизняних спо-
живачах, адже попит у країні на органічну продукцію
зростає, проте є ще суттєві перешкоди, зокрема, незнач-
ний асортимент представленої продукції, недостатньо
розгалужені канали збуту, низький рівень поінформо-
ваності та обізнаності населення з даного питання тощо.

Отже, у структурі експорту переважає сировинна
продукція рослинництва. Подальші перспективи для
вітчизняних виробників у галузі рослинництва зосеред-
жені у виробництві овочів і фруктів, адже ці ринки ак-
тивно розвиваються [4, с. 124]. Частка ж продукції тва-
ринництва досить незначна і причиною цьому є неуз-
годжені технічні регламенти і стандарти, які не дозво-
ляють вітчизняній сільськогосподарській продукції
конкурувати за рахунок якості на європейському рин-
ку. Міністерством аграрної політики та продовольства
України ведеться відповідна робота для тваринниць-
кої групи у контексті узгодження всіх параметрів, що
дозволить здійснювати експорт продукції переробки,
експорт живою вагою із відповідним якісним підтвер-
дженням [8].

Органічне тваринництво в Україні представлено
ВРХ, свинями, вівцями, козами та птицею. Найбільш
динамічно розвивається виробництво органічного мо-
лока ВРХ з подальшою переробкою сировини для ви-
готовлення молочних продуктів. Перспективним в Ук-
раїні вважається напрямок органічного птахівництва
(кури, качки, гуси) [5].

Таблиця 2. Територіальний розподіл органічних виробників за основними галузями

сільськогосподарського виробництва (станом на 31.12.2013 р.)

Джерело: побудовано авторами за даними [6; 7].
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1 Вінницька 7 + + + + +   +  +  +  
2 Волинська 2 +       +      
3 Дніпропетровська 3 +             
4 Донецька 2   + +  +        
5 Житомирська 8 + + +       + + + + 

6 Закарпатська 8   + +    +     + 

7 Запорізька 3        +      
8 Івано-Франківська 0              
9 Київська 16  + + +  + + + + +  +  
10 Кіровоградська 4  +        +    
11 Луганська 0              
12 Львівська 6 + + +   +  +      
13 Миколаївська 4  +  +          
14 Одеська 4   + +  +       + 
15 Полтавська 4 +             
16 Рівненська 2 + + +   +  +      
17 Сумська 0              
18 Тернопільська 3 +  +       +    
19 Харківська 9 + + +         +  
20 Херсонська 19 + +    +        
21 Хмельницька 2        +      
22 Черкаська 1 +             
23 Чернігівська 7 + + +       +   + 
24 Чернівецька 1        +      
25 АР Крим 12 +   +    +     + 
 Всього 127  
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Цікавий також інституційний розподіл органічних
операторів відповідно до акредитованих сертифікацій-
них органів, що працюють в Україні. Умовно їх можна
поділити на дві групи за ознакою включення до офіцій-
ного Переліку, затвердженого Комісією Європейсько-
го Союзу (Постанова (ЄС) № 1235/2008 від 08 грудня
2008 р., оновлено 01 липня 2013 р.) та відсутністю у цьо-
му переліку сертифікаційних органів (табл. 3).

Так, відповідно до першої групи на вітчизняному
органічному ринку представлені 14 іноземних сертифі-
каційних органів з таких країн як Австрія, Італія, Нідер-
ланди, Німеччина, Туреччина, Франція та Швейцарія, а
також один і єдиний на сьогодні український сертифі-
каційний орган — ТОВ "Органік стандарт", який визна-
ний у Європейському Союзі та Швейцарії. До другої
групи належить сертифікаційний орган — Biokontroll
Hungаria Inspection and Certification Notprofit LTD (Угор-
щина).

У таблиці 3 представлений розподіл за сертифіка-
ційними органам тільки для 170 вітчизняних органічних
операторів, у зв'язку з відсутністю відповідної офіцій-
ної статистичної інформації для України з даного пи-

тання. Всі дані, які використовувалися, взяті з переліків
органічних операторів, доступних на сайтах сертифіка-
ційних органів, та з Органік Бізнес-довідника України
(випуски 1—2) [6; 7]. Саме доступна інформація про
діяльність 170 органічних операторів була покладена в
основу даного дослідження.

Як видно з таблиці 3, левову частку сертифікації
вітчизняних органічних операторів здійснює українсь-
кий сертифікаційний орган — ТОВ "Органік стан-
дарт", друге місце відповідно посідає Ekolojik Tarim
Kontrol Organizasyonu — ETKO (Туреччина). Логічним
пояснення тому, що відповідні сертифікаційні органи
є лідерами на органічному ринку України, є те, що
згідно додатку IV до Постанови № 1627/2011 від 6
грудня 2011 року саме ці дві компанії офіційно були
визнані Європейським Союзом та увійшли до офіцій-
ного переліку контролюючих органів, які здійснюють
свою діяльність поза межами ЄС. Це дало можливість
ТОВ "Органік стандарт" та Ekolojik Tarim Kontrol
Organizasyonu (ETKO) фактично монополізувати ри-
нок з надання послуг сертифікації органічної про-
дукції для виробників, які займаються її експортом

Таблиця 3. Структурний розподіл органічних операторів відповідно до органу сертифікації,

які функціонують в Україні

Примітки:
Напрями сертифікації:
А — Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці.
В — Живі тварини або продукти тваринництва, що не піддавалися переробці.
С — Продукти аквакультури та водорості.
D — Продукти переробки с/г походження для споживання в якості продуктів харчування.
Е — Продукти переробки с/г походження для використання в якості кормів.
F — Посадковий матеріал та насіння.

Джерело: побудовано авторами за даними [7].

№ 
п/п 

Назва 
сертифікаційного 

органу 

Країна 
реєстрації органу 

Код 
сертифікаційного 

органу 

Напрям сертифікації Кількість 
органічних 
операторів A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Згідно офіційного Переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу (Постанова (ЄС) № 1235/2008 від 08 грудня 

2008 р., оновлено 01 липня 2013 р.) 
1 Organic Standard  Україна UA-BIO-108 + + - + - - 95 

2 Institute for 
Marketecology (IMO)  

Швейцарія UA-BIO-143 + + - + - + 15 

3 Ecocert SA Франція UA-BIO-154 + - - - - - 0 
4 Austria Bio Garantie 

GmbH 
Австрія UA-BIO-131 + + - - + + 3 

5 SGS Austria Controll-
Co.GmbH 

Австрія UA-BIO-159 + - - + - - 1 

6 Control Union 
Certifications 

Нідерланди UA-BIO-149 + - - + - - 2 

7 Ekolojik Tarim Kontrol 
Organizasyonu 

Туреччина UA-BIO-109 + - - + - - 34 

8 CERES Certification of 
Environmental 
Standards GmbH 

Німеччина UA-BIO-140 + + - + - - 2 

9 Abcert AG Німеччина UA-BIO-137 + - - + - - 8 
10 Lacon GmbH Німеччина UA-BIO-134 + - - - - - 0 
11 QC&I GmbH Німеччина UA-BIO-153 + - - + - - 0 
12 BCS Oko-Garantie 

GmbH 
Німеччина UA-BIO-141 + - - + + - 0 

13 Bioagricert S.r.l Італія UA-BIO-132 + - - + - - 0 
14 ICEA Італія UA-BIO-115 + - - + - - 1 
15 Suolo e Salute srl Італія UA-BIO-150 + - - - - - 2 
 Не включені до офіційного Переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу (Постанова (ЄС) № 1235/2008 від 

08 грудня 2008 р., оновлено 01 липня 2013 р.) 
16 Biokontroll Hungаria 

Inspection and 
Certification Notprofit 
LTD 

Угорщина HU-ÖKO-01 + - - - - - 7 

 Разом  170 
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до Європи. Адже за новою схемою, викладеною у
Постанові № 1627/2011 від 6 грудня 2011 року, про-
дукція, сертифікована контролюючим органом з да-
ного переліку, може експортуватися в країни Європи
без отримання імпортного дозволу. Така процедура,
по-перше, значною мірою стимулює експортну
діяльність виробників органічної продукції, по-друге,
має на меті підвищення рівня довіри з боку спожива-
ча до якості продуктів, сертифікованих зазначеними
контролюючими органами.

Для клієнтів інших сертифікаційних компаній, які
діяли у досліджуваний період на території України, про-
цедура експорту органічної продукції до країн ЄС з
третіх країн відрізнялася на законодавчому рівні. Так,
підприємство повинно бути сертифіковане контролюю-
чим органом, який має міжнародну акредитацію відпо-
відно до стандарту органічного виробництва, що виз-
наний Європейською комісією як рівнозначний стандар-
ту ЄС. Після підписання контракту імпортер повинен от-
римати імпортний дозвіл у державних органах своєї
країни, на які покладені ці функції. Офіційно цей про-
цес займає до 4-х тижнів, хоча на практиці може сягати
і 2-х місяців. Кожна партія органічних продуктів, що
відправляється, супроводжується експортним сертифі-
катом, який видається контролюючим органом експор-
тера і дозволяє розмитнювати продукцію як органічну
[1].

Отже, можна припустити, що для вітчизняних орга-
нічних операторів рішення про співпрацю з конкретни-
ми сертифікаційними компаніями було продиктоване
можливістю використання спрощеного режиму експор-
ту продукції до країн Європейського Союзу.

Крім диференціювання органічних операторів за
сертифікаційними органами, не менш важливим є їх
поділ відповідно до стандартів, якими сертифікована
їхня діяльність. До базових регулюючих стандартів та
правил належать: стандарти ЄС — Постанова Ради (ЄС)
834/2007, Постанова Комісії (ЄС) 889/2008, Постано-
ва Комісії (ЄС) 1235/2008; Національна органічна про-
грама Міністерства сільського господарства США
(American USDA National Organic Program — NOP); За-
кон Японії щодо Стандартизації і Правильного Марку-
вання Сільськогосподарських і Лісових Продуктів з
відповідними вказівками щодо органічного виробницт-
ва (Japanese Agricultural Standard — JAS); швейцарські
органічні правила ( Swiss Organic Regulation). В Україні
найбільшою популярністю користуються сертифікація
за Стандартом рівнозначним Постановам Ради (ЄС) 834
/ 2007 та Комісії (ЄС) 889/2008, відповідно до якої сер-
тифікована діяльність понад 90 % вітчизняних органіч-
них операторів. Поряд із європейською сертифікацією
велика частка суб'єктів господарювання ринку органіч-
ної агропродовольчої продукції (30%) додатково вико-
ристовують ще Національну органічну програма
Міністерства сільського господарства США (American
USDA National Organic Program — NOP) та швейцарські
органічні правила ( Swiss Organic Regulation) — близь-
ко 4% [6; 7].

Варто зауважити, що відповідно до Закону України
"Про виробництво та обіг органічної сільськогоспо-
дарської продукції та сировини" від 3 вересня 2013 року
№ 425-VII [3], не всі діючі оператори органічного ринку

мають право маркувати продукцію державним логоти-
пом встановленого зразка, який складається з напису
"органічний продукт" та відповідного графічного зоб-
раження. У зазначеному Законі України у статті 29 "За-
гальні вимоги до маркування органічної продукції (си-
ровини)" регламентовано, що використання державно-
го логотипа встановленого зразка та маркування орга-
нічної продукції (сировини) здійснюються за наявності
відповідного сертифіката. Маркування продукції, яка
перебуває на стадії перехідного періоду до органічно-
го виробництва, здійснюється з використанням держав-
ного логотипа "продукт на стадії переходу до органіч-
ного виробництва".

Відповідно до цієї диференційної ознаки 140 украї-
нських органічних операторів (82,35% від розглянутої
вибірки) відповідно до статусу сертифікації маркують
свою продукцію як "органічний продукт", 11 операторів
(6,47%) — "продукт на стадії переходу до органічного
виробництва". А у 19 операторів органічного ринку
(11,18%) продукція не відповідає жодним з вимог до
запропонованого маркування у Законі України "Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини" та немає належного статусу і
повинна маркуватися згідно чинного законодавства як
звичайна традиційна продукція, оскільки у цих суб'єктів
господарювання на даному етапі лише перший рік сер-
тифікації.

ВИСНОВКИ
Отже, відповідно до проведеного інституційного

розподілу органічних операторів можна зробити такі
висновки:

1. Найбільша концентрація органічних операторів
наявна у Київській, Херсонській, Одеській, Закар-
патській, Вінницькій областях та АР Крим, у тому числі
виробників — у Херсонській та Київській областях.

2. На вітчизняному ринку представлено 15 сертифі-
каційних органів згідно офіційного Переліку затверд-
женого Комісією Європейського Союзу (Постанова (ЄС)
№ 1235/2008), серед яких один вітчизняний — ТОВ
"Органік стандарт", який є лідером щодо кількості сер-
тифікованих операторів.

 3. Продукція вітчизняних органічних операторів
більше ніж на 90% сертифікована за Стандартом
рівнозначним Постановам Ради (ЄС) 834 / 2007 та
Комісії (ЄС) 889/2008, що зумовлено орієнтацією
вітчизняних операторів на експорт органічної продукції
в країни ЄС.

4. Відповідно до Закону України "Про виробництво
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" № 425-VII від 3 вересня 2013 року 82,35%
органічних операторів мають право на маркування своєї
продукції, як "органічний продукт", 6,47% — "продукт
на стадії переходу до органічного виробництва", а у
решти 11,18% — продукція не відповідає жодним з ви-
мог до запропонованого у Законі України маркування.

5. У структурі експорту переважає продукція рос-
линництва, представлена здебільшого у вигляді сиро-
вини.

Відповідно до зроблених нами висновків пропонує-
мо такі напрямки розвитку для ринку органічної агро-
продовольчої продукції:
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Активізувати розвиток органічного виробництва у
тих регіонах України, де вони слабо представлені або
відсутні взагалі — в Івано-Франківській, Луганській,
Сумській, а також у Черкаській та Чернівецькій облас-
тях.

Забезпечити зростання рівня поінформованості
індивідуалізованих товаровиробників (фермерські гос-
подарства та особисті селянські господарства) у пере-
вагах спеціалізації виробництва, зокрема органічної
продукції, адже у масовому виробництві їм важко кон-
курувати з великими господарствами.

Розробити державну програму сприяння збалансо-
ваному виробництву різних видів органічної продукції,
зокрема в частині активізації продукції тваринництва.

Органічним операторам, а також відповідним дер-
жавним органам та органам сертифікації доцільно док-
ласти зусиль для зростання рівня поінформованості
населення в перевагах споживання органічної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку економіки України

ефективність господарської діяльності промислових
підприємств залежить від дієвості моделей фінансово-
го планування. Одним із шляхів забезпечення раціональ-
ного вибору моделей фінансового планування є враху-
вання впливу процесів логістизації, які визначають не-
обхідність узгодженого управління фінансовими, мате-
ріальними, інформаційними потоками, та особливостей
функціонування промислових підприємств у вигляді
логістичних систем. Такий стан речей вимагає від нау-
ковців і практиків дослідження сучасних моделей фінан-
сового планування, виділення їх переваг і недоліків, а
також можливостей адаптації до специфічних рис логі-
стичних систем вітчизняних промислових підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі методологічним, методичним
та практичним аспектам фінансового планування при-
свячено праці таких сучасних науковців, як Алейник
С.В., Білик М.Д., Білоусова О.С., Жилкіна А.Н., Мель-
ник О.Г., Мілінчук О. В., Онищенко С. В., Ситник Г.В. та
інші. Науковцями обгрунтовуються їх переваги, недо-
ліки, можливості практичного застосування. Разом з
цим, на сьогоднішній день у межах фінансової науки не
визначено ролі фінансового планування в логістичних
системах промислових підприємств, не відображено
організаційно-економічне забезпечення його ефектив-
ної реалізації у напряму управління фінансовими пото-
ками та не обгрунтовано найбільш прийнятні моделі.
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Таблиця 1. Інтерпретація поглядів сучасних підходів до фінансового планування та його моделей
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У зв'язку з цим, метою статті є обгрунтування сут-

ності фінансового планування, з'ясування його відмінно-
стей з бюджетуванням, проведення аналізу сучасних
моделей фінансового планування, розкриття їх переваг
та недоліків, а також визначення напрямів раціональ-
ного використання в логістичних системах промислових
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне управління фінансовими потоками не

можливе без застосування фінансового планування. В
сучасних трактуваннях науковців зустрічаються різні
підходи до визначення сутності фінансового плануван-
ня, його об'єктів, спільних та відмінних рис порівняно з
бюджетуванням, механізмів реалізації на підприємствах
різних організаційно-правових форм господарювання
та видів економічної діяльності. Не зважаючи на це,
дослідники одностайно зазначають, що фінансове пла-
нування є важливою складовою загальної системи пла-
нування та відіграє ключову роль у забезпеченні зба-
лансованості фінансових потоків, які відображають рух
наявних та прогнозованих обсяги фінансових ресурсів
(табл. 1).

Підсумовуючи підходи науковців до змісту поняття
"фінансове планування", можна виділити такі його ха-
рактерні риси: 1) визначає напрями руху фінансових
потоків; 2) передбачає розробку стратегічних, тактич-
них, оперативних фінансових планів; 3) підвищує ефек-
тивність використання внутрішніх можливостей підприє-
мства; 4) дозволяє на основі обгрунтування необхідних
обсягів фінансових ресурсів визначити найраціо-
нальніші напрями розвиту підприємства; 5) забезпечує
систематизацію управлінських рішень, які визначають
напрями руху фінансових потоків, у процесі досягнен-
ня поставлених цілей; 6) координує зусилля всіх струк-
турних підрозділів підприємства під час виконання по-
ставлених завдань; 7) дозволяє оцінити інвестиційні
можливості підприємства, 8) дає змогу на основі сфор-
мованих фінансових планів оцінити наслідки управлінсь-
ких рішень, що приймаються; 9) узгоджує та встанов-
лює взаємозв'язки між фінансовими планами. Стосов-
но бюджетування, то його характерні риси є такими:
1) відіграє роль управлінської технології, яка викорис-
товується в межах оперативного фінансового плануван-
ня, 2) створює умови для нормування фінансових ре-
сурсів, 3) дозволяє аналізувати і контролювати фінан-
сові потоки в короткостроковій перспективі, 4) здійснює
фінансову оцінку господарської діяльності підприєм-
ства, 5) зміцнює фінансову дисципліну у процесі досяг-
нення оперативних цілей, 6) забезпечує прийняття ра-
ціональних оперативних управлінських рішень у напря-
му досягнення поставлених цілей. Визначені характерні
риси свідчать про те, що за останнє десятиліття в сис-
темі фінансової науки чітко сформувалась позиція щодо
доречності розгляду бюджетування як моделі оператив-
ного фінансового планування.

Мельник О.Г., досліджуючи теоретико-методо-
логічні та прикладні засади бюджетування в системі
управління підприємством, слушно зазначає [19, с. 7],
що якісна реалізація бюджетування в межах підприєм-
ства можлива лише за умови функціонування відла-

годженої бюджетної системи, під якою розуміє су-
купність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів,
які задіяні у процесі формування та реалізації бюджетів.
На її думку види, склад, структуру бюджетів підприєм-
ство має обирати самостійно залежно від типу внутріш-
ньої організації, профілю та видів діяльності, спеціалі-
зації, розміру, етапу життєвого циклу, особливостей се-
редовища функціонування, стадії впровадження бюд-
жетної системи та інших чинників. Для цього пропонує
бюджети класифікувати за певними ознаками (за цільо-
вим призначенням, видами витрат, способом урахуван-
ня витрат, рівнем пристосування бюджетних показників
до змін середовища функціонування, сферами діяль-
ності, рівнем узагальнення, тривалістю бюджетного
періоду, відповідністю ресурсної частини та частини
потреб, способом перенесення витрат на продукцію та
рівнем важливості), а процес бюджетування реалізува-
ти в такі послідовні етапи: бюджетне планування, бюд-
жетне організування, бюджетне мотивування, бюджет-
не контролювання та бюджетне регулювання.

Ілляшенко Т.О., Ілляшенко К.В. [15, с. 36—44],
відображаючи бюджетування як інструмент оператив-
ного управління господарською діяльністю, зазначають,
що особливістю бюджетів (на відміну від форм бухгал-
терської звітності) є те, що їх форми не стандартизу-
ються, та визначаються цілями і об'єктами планування,
характером і обсягами діяльності підприємства, його
фінансовою і виробничою структурами [15, c. 39]. На їх
думку, бюджетування виконує функції планування, про-
гнозу та аналізу. Функція планування є найважливішою,
оскільки виходячи зі стратегічних цілей підприємства,
бюджети вирішують завдання розподілу фінансових
ресурсів. Функція прогнозу відображає розрахунок про-
гнозних показників на основі обліку даних бухгалтерсь-
кого фінансового та бухгалтерського управлінського
обліків. Функція аналізу передбачає зіставлення фак-
тичних даних з плановими показниками, виявлення
відхилень та наступне коригування дій. Реалізація та-
ких функцій дозволяє оптимізувати доходи й витрати,
підвищити рівень ліквідності, платоспроможності, при-
бутковості, та, в цілому, сформувати ефективну систе-
му управління фінансами підприємства. На відміну від
такої позиції Стоянова О.С. розглядає п'ять функцій:
планування, комунікацію і координацію, орієнтування
на досягнення завдань, контроль, підвищення професі-
оналізму [31, c. 27]. Писаренко Т. зазначає, що бюдже-
тування як основний елемент системи управління підпри-
ємства присутнє лише на етапах планування, контролю
й аналізу [24, с. 304—311]. Ананська М.О. [4, с. 1—9],
визначаючи доцільність застосування бюджетування
для оптимізації фінансових потоків у системі управлін-
ня промисловим підприємством, зауважує, що воно бере
участь у реалізації усіх функцій управління (регулюван-
ня, контроль, мотивація, організація, планування), а не
лише у плануванні та контролі. Такий підхід є виправда-
ним, оскільки особливістю функціонування фінансових
потоків є те, що вони передбачають управління фінан-
совими ресурсами, якими володіє підприємство на кон-
кретний момент часу та рухом фінансових ресурсів.
Тобто трансформація фінансових ресурсів із статично-
го їх стану в динамічний відображає необхідність не
тільки планування і контролю їх обсягів, але й регулю-



Інвестиції: практика та досвід № 13/201476

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вання напрямів руху, організацію до оптимального фор-
мування та використання, а також мотивацію працівників
до визначення оптимальних їх обсягів та раціональних
траєкторій руху.

На думку Чая В.Т. та Чупахіної Н.І. [34, с. 3—5], в
холдингах бюджетування являється технологією опера-
тивного управління, яка вимагає побудови відповідної
фінансової структури. Однак її ефективна реалізація
можлива за умови: 1) створення відповідної ієрархії
фінансової структури, включаючи функції елементів,
входи та виходи центрів відповідальності, 2) затверд-
ження єдиного для холдингу стандарту бюджетної сис-
теми, 3) опису в ньому концепції бюджетування, 4) ос-
новних документів та 5) побудови схем руху грошових і
ресурсних потоків. При цьому авторами пропонується
для оцінки ефективності функціонування бюджетуван-
ня використовувати систему ключових показників ефек-
тивності [Key Performance Indicators], яка має включа-
ти показники холдинга, підприємств, центрів відпові-
дальності [34, с. 13—14].

Деякі російські дослідники, базуючись на практиці
розробки і впровадження бюджетного управління на
промислових підприємствах визначають необхідність
виділення п'яти бюджетних моделей [10, с. 26]. А саме:
індивідуальна модель комплексного бюджетування,
універсальна бюджетна модель, модель бюджетуван-
ня окремих сфер діяльності, бюджетування фінансових
потоків, бюджетування товарно-матеріальних потоків.
На відміну від зазначеної точки зору, Алейник С.В. ви-
діляє інших п'ять моделей [3, с. 63]: процесно-орієнто-
ване бюджетування (Activity based bulgeting), бюдже-
тування з нульовою базою (Zero base bulgeting ),
ціннісно-орієнтований менеджмент (Value based
management), планування прибутку (Profit Planning),
динамічні безперервні бюджети і прогнози (Rolling
bulgeting & forecasts).

Застосовувати першу модель (процесно-орієнтова-
ну) до фінансового планування пропонує вітчизняна
дослідниця Ситник Г.В. [29, с. 262—270]. Вона акцен-
тує увагу на нагальній потребі у розвитку та вдоскона-
ленні теоретичних положень і практичного інструмен-
тарію фінансового планування на засадах процесного
підходу з метою гармонізації фінансового управління з
іншими його складовими, оскільки класичні підходи та
інструменти фінансового менеджменту, які переважно
висвітлюються в спеціальній літературі, дещо не узгод-
жуються із сучасними концепціями менеджменту, які
підприємства намагаються впроваджувати в практику
управління. Процес фінансового планування пропонує
здійснювати на засадах процесно-орієнтованого підхо-
ду, який спрямує підприємство на постійні зміни, що в
сучасних умовах є не тільки необхідним фактором ефек-
тивного його розвитку, а взагалі — виживання [29, с.
268]. Дослідниця зазначає, що розробка такої концепції
має базуватися на парадигмі, яка розглядає підприєм-
ство як відкриту соціально-економічну систему, та обо-
в'язково враховувати три аспекти фінансового плану-
вання: когнітивний, загальноекономічний та конкретно-
управлінський. Таке бачення є звісно виправданим, ос-
кільки в сучасних умовах ефективність системи плану-
вання залежить від: 1) стилю, професійних компетенцій
працівника, бажань здобути нові знання у напряму до-

сягнення поставлених завдань, 2) особливостей управ-
ління господарською діяльністю; 3) можливостей швид-
кої адаптації до стрімких змін зовнішнього середови-
ща. Разом з цим, запропонований підхід дозволить
мінімізувати суперечності між менеджерами всіх рівнів
щодо розподілу фінансових ресурсів між підрозділами
та забезпечити орієнтування фінансового управління
бізнес-процесами на досягнення стратегічних фінансо-
вих цілей у напряму підвищення цінності підприємства.
При цьому доречним у процесі реалізації фінансового
планування на основі процесно-орієнтованого підходу
є виділення типових для конкретного підприємства опе-
раційних (відображають здійснення господарської
діяльності), обслуговуючих (забезпечують реалізацію
основних і стратегічних бізнес-процесів) та стратегічних
(сприяють створенню конкурентних переваг та зростан-
ню вартості підприємства) процесів [5, с. 89].

На відміну від Ситник Г.В. російський дослідник
Ташкінов А.Г. [30, с. 58] пропонує промисловим підприє-
мствам використовувати стратегічно-орієнтоване бюд-
жетування. На його думку, відсутність взаємозв'язку
стратегічних цілей з тактичними завданнями, який ха-
рактерний для традиційної моделі бюджетування, не
дозволяє підприємству формувати точний прогноз роз-
витку. Тому для успішного розвитку підприємства не-
обхідним є інтегрування бюджетування з сучасною си-
стемою стратегічного та оперативного управління, яке
дозволить декомпозувати і каскадувати стратегічні цілі
підприємства, а також здійснювати контроль за їх до-
сягненням на основі фінансової прозорості і керованості
на всіх рівнях управління. Тому пропонує інтегрувати
збалансовану систему показників, яка є засобом стра-
тегічного управління, в систему бюджетування. При цьо-
му в межах бюджетування крім фінансових показників
виокремити не фінансову складову та такі її елементи:
характеристика продукту, взаємовідносини з клієнтами,
післяпродажний сервіс, імідж і репутація [30, с. 58]. Вра-
ховуючи такий підхід, доцільно зауважити, що запро-
понований склад не фінансових показників чітко відоб-
ражає характерні риси логістичного управління та ви-
окремлює логістичні процеси.

Мілінчук О. В. [20] пропонує для управління промис-
ловими підприємствами використовувати вартісно-орі-
єнтоване бюджетування. Для цього, акцентуючи увагу
на відсутності меж в зростанні вартості підприємств,
визначає доцільність поєднання бюджетування з варті-
сно-орієнтованим управлінням. У результаті виділяє такі
основні характеристики вартісно-орієнтованого бюдже-
тування: 1) ринковий підхід до управління, спрямований
на довгострокове збільшення вартості підприємств з
урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених
сторін; 2) цілеспрямований, упорядкований, безперер-
вний процес забезпечення власників та інвесторів
підприємств необхідним значенням економічного при-
бутку та вільного грошового потоку; 3) сукупність інфор-
маційних потоків, що дозволяють моделювати та оці-
нювати тренд вартості підприємств. Реалізувати такий
підхід пропонує на основі виділення центрів вартості та
застосування моделі вартісно-орієнтованого бюджету-
вання підприємств на всіх рівнях ланцюга "власники
(інвестори) — керівництво — центри фінансової відпо-
відальності — персонал".
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Поряд з проаналізованими підходами, останніми
роками розповсюдженою є позиція дослідників щодо
невідповідності традиційних методів бюджетування су-
часному рівню конкуренції через значні витрати на їх
реалізацію, та, як наслідок, не адаптованості до швид-
ких змін зовнішнього середовища. Баландіна А.С., ви-
значаючи особливості фінансового планування в хол-
дингах, в своїх дослідженнях зупиняється на окремих
рисах недосконалості бюджетування. При цьому об-
грунтовує недоліки, які поділяє за відповідними класи-
фікаційними ознаками [6, с. 134—140].

Кісельова О.М. вважає [16, с. 44], що основною при-
чиною, яка обумовлює неефективність системи бюдже-
тування на підприємствах, є небажання працівників пра-
цювати по-новому та нерозуміння керівництвом її змісту
та ролі в досягненні стратегічних цілей господарської
діяльності. Дослідниця зазначає, що впровадження си-
стеми бюджетування дозволяє підвищити прозорість
фінансових потоків за рахунок чіткого визначення меж
відповідальності працівників, зміцнення фінансової дис-
ципліни, мотивування персоналу на досягнення заданих
цілей. Тому пропонує при впровадженні системи бюд-
жетування розробляти: 1) концепцію системи бюдже-
тування, 2) фінансову структуру, 3) бюджетну структу-
ра (формат, набір бюджетів для кожного елемента
фінансової структури, порядок їх консолідації), 4) регла-
мент бюджетування (порядок, терміни, відповідальність
за формування, контроль, аналіз виконання бюджетів),
5) процедуру взаємозв'язку бюджетів з системою бух-
галтерського обліку, 6) порядок взаємозв'язку систе-
ми бюджетування з системою мотивації персоналу щодо
досягнення встановлених цілей.

Пиляєв М.Г., окреслюючи три основних проблеми
(втрата актуальності, обмеженість бюджетного періо-
ду на завершальному етапі виконання, стримування
ініціативи менеджерів) при використанні системи бюд-
жетування, відображає необхідність застосування про-
мисловими підприємствами ковзного бюджетування.
[23, с. 29], яке передбачає по закінченню відповідного
проміжку часу планового періоду коригування планів

періоду, що залишився. Тому при виборі оптимального
бюджетного періоду слід враховувати галузеву та інди-
відуальну специфіку, належність підприємства, особли-
вості його макроекономічного середовища, стратегічні,
тактичні, оперативні цілі. Позиція науковця є обгрунто-
ваною, оскільки дійсно відображає ситуації, які часто
виникають на промислових підприємства. По-перше, під
впливом швидкої мінливості зовнішнього середовища
завчасно підготовлений бюджет на певному етапі його
виконання може фактично стати застарілим через не-
відповідність реальним потребам та можливостям
підприємства. По-друге, під кінець бюджетного періо-
ду обмеженість фінансових ресурсів може призвести до
затримки управлінських рішень стосовно фінансування
вигідних проектів, або у випадку пошуку необхідних
обсягів фінансових ресурсів зумовить їх некоректність
чи неузгодженість. По-третє, складання бюджету один
раз на рік призводить до того, що багато проектів і ідей
працівників не реалізуються, а переносяться на наступ-
ний бюджетний період та залишаються не використа-
ними.

Кравченко О.О. акцентує увагу на змінах до вимог
фінансового планування, які виникли в процесі еволюції
поглядів на його роль та значення в управлінні склад-
ними економічними відносинами. Вона зазначає, що в
сучасних умовах стає неможливим ефективно викорис-
товувати існуючі методології фінансового планування,
які базуються на перенесенні сформованих тенденцій і
структурних пропорцій в майбутнє. Тому пропонує ви-
користовувати сценарне фінансове планування, під яким
розуміє не тільки підхід до передбачення майбутнього,
але й моніторинг динаміки стану зовнішнього середо-
вища і майбутніх його впливів на функціонування та роз-
виток конкретної економічної системи [17, с. 96]. Таке
трактування обумовлено тим, що фінансові ресурси
порівняно з іншими ресурсами є відносно самостійни-
ми, а також здійснюють прямий вплив на процеси роз-
поділу, опосередковані грошима, та ефективність гос-
подарської діяльності. Тому реалізація фінансового
планування вимагає специфічної методології, яка відоб-

Рис. 1. Еволюція підходів до управління фінансами підприємств

Джерело: сформовано автором.
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разить особливості прояву та виконання фінансами
функцій розподілу і контролю.

Рябикін М. А., Оловянишніков А. Г. (рис. 1) визна-
чають необхідність використання на промислових
підприємствах безбюджетного планування.

Дана концепція зародилась у 1998 році як резуль-
тат науково-практичних досліджень міжнародної ро-
бочої групи з прогресивних технологій, які направлені
на розробку нової моделі менеджменту у процесі пе-
реходу від промислової ери до інформаційної [26, с.
71]. Поява безбюджетного планування обумовлена
тим, що підприємства вимушені були вишукувати кон-
курентні переваги за всіма можливими для них напря-

мами: на ринку постачальників, на ринку покупців, в
ринковій інфраструктурі, безпосередньо на підпри-
ємстві. В результаті необхідність постійного їх аналі-
зу та моніторингу визначили доречність розробки та-
ких управлінських інструментів як Збалансована сис-
тема показників (націлена на внутрішню координацію
підприємства в напряму досягнення стратегічних цілей)
та Система управління цінностями (націлена на орієн-
тування підприємства на зовнішні очікування), що і ста-
ли в подальшому основою для створення більш гнуч-
кої та пристосованої до стратегічних завдань і ринку
капталів системи. Концепція безбюджетного плануван-
ня базується на дванадцяти принципах [26, с. 72]: вла-

Таблиця 2. Переваги та недоліки сучасних моделей інансового планування

Джерело: сформовано автором.

Модель Переваги (можливості застосування) Недоліки (обмеження застосування) 

Традиційне 
бюджетне 
планування  

- забезпечує високий рівень контролю використання 
фінансових ресурсів на всіх рівнях управління 
підприємством; 
- забезпечує раціональне використання фінансових 
ресурсів; 
- передбачає закріплення обсягів ресурсів за бюджетами в 
абсолютних величинах;  
- зміцнює фінансову дисципліну у процесі виконання 
бюджетів; 
- спрямовує підприємство на досягнення поставлених 
цілей 

- орієнтує не на стратегію, а на бюджет; 
- передбачає багато узгоджень на всіх рівнях управління,  
- стримує ініціативність працівників; 
- орієнтує підприємств на оперативні і тактичні фінансові 
плани; 
- відображає відсутність взаємозв’язку між різними 
рівнями фінансового планування; 
- характеризується значними витрати часу на формування 
бюджетів 

Сценарне 
фінансове 
планування  

- забезпечує раннє попередження про можливі зміни 
зовнішнього середовища, що значно впливає на майбутню 
ефективність функціонування;  
- розкриває нові можливості на основі визначення 
характеру потенційних змін зовнішнього середовища; 
- сприяє зниженню ризиків (підготовка до можливих змін 
може зменшити негативний вплив на фінансові ресурси, 
викликаний невизначеністю і ризиками); 
- прискорює адаптивність підприємства до впливу 
дестабілізуючих факторів, що відображає безперечну 
конкурентну перевагу 

- вимагає у процесі аналізу зовнішнього і внутрішнього 
середовища значних витрат ресурсів; 
- відображає об'єктивні труднощі формулювання 
принципово різних сценаріїв майбутнього та визначення 
ймовірностей їх реалізації; 
- розроблені сценарії майбутнього можуть не мати 
фактичної реалізації в майбутньому;  
- передбачає проведення моніторингу змін зовнішнього 
середовища для своєчасного внесення змін; 
- відображає складність реалізації через відсутність 
кваліфікованих фахівців 

Ковзне бюджету-
вання  
 

- сприяє підвищенню точності прогнозування 
господарської діяльності за рахунок періодичного 
врахування змін ринкового середовища та проведення 
коригувань планів;  
- формує у працівників розуміння взаємозв’язку їх дій та 
ініціатив зі стратегією діяльності; 
- відображає наявність фінансового плану з постійним 
горизонтом планування; 
- мотивує працівників до прояву ініціативи під час 
коригування і уточнення бюджетів 

- вимагає багато узгоджень і коригувань; 
- досить поверхнево враховує вплив факторів зовнішнього 
середовища; 
- відображає низький рівень використання у процесі 
фінансового планування творчих та ініціативних 
компетенцій працівників; 
- свідчить про відсутність взаємозв’язку між різними 
рівнями фінансового планування; 
- зумовлює значні витрати часу на формування бюджетів 

Фінансове 
планування на 
основі концепції 
«за межами 
бюджетів» 
(Beyond 
Budgeting) 
 

- відображає відсутність фіксованих фінансових цілей;  
- свідчить про відмову від централізованого директивного 
планування; 
- передбачає використання ковзних фінансових планів та 
збалансованої системи показників; 
- планування операційних ресурсів здійснюється за 
нормативами у відповідності з цілями на основі ключових 
показників ефективності; 
- тісно пов’язана з збалансованою системою показників; 
- забезпечує скорочення витрат часу на процес 
встановлення цілей та планування фінансових ресурсів 

- ефективно працює за умови децентралізованого 
управління; 
- обов’язково вимагає фінансової прозорості;  
- у випадку низького рівня корпоративної культури 
призводить до некерованості господарської діяльності; 
- у разі відсутності доступу до фінансових ресурсів 
перетворюється на малоефективну; 
- потребує розробки дієвих систем стимулювання 
працівників (не за виконання планових завдань, а за 
досягнення найкращих результатів); 
- відображає відмову від методів методов Activity based 
costing, Balanced scorecard  

Фінансове 
планування на 
засадах процесно-
орієнтованого 
підходу  

- дозволяє ідентифікувати ключові бізнес-процеси; 
- спрямовує підприємство на досягнення стратегічних 
фінансових цілей; 
- підвищує рівень інтегрованості; 
- підвищує рівень координованості структурних 
підрозділів; 
- підвищує раціональність використання ресурсів 
підприємства; 
- оптимізує інформаційні потоки на підприємстві, 
скорочує час на прийняття рутинних управлінських 
рішень; 
- підвищує рівень гнучкості та адаптованості підприємства 
до зміни умов зовнішнього середовища; 
- підвищує рівень мотивації персоналу 

- визначає необхідність поділу внутрішньої структури 
підприємства на чотири підсистеми (підсистема процесів, 
функціональна підсистема, підсистема ресурсів (входів), 
підсистема результатів (виходів) %; 
- характеризується дієвістю у випадку планування 
фінансових ресурсів за ідентифікованими бізнес-
процесами; 
- вимагає визначеної послідовності етапів фінансового 
планування 
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да (створює механізм передачі функцій у вигляді чітко-
го формулювання, який базується на принципах і цінно-
стях компанії, та не здійснює централізований конт-
роль через правила і процедури), повноваження прац-
івників (відображають свободу їх дій та можливостей),
відповідальність та звітність працівників (формується
на основі врахування досягнень за конкретні резуль-
тати, а не за виконані функціональні обов'язки), орган-
ізація (передбачає врахування мережі незалежних ор-
ієнтованих на споживача одиниць, а не ієрархію
функцій і підрозділів), координація взаємодій (базуєть-
ся на ринкових методах, а не методах централізовано-
го планування, бюджетування, контролю), лідерство
(формується шляхом постановки завдань перед прац-
івниками та їх навчання (керування і контроль зводять-
ся до мінімуму), формування цілей (передбачає вра-
хування діяльності конкурентів, а не бюджетних показ-
ників), стратегічний процес (відображає безпе-
рервність розроблюваної стратегії, а не одноразовий
її характер), система попередження (зводиться до
інформування керівництва про можливі загрози та
зміни під час розробки стратегії та не включає корот-
кострокові коригування), використання ресурсів (має
здійснюється у випадку нагальної потреби в них, а не
на основі їх розподілу за щорічними бюджетами), вимір
і контроль (відображає швидкість та відкритість пере-
дачі інформації для багаторівневого контролю, а та-
кож відсутність мікроменеджменту), мотивація вина-
городи (передбачає становлення відповідності
розмірів винагороди з показниками функціонування
компанії та її підрозділів у вигляді конкурентоздатних
параметрів, а не встановлених у процесі переговорів
цілей).

Перші шість принципів визначають порядок делегу-
вання відповідальності в межах оперативного плануван-
ня, що дозволяє швидко реагувати на зміни зовнішньо-
го середовища; наступні шість — створюють умови для
більш адаптивного пристосування до конкурентів та
споживачів. Перераховані принципи функціонування
чітко відображають окремі аспекти логістичного управ-
ління господарською діяльністю.

Поряд із зазначеними дванадцятьма принципами,
провідними західними компаніями розроблено шість
правил, які відображають перераховані принципи [1].
Узагальнено їх можна представити таким чином: 1) по-
будова більш достовірних і менш витратних прогнозів
на основі спрощення процесу прийняття бюджетів та
розробки прогнозів; 2) зменшення витрат на фінан-
сове планування шляхом формування бази даних про
доходи та  витрати за попередні періоди;  3)
відповідність обраної стратегії діючій системі управ-
ління фінансами;  4)  максимальне врахування
внутрішніх можливостей та зовнішніх потреб; 5) орі-
єнтування у процесі прийняття фінансових рішень на
майбутні результати.

Деякі російські дослідники [14, с. 171] вважають,
що Beyond Budgeting — це не конкретний інструмент, а
швидше зміна поглядів до принципів менеджменту, які
в першу чергу мають змінити ставлення керівників до
корпоративних цілій, виконання, контролю та винаго-
род за їх досягнення. При цьому ними досить слушно
обгрунтовуються фактори-джерела конкурентних пере-

ваг безбюджетного управління [14, с.177]. Основними
з них є такі: 1) автоматичне використання ефекту си-
нергії через недопущенням безлічі видів витрат, 2) ско-
рочення витрат грошей та часу кваліфікованого персо-
налу на процеси планування в оперативному контурі
управління, 3) зведення до мінімум втрат пов'язаних з
невиконанням бюджетів.

Узагальнюючи результати проведеного аналізу,
доцільно виділити переваги і недоліки в моделях фінан-
сового планування, які обгрунтовуються сучасними дос-
лідниками та використовуються в практичній діяльності
промислових підприємств (табл. 2).

Виокремленні переваги та недоліки відображають
безперервність процесу удосконалення підходів до мо-
делей фінансового планування. Однак підтверджують
ситуацію, яка відображає неефективність і низьку ре-
зультативність функціонування промислових під-
приємств через недосконалість та не адаптованість існу-
ючих моделей фінансового планування до особливос-
тей управління фінансовими потоками, їх не-
відповідність внутрішній природі функціонування про-
мислових підприємств у вигляді логістичних систем,
особливостям розвитку, цільовим орієнтирам та змінам
зовнішнього середовища.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Такий стан дозволяє сформувати сучасні напрями
удосконалення фінансового планування на промисло-
вих підприємствах України. Це:

— розвиненість структури управління підприємства,
яка дозволить виділяти стратегічний, тактичний, опера-
тивний рівні фінансового планування;

— спроможність власників орієнтуватися на майбут-
ню подію та враховувати минулий і сучасний досвід
функціонування;

— сприяння дії ефекту синергії у напряму створен-
ня промисловими підприємствами цінностей логістичних
ланцюгів;

— формування підприємством бази даних, які
містять інформацію про господарську діяльність за по-
передні періоди;

— підтримання внутрішньою корпоративною куль-
турою філософії постійного покращення як фінансових
такі і не фінансових показників;

— усвідомлення власниками і працівниками того, що
максимізація прибутку не може бути єдиною метою
функціонування підприємства;

— розвиненість внутрішніх комунікативних про-
цесів;

— мотивування працівників до досягнення високих
результатів на основі розвитку набутих компетенцій та
здобуття нових.

Перераховані напрями можуть бути реалізованими
у випадку функціонування промислового підприємства
у вигляді логістичної системи, яка спроможна забезпе-
чити ефективність господарської діяльності, здатність
формувати власну цінність та цінність для широкого
кола представників логістичної інфраструктури. Тому
подальші наукові дослідження будуть направлені на
обгрунтування інструментарію фінансового плануван-
ня в логістичних системах промислових підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові явища, перманентно притаманні економіці

України, обумовлені трансформаційними процесами,
законами ринку, а також політичною нестабільністю,
недосконалістю законодавчої бази та на фоні загаль-
ної фінансової кризи є причиною явних і неявних банк-
рутств різноманітних суб'єктів господарювання. У цих
умовах підвищується значущість системи управління
фінансовим станом підприємств, елементом якої є про-
цес оцінки імовірності банкрутства.

Однак питання вдосконалення механізму діагности-
ки банкрутства підприємств потребує подальшого роз-
витку з наступних причин:

— постійно змінюються умови функціонування
підприємств, збільшується вага раніше несуттєвих фак-
торів (лібералізація національних товарних та фінансо-
вих ринків, світова фінансова криза тощо);

— залишається високою частка збиткових під-
приємств в Україні.

УДК 658

Т. В. Безбородова,
к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,
Класичний Приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВА

T. Bezborodova,
PhD, assistant professor of finance and credit, Classic Private University, Zaporozhye

METHODS OF DETERMINING THE CORPORATE BANKRUPTCY

Досліджено методики визначення ймовірності банкрутства підприємств на основі вітчизня-

них та зарубіжних моделей, а також можливості їх використання у вітчизняній практиці госпо-

дарювання.

Investigated methods for determining the probability of bankruptcy based on domestic and foreign

models, and their possible use in domestic practice of management.
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Кожне з вітчизняних підприємств, працюючи ста-
більно чи з кризовими симптомами у діяльності, повин-
не враховувати неминучість виникнення ризикових си-
туацій, котрі можуть призвести до збоїв у його роботі
або до серйозної дестабілізації.

Головною метою існування кожного підприємства,
організації є отримання прибутку. Це основна рушійна
сила ринкової економіки, головний показник успішності
діяльності. Саме за можливості отримання прибутків і
розгортається конкурентна боротьба між підприємства-
ми, але, як відомо, переможцями у цьому змаганні ви-
ходять далеко не всі. На найневдаліших представників
ділового класу у разі неспроможності закріпитися на
ринку чекає банкрутство і санація.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Даною проблемою займалися ряд закордонних та
вітчизняних вчених-економістів, серед яких необхідно
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відзначити таких авторів, як Альтман Е., Бівер В.Г., Гра-
дов А.П., Грязнова А.Г., Зайцева Н.А., Ковальов В.В.,
Коротков Е.М., Ларінов І.К., Уткін Е.А., Фомін Я.П. та
ін. З переходом України до ринкових відносин, з'яви-
лися роботи вітчизняних авторів, що зробили істотний
внесок у розвиток теорії менеджменту та антикризово-
го управління підприємством. Серед них необхідно за-
значити праці таких вчених, як Амосов О.Ю., Бабич В.П.,
Біловол Р.І., Бланк І.О., Василенко В.А., Довбня С.Д.,
Дмитренко А.І., Єгоров П.В., Літвін..Н.М., Лисенко Ю.Г.,
Мозенков О.В., Пушкар О.І., Рамазанов С.К., Саде-
ков А.А., Ситник Л.С., Соколова Н.М., Степаненко О.П.,
Тарасенко Л.М., Терещенко О.О., Тимашова Л.А., Цу-
рик В.В. та ін. Отже, як бачимо, питання банкрутства не
втратило своєї актуальності, і сьогодні потребує більш
детального подальшого дослідження можливості вико-
ристання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою є дослідження методик визначення ймовір-

ності банкрутства підприємства, виявлення їх основних
переваг і недоліків та можливості використання у вітчиз-
няній практиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Збереження незадовільного фінансового станови-

ща підприємницьких структур української економіки ак-
туалізує дослідження проблем антикризового управлі-
ння окремими господарюючими суб'єктами.

Діагностика банкрутства — це процес дослідження
результатів діяльності організації у цілях виявлення
кількісного вимірювання, і ідентифікації кризових тен-
денцій, що провокують формування фінансової неспро-
можності, і навіть причин їх утворення.

Основний результат процесу діагностування банк-
рутства — це формування висновків про наявність заг-
рози ймовірності банкрутства і доцільності проведення
поглибленого і докладного аналізу.

Мета антикризового діагностування полягає у
тому, щоб вчасно розпізнати і тим самим забезпечи-
ти прийняття таких управлінські рішень, які сприяти-
муть зниженню впливу негативних процесів на стан
досліджуваного об'єкта задля повного запобігання
кризі, або частковій локалізації найістотніших його
проявів.

Для діагностики імовірності банкрутства найчасті-
ше використовують моделі, побудовані з урахуванням
стохастичного факторного аналізу, до яких належать
загальновідомі Z-модели зарубіжних і вітчизняних ав-
торів.

З метою оцінки фінансового стану та діагностики
банкрутства підприємств для різних країн розробле-
но велику кількість дискримінантних багатофакторних
моделей (наприклад, Альтмана для США, Тоффлера і
Тішоу для Великобританії, Беєрмана для Німеччини,
Давидової та Бєлікова для Росії, Терещенка для Ук-
раїни, модель Романа Ліса для оцінки фінансового ста-
ну, двохфакторна модель оцінки імовірності банкрут-
ства, оцінка фінансового стану по показниках У. Біве-
ра, метод рейтингової оцінки фінансового стану (рей-
тингове число), модель Фулмера, модель Спрингейта
тощо). В основі цих моделей лежить задача класифі-

кації підприємств за імовірністю їх банкрутства з ви-
користанням багатьох незалежних змінних (факторів
впливу).

Найбільш поширеною є "Z-аналіз" Альтмана. Ця
модель розроблена за допомогою дискримінантного
аналізу статистичних даних підприємств-банкрутів.

Ймовірність банкрутства, згідно з наведеним показ-
ником Альтмана, для американських підприємств оці-
нюється за наступною шкалою: 1,8 і менше — досить
висока; 1,81—2,7 — висока; від 2,8—2,9 — можлива;
від 3 і вище — дуже низька. Якщо Z < 1,81, то підприє-
мство стане банкрутом через 1 рік — з ймовірністю
95%; через 3 роки — з ймовірністю 48%; через 4 роки
— з ймовірністю 30%; через 5 років — з ймовірністю
30%.

Ця модель має переваги, а саме: простота у засто-
суванні, в тому числі у підготовці статистичних даних;
результат розрахунку отримується у вигляді інтегрова-
ного показника, що дає змогу порівняти з показниками
інших господарських об'єктів; незначні витрати на роз-
рахунок.

Проте ця модель розрахована на підставі статистич-
них даних американських організацій, і застосування
коефіцієнта Альтмана для оцінки ймовірності банкрут-
ства українських підприємств не дасть можливості от-
римати об'єктивні результати. Проте наведені переваги
зумовлюють великий інтерес з боку вчених, які працю-
ють на теренах колишнього СРСР, що роблять спроби
модифікувати та адаптувати модель до прогнозування
банкрутства вітчизняних підприємств. Підприємствам,
акції яких не котуються на біржі, рекомендується взяти
для розрахунку балансову вартість акцій (власний кап-
італ),

Проте більш важливою для оцінки ризику банкрут-
ства підприємств, які функціонують на теренах СНД, є
чотирифакторна R-модель.

Модель Альтмана правильно діагностувала банкрут-
ство у 54,1% випадків, при 54,5% точності класифікації
фінансово стійких підприємств, що в цілому по всій групі
аналізованих підприємств забезпечило 54,3% вірних ре-
зультатів класифікації. При цьому фінансовий стан
11,7% підприємств взагалі не було ідентифіковано.
Модель Альтмана, розроблена для компаній, чиї акції
не котируються на ринку, показала 56,8% точності пе-
редбачення банкрутства і 51,5% точності класифікації
фінансово стійких підприємств. У цілому по всій групі
аналізованих підприємств ця модель продемонструва-
ла точність класифікації на рівні 54,3% (при 7,1% ком-
паній з нерозпізнаним фінансовим станом).

У 1978 р. була розроблена модель Г. Спрингейта.
Він використав мультиплікативний дискримінантний
аналіз для вибору чотирьох з 19 найвідоміших фінан-
сових показників, які найбільшим образом розрізняють-
ся для успішно діючих фірм і фірм-банкрутів.

Точність цієї моделі становить 92,5% для 40 ком-
паній, досліджених Спрингейтом.

Цікава модель прогнозування банкрутства була роз-
роблена під керівництвом канадського фахівця Ж. Лего
(Jean Legault). При створенні цієї моделі були проана-
лізовані 30 фінансових показників 173 промислових
компаній Квебека, що мають щорічний виторг від 1 до
20 млн дол. США.
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Точність даної моделі становить 83%. Вона може
бути використана тільки для прогнозування банкрутства
промислових компаній.

Модель Ліса, розроблена ним у 1972 році, для
підприємств Великобританії.

Однак зовнішні фактори (ступінь розвитку фондо-
вого ринку, податкове законодавство, нормативні за-
безпечення бухгалтерського обліку), на жаль, також не
дають даній методіці в повній мірі відображаті сітуацію
для підпріємств України й бути застосованою в якості
універсальної Моделі передбачення імовірності банк-
рутства.

У 1977 р. британські вчені Р. Таффлер і Г. Тішоу
апробували підхід Альтмана на основі даних 80 бри-
танських компаній і побудували чотирьохфакторну
прогнозну модель з відмінним набором факторів.
Дана модель рекомендується для аналізу як модель,
що враховує сучасні тенденції бізнесу і вплив перс-
пективних технологій на структуру фінансових показ-
ників.

Відзначимо, що в рівнянні Р. Таффлера і Г. Тішоу
незначні коливання економічної обстановки і можливі
помилки у вихідних даних, у розрахунку фінансових
коефіцієнтів та всього індексу можуть призводити до
помилкових висновків.

Модель Давидової — Бєлікова, розроблена для
російських компаній, показала дуже високу точність
розпізнавання фінансово стійких підприємств (90,9%)
і водночас абсолютно неприпустимий рівень передба-
чення банкрутств (21,6%). Це свідчить про невід-
повідність лінії поділу між двома означеними групами
компаній (фінансово стійких і банкрутів) поточному
стану української економіки. Процент точності класи-
фікації всіх аналізованих підприємств становить 54,3%
(при 2,9% компаній з нерозпізнаним фінансовим ста-
ном).

Модель Терещенка розроблена для українських
компаній, не була здатна ідентифікувати фінансовий
стан 51,4% аналізованих підприємств, хоча всі показ-
ники було попередньо опрацьовано згідно з встанов-
леними рекомендаціями. Так, серед компаній, стан
яких було класифіковано як фінансово стійкий, поми-
лок в ідентифікації зроблено не було. Проте серед
ідентифікованих підприємств, яким загрожує банкрут-
ство, точність класифікації становила всього 15,4%.
Якщо ж врахувати й компанії з нерозпізнаним фінан-
совим станом, то точність класифікації підприємств-
банкрутів знижується до 5,4%. Таким чином, точність
класифікації серед ідентифікованих компаній сягає
67,6%, а для всієї множини аналізованих підприємств
— падає до 32,9%.

З метою своєчасного виявлення тенденцій форму-
вання незадовільної структури балансу у прибутково
працюючого суб'єкта підприємницької діяльності і вжит-
тя випереджувальних заходів, спрямованих на запобі-
гання банкрутству, рекомендується проводити система-
тичний експрес-аналіз фінансового стану підприємства
(фінансовий моніторинг) за допомогою коефіцієнта
Бівера. Цей показник запропоновано в "Методичних
рекомендаціях з виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства",

затверджених наказом Мінекономіки України від
17.01.2001 р. №10.

Коефіцієнт Бівера відповідно до Методичних реко-
мендацій розраховується як відношення різниці між
чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми
довгострокових і поточних зобов'язань.

Ознакою формування незадовільної структури ба-
лансу відповідно до Методичних рекомендацій є таке
фінансове становище підприємства, коли протягом три-
валого часу (1,5—2 роки) коефіцієнт Бівера не переви-
щує 0,2, що відображає небажане скорочення частки
прибутку, яка направляється на розвиток виробництва.
Значення коефіцієнта Бівера, що рекомендується за
міжнародними стандартами, знаходиться в інтервалі
0,17—0,40.

За результатами розрахунків робиться висновок про
серйозність впливу тих чи інших відхилень від цільових
показників на діяльність підприємства. Отримана інфор-
мація надходить до керівників різних рівнів для прий-
няття оперативних рішень.

Визначення загрози банкрутства на основі матриць
фінансової рівноваги грунтується на дослідженні ре-
зультатів діяльності підприємства протягом певного пе-
ріоду часу, які були розроблені французькими вченими
Ж. Франшоном та І. Романе.

Застосування цього методу базується на викорис-
тання наступних узагальнюючих показників:

1. Результат господарської діяльності.
2. Результат фінансової діяльності.
3. Результат господарсько-фінансової діяльності.
Результат господарської діяльності — сума грошо-

вих коштів підприємства, яка залишається в розпоряд-
женні підприємства після фінансування його виробни-
чого рзвитку.

Для оцінки фінансового стану та вірогідності банк-
рутства використовується матриця фінасової рівнова-
ги.

Визначення імовірності банкрутства за допомого-
юметоду бальної оцінки А-рахунок (А-score) — ця мо-
дель була розроблена англійським викладачем Джоном
Аргенті, він припустив, що процес, який призводить до
банкрутства, є тривалим в часі, впродовж якого в діяль-
ності підприємства виявляються загальні ознаки, що
можуть бути поділені на три групи, відповідно до трьох
стадій банкрутства:

— Недоліки в діяльності.
— Здійснені помилки.
— Наближуваний симптом неплатоспроможності.
Кожна натупна стадія банкрутства є результатом

розвитку попереднього рівня стадії: помилки виникають
в результаті недоліків діяльності, симптоми є результа-
том накопичення помилок.

Для визначення А-рахунку досліднику необхідно
відвідати підприємство та зібрати і оцінити в балах відпо-
відну інформацію.

Рейтингова система оцінки загрози банкрутства дає
можливість узагальнити результати дослідження з ок-
ремих напрямів та отримати якісний висновок стосовно
фінансового стану підприємства в цілому.

Р.С. Сайфулін та Г.Г. Кадиков запропонували вико-
ристовувати для експес-діагностики банкрутства рей-
тингове число.
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Рейтингову систему найчастіши використовують для
оцінки фінансового стану підприємств та класифікації
їх за рівнем ризику взаємовідносин з ними банків, інве-
стиційних компаній та партнерів.

Недоліком діагностики банкрутства на основі рей-
тингової системи є не можливість оцінити причнин по-
трапляння підприємства в ситуацію неплатоспромож-
ності, а також нормативні значення коефіцієнтів не вра-
ховують галузевих особливостей підприємства.

З метою діагностики імовірності банкрутства до-
цільно запропонувати інтегральну оцінку фінансового
стану підприємства.

Інтегральна оцінка фінансового стану дає мож-
ливість в узагальненому вигляді представити діяльність
підприємства на ринку та визначити рейтинг ефектив-
ності його діяльності. Це дозволить суб'єктам ринкових
відносин визначитись із найефективнішими способами
інвестування капіталу і очікувати зростання віддачі від
використовуваних ресурсів в умовах їх обмеженості.

ВИСНОВКИ
Аналіз існуючих методик оцінки ймовірності бан-

крутства свідчить, що переваг у зарубіжних моделях
визначення ймовірності банкрутства значно менше ніж
недоліків, що доводить необхідність адаптації зарубі-
жних моделей до практики в Україні, так як вони кар-
динально відрізняються від вітчизняних. При цьому
варто обирати не просто найбільш прийнятну модель
оцінювання вірогідності банкрутства з існуючих, вра-
ховуючи стан економіки в Україні загалом і в галузі
зокрема, але й застосовувати ряд експертних методів
для врахування чинників, які не можливо обчислити
(інфляція, світова фінансова криза, нестабільність за-
конодавства тощо).

Застосування стохастичного факторного аналізу,
у цілях діагностики ймовірності банкрутства в умовах
однорідності і презентабельності статистичних даних
є найприйнятнішим у сучасних умовах. У цьому необх-
ідно враховувати наступні фактори: досить високу
точність прогнозу; багатокритериальность даних мо-
делей, що забезпечує охоплення широкого кола сим-
птомів можливого кризового стану; можливість оцін-
ки їхнього одночасного впливу; можливість винятку тих
чинників, які мають взаємовплив; простоту застосуван-
ня: майже всі моделі можна розрахувати, володіючи
інформацією, котра міститься у бухгалтерській звіт-
ності.

Проте використання стохастичних моделей у вітчиз-
няній аналітичній практиці пов'язане із рядом труднощів.
Вітчизняні методики побудови Z-индексов засновані на
використанні підходів, запропонованих Альтманом та
інші західними вченими, і є адаптованими до українсь-
ких умов їх модифікації. Всі ці методики об'єднує одна
риса: вони засновані на аналізі великого масиву статис-
тичних даних. З іншого боку, як відзначає багато хто з
дослідників цієї проблеми, практика застосування цих
методик у розвинених країнах показує, що ваги в Z-
индексах і пороговими значеннями принципово різнять-
ся тільки від країни до країни, а й рік у рік, і навіть за
галузями економіки однієї країни.

Отже, основні специфічні недоліки, властиві мето-
дам стохастичного факторного аналізу:

1) вагові константи зарубіжних моделей встанов-
лено з урахуванням статистичних даних, що відби-
вають динаміку розвитку підприємств у інших, доко-
рінно відмінних від українських умов функціонуван-
ня;

2) вагові константи вітчизняних моделей вимагають
періодичного уточнення;

3) проблематичним представляється встановлення
ринкової вартості власного капіталу (зокрема, при роз-
рахунку пятифакторного Z-индекса Альтмана, викори-
стання якого одержало найбільшого поширення);

4) специфічні умови функціонування організацій
різних галузей економіки роблять некоректною для
діагностики ймовірності їх банкрутства застосовувану
систему коефіцієнтів.

Підводячи підсумок необхідно зазначити, що серед
багатьох методик визначення платоспроможності та за-
грози банкрутства не їснує єдиної універсальної, кож-
на методика розглядає певний аспект фінансово-госпо-
дарської діяльності, тому найкращим варіантом є зас-
тосування кількох методик визначення загрози банкрут-
ства, які взаємодоповнюють одна одну.
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дитних відносин та більш ефективне функціонування
національного господарства та фінансової сфери в ціло-
му. Переведення готівкового обороту у безготівковий
відбувається в основному за допомогою платіжних кар-
ток, а отже, вони є основним елементом платіжних сис-
тем.
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Зважаючи на те, що платіжні системи відіграють
вирішальну роль в успішному функціонуванні фінансо-
вої системи країни, вони мають важливе значення для
проведення центральним банком монетарної політики.
Ті платіжні системи, через які проходять значні грошові
потоки, можуть розповсюджувати значні ризики на
вітчизняні та міжнародні фінансові системи та ринки.
Тому необхідним є проведення аналізу функціонуван-
ня карткових платіжних систем в Україні та внесення
пропозицій щодо розвитку і вдосконалення управління
національними картковими платіжними системами, що
допоможе їм зайняти лідируючі позиції на українсько-
му ринку платіжних карток, адже це сприятиме фінан-
совій стабільності в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед наукових праць присвячених функціонуван-
ню платіжних систем потрібно відмітити дослідження на-
ступних науковців: Підвисоцького Р., Герасимову С.,
Міщенко В., Ніконову М., Вишивану Б., Коваль Н., Лук'я-
нова В., Харченко В., Капралова Р., Криховецьку З.,
Поліщук С. Зокрема ними різнопланово розглянуто су-
часні засади, які підтверджують наявність проблеми із
розвитком платіжних систем. Однак ці питання продов-
жують залишатися дискусійними з причин не лише
різних інтересів, але й відсутності бажання доброзич-
ливо прислухатись до альтернативних думок опонентів
у відкритих дискусіях. Тому проблема розвитку управ-
ління вітчизняними платіжними системами заслуговує на
подальше дослідження і дискусію

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є аналіз функціонуван-

ня карткових платіжних систем в Україні та формуван-
ня шляхів розвитку управління національними картко-
вими платіжними системами, що дозволить їм зайняти
лідируючі позиції на українському ринку платіжних кар-
ток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах сьогодення надійні
платіжні системи є ключовим фак-
тором підтримки і сприяння фінан-
совій стабільності. Однак недоско-
налість управління вітчизняними
картковими платіжними системами
порівняно з міжнародними призво-
дить до того, що користувачі та бан-
ки провідники платіжних послуг на
українському ринку надають пере-
вагу міжнародним платіжним систе-
мам. Дана ситуація є загрозою на-
ціональній безпеці країни, адже
держава не має можливості якісно
контролювати грошові потоки,
адаптувати роботу платіжної систе-
ми під кон'юнктуру ринку.

Платіжна система — це платіж-
на організація, члени платіжної си-
стеми та сукупність відносин, що ви-

никають між ними при проведенні переказу коштів. Про-
ведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що
має виконувати платіжна система [1].

Функціонування карткових платіжних систем в Укра-
їні характеризується відсутністю вітчизняної платіжної
системи, спроможної конкурувати з монополістами ук-
раїнського ринку платіжних карток — системами Visa
та MasterCard (рис. 1).

Так, у структурі емітованих платіжних карток вітчиз-
няними банками України переважають платіжні картки
міжнародних платіжних систем (МПС), які мають більше
90% питомої ваги [6].

За вищенаведеною діаграмою можна зробити вис-
новок, що у 2008—2010 рр. спостерігається зростання
питомої ваги карт НСМЕП з 3,91% до 5,73%. У 2011—
2012 рр. відбувся її спад до 5,01% та 4,36% відповід-
но, а у 2013 році питома вага карт НСМЕП збільшилася
до 8,59%.

За обсягом проведених операцій переважають
(більше 90%) операції за платіжними картками міжна-
родних платіжних систем (рис. 2) [7]. Так, за нижчена-
веденим графіком можна зробити висновок що, у 2013
р. сума операцій за картами НСМЕП склала 74625 млн
грн., що складає 8,15% від усіх проведених операцій
за платіжними картками.

Мережа прийому карток НСМЕП, як і раніше, зали-
шається дуже обмеженою, що також не стимулює на-
селення до придбання і використання карт вітчизняної
карткової платіжної системи [6].

Таким чином, усе вищезазначене свідчить, що доля
ринку, який обслуговується вітчизняною платіжною си-
стемою, є надзвичайно малою. Перешкодою для роз-
витку НСМЕП стало те, що на момент її створення із
задоволенням потреби у безготівкових розрахунках вже
впоралися міжнародні платіжні системи. Це призвело
до:

— монополізації національного ринку платіжних
карток МПС, розбіжностей між суто комерційними інте-
ресами МПС і стратегічними державними інтересами

Рис. 1. Порівняльна структура платіжних карток,

які емітовані НСМЕП та міжнародними платіжними системами

в Україні за період 2008—2013 рр.
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щодо розвитку національного ринку безготівкових роз-
рахунків;

— залежності внутрішнього платіжного ринку від
каналів комунікацій та систем оброблення розрахун-
кових операцій, які перебувають за межами Украї-
ни;

— зростання вимог МПС до українських банків
щодо сум гарантійних депозитів та їх розміщення на ра-
хунках в іноземних банках, постійного підвищення МПС
розміру комісійних виплат, які сплачують українські
банки та їх клієнти в іноземній валюті (євро, доларах
США, англійських фунтах) [5].

Отже, в країні не має національної карткової платі-
жної системи, яка б задовольняла основні потреби у
безготівкових розрахунках. Однак Національна систе-
ма масових електронних платежів має достатній потен-
ціал, щоб зайняти лідируючі позиції на українському
ринку.

Найбільш ефективними напрямами реформування
НСМЕП з метою перетворення її на провідну карткову
платіжну систему України є:

1. Розширення мережі технічних засобів, що вико-
ристовуються під час здійснення операцій із застосуван-
ням платіжних карток.

2. Підвищення ступеня довіри користувачів до пла-
тіжної системи.

Розширення мережі технічних засобів, які були
б сумісні зі смарт-карткою НСМЕП, вимагає знач-
них витрат від комерційних банків для модернізації
їх обладнання. Це не заохочує банки до співпраці з
національною картковою платіжною системою,
хоча тарифи НСМЕП для банків є нижчими ніж МПС.
Отже, замість модернізації технічних засобів, що
використовуються під час здійснення операцій із за-
стосуванням платіжних карток, є доцільним пере-
ведення картки НСМЕП на відкриті міжнародні стан-
дарти.

Завдяки переходу системи на
відкриті міжнародні стандарти вся
мережа банкоматів може бути вико-
ристана для виконання платежів без
додаткових інвестицій [4, с. 10]. Це
забезпечується сумісністю техно-
логій НСМЕП на базі відкритих
міжнародних стандартів з техноло-
гіями, які застосовуються міжнарод-
ними платіжними системами, з яки-
ми зараз співпрацюють українські
банки. Таким чином, банки-учасни-
ки національної карткової платіжної
системи не матимуть додаткових
витрат на адаптацію діючого термі-
нального обладнання до приймання
смарт-карток НСМЕП.

Також для держателів платіж-
них карток НСМЕП забезпечується
можливість їх використання прак-
тично на будь-якому термінальному
обладнанні, яке на сьогоднішній
день функціонує в Україні, а в перс-
пективі і за кордоном [2]. Адже за-
раз користуватися карткою НСМЕП

можна лише в межах України, що також є стримуючим
фактором для приєднання користувачів до цієї картко-
вої платіжної системи.

Також поряд із випуском смарт-карт у національній
платіжній системі можна запровадити випуск більш по-
пулярних карток з магнітною смугою, які також будуть
працювати на основі відкритих міжнародних стан-
дартів. Зважаючи на більшу розповсюдженість карток
з магнітною смугою у світовій практиці, цей крок доз-
волить суттєво збільшити кількість учасників НСМЕП,
а отже, і збільшити обсяг операцій. Також банки змо-
жуть самостійно обирати, які картки вони пропонува-
тимуть своїм клієнтам, адже для банку собівартість
виготовлення карток з магнітною смугою та чипом є
різною.

Завдяки запропонованій вище модернізації НСМЕП,
вона стане привабливою для комерційних банків. Це
забезпечуватимуть:

— низькі витрати на початкове підключення та ро-
боту в системі, адже тарифи НСМЕП є нижчими ніж у
міжнародних платіжних системах;

— переведення карт на відкриті міжнародні стан-
дарти, що забезпечить відсутність додаткових витрат на
переобладнання технічних засобів;

— наявність в оновленій НСМЕП карток з магнітною
смугою та карток з EMV-чипом, що дозволить банку са-
мостійно обирати, які картки пропонувати клієнтам,
адже собівартість виготовлення (а отже, і обслуговуван-
ня) цих карток є різною.

Наступною вадою розвитку вітчизняної карткової
платіжної системи є низький рівень довіри користу-
вачів, яка є результатом недостатнього рівня поінфор-
мованості суспільства про різновиди платіжних карт
НСМЕП, їх характеристики, сфери та правила безпеки
їх використання. Саме тому необхідно, щоб кожен пра-
цівник банку-учасника НСМЕП, який займається реа-
лізацією платіжних карток своїм клієнтам, був здатен
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проінформувати їх про переваги карток НСМЕП по-
рівняно з МПС.

Це означає, що важливою частиною роботи пра-
цівника банку має стати безпосереднє спілкування зі
своїми клієнтами. Перевагою такого спілкування є
спокійне, зрозуміле доведення інформації про існу-
ючі і нові можливості банківських карткових інстру-
ментів НСМЕП. Однак знання працівника обов'язко-
во мають бути досконалими, адже лише в цьому ви-
падку він буде сприяти популяризації безготівкових
розрахунків, а також зниженню ризикованості про-
ведення операцій із застосуванням платіжних карт [3,
с. 138].

Також зацікавити населення у використанні платіж-
них карток саме національної карткової платіжної сис-
теми можна за допомогою проведення виїзних семінарів
та просвітницьких кампаній, створення акційних про-
грам.

Дані заходи дозволять реформувати НСМЕП з ме-
тою нарощування обсягів її використання в межах
України, що сприятиме фінансовій стабільності в країні
та гарантуватиме економічну безпеку держави при про-
веденні незалежної політики розвитку безготівкових
розрахунків.

ВИСНОВКИ
Стабільний розвиток сучасних фінансових та еко-

номічних ринків великою мірою залежить від ефек-
тивного функціонування платіжних систем. Однак на
ринку платіжних карток України лідируючі позиції
займають міжнародні карткові платіжні системи. Ак-
тивне впровадження карток міжнародних платіжних
систем, що домінує над впровадженням карток націо-
нальних систем, створює загрозу національній без-
пеці країни.

Українська карткова платіжна система Національ-
на система масових електронних платежів має достатній
потенціал, щоб стати дійсно масовою та конкуренто-
спроможною з міжнародними картковими платіжними
системами. Для цього її необхідно модернізувати.
Найбільш доцільно це робити за напрямами розширен-
ня мережі технічних засобів, що використовуються під
час здійснення операцій з із застосуванням платіжних
карток, та підвищення ступеня довіри користувачів до
платіжної системи.

Комплекс дій щодо модернізації НСМЕП повинен
включати переведення цієї системи на відкриті міжна-
родні стандарти, що дозволить використовувати вже
існуючу мережу технічних засобів; навчання високо-
кваліфікованих працівників, проведення виїзних семі-
нарів та просвітницьких кампаній серед держателів
платіжних карток. Адже забезпечення розповсюдже-
ності вітчизняних платіжних систем — запорука
підтримки фінансової стабільності та економічної без-
пеки в країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Власність — базова категорія, на якій формують-
ся, розвиваються та функціонують державні системи та
механізми управління економікою як на галузевому, так
і на міжгалузевому та регіональному рівнях. Більше
того, суспільні відносини у сфері управління власністю
безпосередньо впливають на ефективність функціону-
вання народного господарства. Таким чином, економі-
чна політика держави в сфері управління власністю,
форми та методи такої політики, важелі регулювання
займають чільне місце в системі соціально-економічних
відносин.

Історично склалося, що основні зусилля управлін-
ня власністю як на державному, так і на регіональному
рівнях концентрувались на оптимізації майнової присут-
ності держави в економіці. Така тенденція має зберіга-
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тися в країнах, які прагнуть до сталого економічного
розвитку, адже гарантування економічної безпеки ба-
зується на потужному майновому комплексі державної
власності. Це, на нашу думку, дозволить враховувати
не тільки повноваження та функції держави, але також
і забезпечувати структурні зміни в стратегічних секто-
рах економіки.

Останні дослідження та публікації, на які спираєть-
ся автор, виділення невирішених частин загальної про-
блеми, котрим присвячується дана стаття. В основу на-
писання даної статті покладено наукові ідеї та розроб-
ки таких українських та зарубіжних вчених, як В. Без-
губенка, М. Соловйова, А. Митрофанової, О. Кузьміна,
І. Спасибо-Фатєєвої, В. Костицького, Д. Притики. Про-
те варто підкреслити, що комплексного наукового дос-
лідження актуальних проблем управління власністю з
позиції економічної теорії та підвищення ефективності
оцінки майна в вітчизняній економічній науці не прово-
дилось за винятком фрагментарних наукових пошуків.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ефективність управління напряму залежить від ви-

бору механізму управління, що в підсумку безпосеред-
ньо впливає на оцінку майна. Проте в наукових диску-
сіях не знайшов належного відображення підхід відпо-
відно до якого чим краще функціонує підприємство, тим
більший ризик, якому піддається власник, у нашому ви-
падку держава. Проте логічним буде твердження, що
ризик, таким чином, спонукає до більш ефективного
управління майном. При цьому оцінка майна буде зале-
жати від змісту самого ризику та реальної, а не ймовір-
ної шкоди, яку може бути завдано майну у випадку на-
стання ризику. Разом з тим, на практиці існує категорія
ризиків, які прямо чинять вплив на ефективність управ-
ління власністю та оцінку майна. Втім найбільші ризики
сьогодні сконцентровані саме у сфері управління при-
ватизованою власністю. З цього приводу прем'єр-
міністр України наголосив, що "ефективне управління
приватизованою власністю може допомогти вирішити
питання доходів бюджету та проблеми зайнятості" [1].
Отже, метою нашої статті буде загальнотеоретичний
аналіз сучасних проблем управління державною влас-
ністю як артефакту, поява якого в сучасних соціально-
економічних умовах викликана цілеспрямованим впли-
вом невідомих раніше чинників, які потрібно врахову-
вати як визначальний фактор при оцінці майна.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Утвердження в Україні інноваційної моделі стало-

го, збалансованого економічного зростання, яка б
відповідала міжнародним стандартам, у першу чергу
Європейського Союзу, має відбуватися на основі прин-
ципу, відповідно до якого зростання попиту підтримуєть-
ся інтенсивним зростанням пропозиції за рахунок підви-
щення ділової активності, створенням умов для форму-
вання інвестиційних ресурсів, унормування земельних
правовідносин, які сприятимуть створенню потужних
стимулів для довгострокових вкладень капіталу і орга-
нізації нових робочих місць, досягнення реального парт-
нерства між державним і приватним сектором економі-
ки. Останній досвід державотворчих процесів яскраво
продемонстрував абсолютну залежність визначених
нами пріоритетів від політичної кон'юнктури. Безумов-
но, даний чинник ми не можемо виключити в цілому,
проте ринкові регулятори мають бути пріоритетними над
державними. Втім, основною проблемою розвитку на-
ціональної економіки на сьогодні залишається потуж-
ний вплив тіньового сектору на загальнодержавну еко-
номічну політику.

За таких умов ефективність управління власністю
стаю визначальним чинником впливу на оцінку майна.
Досить слушно В. Безгубенко, зазначає, що при визна-
ченні економічної ефективності оренди об'єктів держав-
ної власності слід насамперед оцінити управлінську
ефективність оренди [2]. Такий підхід, на нашу думку,
має бути реалізований у всіх економічних процесах.
Показовим є той факт, що категорія "управління влас-
ністю" на сьогодні активно розробляється в науці дер-
жавного управління, а також з позицій її правового
оформлення. При цьому залишаються значні прогали-
ни наукового осмислення даної категорії в економічній
науці. Ми підтримуємо позицію представників науки

державного управління В. Костицького та Д. Притику,
які відзначається, що не має єдиної теоретично несупе-
речливої конструкції права управління державною влас-
ністю та його співвідношення з правом власності та по-
вноваженнями власника [3, с. 71]. Це одна із тих про-
блем, яка на сьогодні не вирішена в юридичній площині,
що в кінцевому підсумку не дає можливості здійснити
об'єктивну оцінку майна. Адже чітке формулювання
права власності є запорукою її практичного використан-
ня не залежно від об'єктивних та суб'єктивних чинників.

Показовим є той факт, що в юридичному аспекті
закріплення процесу управління державним майном ува-
га почала приділятися ще в середині минулого століття.
Так, відомий правник того часу А. Венедіктов писав, що
управління державною соціалістичною власністю може
здійснюватись соціалістичним державним органом або
в порядку загального керівництва відповідною галуззю
радянського господарства, або в порядку безпосеред-
нього планування і регулювання певного кола держав-
них підприємств, або в порядку безпосереднього опе-
ративного управління [4, с. 328—329]. Серед сучасних
теоретиків права, відомий спеціаліст у сфері цивільно-
го права І.В. Спасибо-Фатєєва розглядає управління
об'єктами державної власності як діяльність визначе-
них законом органів держави по здійсненню повнова-
жень з питань: а) закріплення державного майна за
створюваними юридичними особами публічного пра-
ва; б) передачі державного майна до статутних фондів
корпорацій і реалізації прав учасника господарських то-
вариств або акціонера; в) здійснення контролю за ефек-
тивністю використання державного майна юридичними
особами публічного права і корпораціями за участю
держави; г) визначення напрямів використання держав-
ного майна юридичних осіб приватного права [5, с. 11].

Вважаємо, що метою управління власністю як на дер-
жавному, так і на рівні територіальних громад є задово-
лення суспільних інтересів у визначених законом фор-
мах. Якщо взяти за основу державно-управлінській підхід
та юридичний аспект, управління власністю доцільно виз-
начити як комплексне завдання органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування з прийняття рішень та
впровадженню відповідних дій (державно-управлінський
підхід), які спрямовуються на реалізацію права власності
(юридичний аспект) з метою підвищення ефективності та
конкурентоздатності (економічний аспект) у процесі
здійснення контролю майна. На нашу думку, тільки сис-
темний підхід (ефективне державне управління, чітке за-
конодавче регулювання) дасть змогу досягнути еконо-
мічних результатів в процесі управління майном.

Повертаючись безпосередньо до теми нашого до-
слідження, відмітимо, що навіть поверхневий соціаль-
но-економічний аналіз оцінки державного управління
власністю виявляє недостатню ефективність управлін-
ня, що обумовлено, насамперед, наявністю цілої низки
проблем наступного змісту:

— формальним підходом до здійснення державно-
го контролю виконавчими органами державної влади,
наслідком чого є виникнення монополізації ринку (на-
фтопродукти, фармацевтичний ринок), порушення кон-
курентного законодавства, неготовність ряду підпри-
ємств до модернізації виробництва в ході розширення
співпраці з ЄС;
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— як наслідок першого в Україні відсутні стратегічні
орієнтири розвитку економіки;

— досить високий ступінь зносу основних засобів
виробництва стратегічних підприємств економіки при
недостатньому темпі їх оновлення, що негативно впли-
ває на їх ринкову вартість і підвищує ризик експлуатації
небезпечних об'єктів;

— неефективне управління державним майном дало
змогу утвердженню помилкового постулату, відповід-
но до якого успішне функціонування як окремого
підприємства, так і економіки держави в цілому можли-
ве виключно за умови залучення інвестицій або шляхом
приватизації. З цього приводу, О. Кузьмін зазначає, що
процеси приватизації, корпоратизації та надання в орен-
ду державного майна являються механізмами пошуку
ефективного господаря, а також засобами наповнення
державного бюджету задля акумулювання коштів на
реалізацію подальших реформ в Україні [6, c. 25];

— відсутність чіткого поділу прав й обов'язків по
управлінню держвласністю між різними органами дер-
жавної влади [7];

— відсутність чіткої інвентаризації об'єктів нерухо-
мості, що унеможливлює об'єктивну їх оцінку;

— відсутність апробованих та нормативно рекомен-
дованих критерії оцінки ефективності управління влас-
ністю;

— існування механізму безплатної приватизації зе-
мель державної власності.

Зважаючи на висловлене, вважаємо, що першочер-
говими заходами в сфері вдосконалення стратегічних
підходів до управління власністю повинні стати:

— розробка та прийняття нормативно-правових
актів, якими чітко будуть закріплені потреби органів пуб-
лічної влади у майні для досягнення стратегічних цілей
загальнодержавного розвитку, планів щодо його прид-
бання (відчуження), цілях і завдань розвитку. Наслідком
практичної реалізації даного завдання, стане можливою
об'єктивна оцінка майна в системі управління власністю;

— розробка та практичне втілення інноваційних ме-
ханізмів управління державним майном, результатом
чого стане суттєве зниження матеріальних та фінансо-
вих витрат на його утримання та підвищить рівень до-
ходів від використання державного майна;

— реалізація системного підходу в сфері контролю
за станом і управлінням державним майном, що дасть
змогу оптимізувати управління за галузевою приналеж-
ністю, географією розташування та специфікою діяль-
ності. В даному контексті доцільним є розширення по-
вноважень органів місцевого самоврядування, зокрема
в частині, екологічного контролю, контролю за приро-
докористуванням та цільовим призначенням земель;

— затвердження на державному рівні індивідуаль-
них планів розвитку підприємств, які мають стратегічне
значення для розвитку національної економіки з перед-
баченням системного контролю за результатами фінан-
сово-господарської діяльності, збереженням, віднов-
ленням та цільовим використанням майна, переданого
підприємству у господарське відання, станом майново-
го комплексу з позицій його необхідності і достатності
для здійснення статутної діяльності. При цьому, визна-
чальною метою такого контролю має стати забезпечен-
ня повної фінансової прозорості діяльності;

— проведення інвентаризації об'єктів нерухомості
і на її основі формування повного реєстру об'єктів не-
рухомості, що включатиме кількісні, вартісні, технічні і
правові характеристики об'єкта, що в підсумку дасть
можливість проведення оцінки майна;

— диференціювати підходи до оцінки ефективності
управління власністю окремо для підприємств, які пра-
цювали рентабельно в до приватизаційний період; зна-
ходяться на межі банкрутства; є стратегічно важливи-
ми не залежно від фінансового стану (наприклад, така
проблема виникла на початку 2014 року з підприємства-
ми, які здатні працювати на оборонну галузь). При цьо-
му, вважаємо, що в якості критеріїв оцінки майна слід
використовувати наступні:

— конкурентні — розробка та успішна реалізація ун-
ікального торгового продукту чи послуги, що відповідає
стратегічним потребам ринку, як мінімум, у середньост-
роковій перспективі, наявність конкурентів в Україні та
за її межами, можливість участі в державних закупівлях;

— цінові — загальна місткість ринку по відношен-
ню до пропонованої та аналогічної продукції чи послу-
ги, еластичність ціни та її прив'язка до іноземних валют;

— фінансові — обсяг залучених інвестицій та їх
співвідношення з власними стартовими затратами, на-
явність кредитних грошей та заставного майна, термін
окупності;

— бюджетні — сума щорічних відрахувань до бюд-
жету;

— інноваційні — можливість впровадження інших
проектів як похідних;

— соціальні — можливість працевлаштування на-
селення, нестандартний соціальний пакет (з більшими
соціальними гарантіями ніж в інших), покращення умов
праці тощо.

Звичайно це не вичерпний перелік критеріїв і в даній
статті ми наводимо тільки базові їх характеристики. При
цьому вважаємо, що на основі запропонованих критеріїв
можливо розробити як типову методику оцінки регіональ-
ної та загальнодержавної ефективності управління май-
ном, так і спеціальну, на кшталт методики оцінки екологіч-
ної, соціальної тощо ефективності управління майном.

Вирішення чи, в першу чергу, мінімізація визначе-
них проблем управління власністю не можливе без за-
стосування відповідних форм управління власністю.
Вибір того чи іншого формату форм управління має важ-
ливе значення з огляду можливості застосування конт-
рольних повноважень держави, державного примусу у
випадку порушення стратегічної мети управління влас-
ністю, а також реалізації пріоритетів розвитку тієї чи
іншої галузі економіки. Виходячи із загальної теорії
управління, управління об'єктами як державної, так і
власності територіальних громад, може реалізовуватись
у наступних формах: пряме управління, тобто безпосе-
редньо власником, непряме управління — за допомо-
гою механізмів аутсорсингу та параметричне управлін-
ня — за допомогою директивних заборон і дозволів.

Таким чином, оцінку ефективності управління до-
цільно проводити при обгрунтуванні кожної з названих
форм. Важливу значимість набувають оцінки порівняль-
ної ефективності при альтернативному виборі між фор-
мами прямого і непрямого управління. Це — одна з ос-
новних проблем при обгрунтуванні переходу до схем
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управління типу аутсорсингу, в оцінках діяльності управ-
лінських структур у системі державного управління. В
даному контексті ми підтримуємо підхід російських вче-
них М. Соловйова та Л. Кошкіна, які вважають, що в
оцінках ефективності слід враховувати специфіку
об'єктів державної власності як об'єктів права. А саме:
в необхідних для розрахунків дохідних і видаткових
потоках необхідно враховувати повний комплекс пра-
вомочностей і обов'язків власника. Так, наприклад, по-
ряд з прибутковими потоками в рамках реалізації пра-
вомочностей користування (вступу за результатами ос-
новної діяльності, від здачі в оренду) слід у повному
обсязі включати витрати, пов'язані з тягарем утриман-
ня, охорони, обслуговування, ремонтів, реставрації
об'єктів нерухомості. І витратні потоки можуть значно
перевищувати дохідні! Звідси і виникає поширена по
відношенню до нерухомого майна політика максималь-
ної економії витрат [8, с. 24].

ВИСНОВОК
Загальний аналіз національної практики управлін-

ня власністю дозволив виявити ряд проблем організа-
ційного, правового та стратегічного характеру, які на
пряму перешкоджають реалізації об'єктивної оцінки
майна та, відповідно, перешкоджають ефективності
його управлінню, зокрема:

1) відсутність централізованого управління майном;
2) відсутність державної стратегії управління влас-

ністю на державному рівні;
3) відсутність правового забезпечення управління

землями державної власності;
4) відсутність системи ринкової оцінки об'єктів не-

рухомості.
З метою вирішення перших двох проблем необхід-

но чітко уявляти вартість майна — тобто має бути роз-
роблена зрозуміла методика оцінка майна регіональ-
ного масштабу, загальнодержавного значення, страте-
гічного значення тощо. Таким чином, постає надважли-
ве питання економічного формату — оцінка майна. При
цьому, як свідчить досвід зарубіжних країн, нерухомість
є важливим джерелом доходу місцевих бюджетів за
рахунок як податків, так і орендної плати, на розмір яких
випливає їх ринкова вартість. Що стосується проблеми
правового забезпечення управління земельним фондом
державної власності, вважаємо, що таке управління має
здійснюватись виключно на ринкових засадах. При цьо-
му слід заборонити безплатну приватизацію земель дер-
жавної власності.

Література:
1. Яценюк А.П. Прозора приватизація та ефектив-

не управління допоможуть вирішити питання доходів
бюджету та зайнятості / А.П. Яценюк. — Урядовий пор-
тал від 03.03.2014 [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/
article?art_id=247070775

2. Безгубенко В.Ю. Ефективність державного уп-
равління об'єктами державної власності в процесі орен-
ди / В.Ю. Безгубенко. — Електронне наукове фахове
видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс].
— Режим доступу до статті: http://www.economy.na-
yka.com.ua/?op=1&z=29

3. Костицький В.В. Управління державним майном
в Україні: проблема вдосконалення законодавства /
В.В. Костицький, Д.М. Притика. — К., 2002. — 118 с.

4. Венедиктов А.В. Государственная социалисти-
ческая собственность / А.В. Венедиктов. — М.—Л.: АН
СССР, 1948. — 839 с.

5. Спасибо-Фатєєва І. Питання управління держав-
ною і комунальною власністю / І. Спасибо-Фатєєва //
Предпринимательство, хозяйство, право. — 1999. — №
10 — С. 9—15.

6. Кузьмін О. Управління державним майном як
складова процесу реформування відносин власності в
агропромисловому комплексі України / О. Кузьмін. —
Актуальні проблеми державного управління та місце-
вого самоврядування: матеріали наук.-практ. конф. За
результатами стажування слухачів спеціальності "Дер-
жавного управління" / за заг. ред. Є.І. Бородіна. — Д.:
ДРШДУ НА ДУ, 2013. — 64 с.

7. Митрофанова А. Проблеми і перспективи розвит-
ку державної власності в економіці України / Анаста-
сія Митрофанова. — Регіональний центр наукового за-
безпечення АПВ [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу до статті: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_14_-
15_grudnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/
problemi_i_perspektivi_rozvitku_derzhavnoji_vla-
snosti_v_ekonomici_ukrajini/29-1-0-1358

8. Соловьёв М.М. Проблемы оценки эффективнос-
ти управления государственной собственностью / М.М.
Соловьёв, Л.И. Кошкин // Менеджмент в России и за
рубежом. — № 4 — 2008. — С. 21—29.

References:
1. Yatsenuk, A.P. (2014), Transparent and effective

management of privatization will help resolve the issue of
revenues and employment. Electronic resource: http://
www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=-
247070775

2. Bezgubenko, V.U. (2010), The effectiveness of
public state property during the lease term. Efficient Eco-
nomy. Electronic resource: http://www.economy.nayka.-
com.ua/?op=1&z=29

3. Kostytsky, V.V. (2002), Management of State
Property of Ukraine: the problem of improving the
legislation. Kyiv, Ukraine.

4. Venediktov, A.V. (1948), State socialist property.
Moscow, Russia: AS USSR.

5. Spasibo-Fateeva, I. (1999), The issue of state and
municipal property. Entrepreneurship, hozyajstvo right. 10:
9—15.

6. Kuzmin, A. (2013), Management of public property
as part of the reform process of property relations in the
agricultural sector of Ukraine. Dnepropetrovsk Ukraine.

7. Mitrofanov, A. (2011), Problems and prospects of
state ownership in the economy of Ukraine. Electronic
resource: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_14_15_-
grudnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/
problemi_i_perspektivi_rozvitku_derzhavnoji_vlasnosti_v_-
ekonomici_ukrajini/29-1-0-1358

8. Soloviev, M.M. (2008), The problems of evaluating
the effectiveness of management of state property.
Management in Russia and abroad. 4: 21—29.
Стаття надійшла до редакції 22.05.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 13/201494

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відмінною рисою економіки знань, яка поступово зай-

має позиції промислової економіки є надзвичайна роль фор-
мування та використання інтелектуального капіталу. Однією
із головних складових інтелектуального капіталу вважаєть-
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У статті досліджено сутність інвестицій у людський капітал підприємства як головний еле-

мент, поряд із споживчим та організаційним капіталом, його інтелектуального капіталу, а та-

кож визначено сутність самого людського капіталу підприємства. Визначено необхідність та
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ливу увагу приділено оцінці ефективності інвестицій в освіту працівника як визначальну рису
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пітал підприємства, враховуючи процес його формування на індивідуальному рівні. Крім цьо-

го, визначено основні джерела інвестування в людський капітал на різних рівнях управління

цим процесом. Виходячи із основних засад економіки знань, обгрунтовано роль інвестицій в

людський капітал для сучасних умов господарювання як пріоритетне джерело отримання кон-

курентних переваг у ринковому середовищі.

The nature of investment in the human capital of the company as a key element, along with consumer

and organizational capital, its intellectual capital is investigational in the article, as well as the essence

of the human capital of the company. The necessity and efficiency of investment in the business and

personal aspects is defined, with particular attention paid to assessing the effectiveness of

investment in employee education as a crucial feature of the knowledge economy and identified the
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ся людський капітал, оскільки в сучасних умовах саме він
виступає основою для економічного зростання країни в ціло-
му та успіху конкретного підприємства. Виходячи із цього,
необхідними стають вміння раціонально формувати такий
цінний вид ресурсу шляхом вкладення різного роду інвес-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

95

тицій у формування та розвиток людського капіталу як на
рівні підприємства, так і на рівні держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які присвятили свої праці розробці за-
гальних проблем інтелектуального капіталу, в тому числі
людського капіталу, є чимало вітчизняних та зарубіжних
вчених. Зокрема слід згадати таких західних науковців як
Л. Едвінссон, Г. Беккер [8], Т. Шульц [9], Е. Брукінг, Т. Стю-
арт, Дж. Кендрик, Дж. Гелбрейт. Варто відзначити внесок у
дослідження сутності та процесу формування людського
капіталу і вітчизняних вчених, зокрема, Т.В. Кобилянко [2],
О. Марцінковську [5], А. Чухно, І. Проніну, О. Бутнік-Сіверсь-
кого, О.А. Грішнову [1]. Проте все ж існує багато суперечно-
стей у визначенні самої сутності поняття та чинників інвес-
тування у людський капітал, а також важливості його еле-
ментів для умов сучасної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є з'ясування суті людського капі-

талу підприємства в контексті інтелектуального капіталу,
інвестицій у людський капітал, джерел інвестування та ефек-
тивності вкладених інвестицій підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку науки все більше уваги
приділяється дослідженню економіки, що грунтується на
новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях, системі
безперервного навчання та визначає розвиток країни се-
ред інших держав світу. Саме знання набувають вирішаль-
ного значення та стають джерелом багатства, а здатність
їх накопичувати та застосовувати виступає головним чин-
ником інноваційного розвитку та конкурентоспроможності
країни.

Людський капітал виступає необхідною умовою ста-
новлення економіки знань, а продукування знань та ідей
є основою економічного розвитку. Освіта, виховання, здо-
ров'я, розвиток творчих здібностей виступають чинника-
ми формування якісного людського капіталу, що забез-
печить у майбутньому високий рівень особистого та сусп-
ільного доходу, мультиплікативний макроекономічний
ефект.

За даними експертів Світового банку економіка знань
складається з чотирьох основних елементів [4]:

— освіта та навчання, що характеризують наявність
освіченого та професійно підготовленого населення,
здатного до продукування, розподілу та використання
знань;

— динамічна інноваційна інфраструктура, характери-
зується наявністю інформаційних та комунікаційних техно-
логій, здатних забезпечити поширення та обробку інфор-
мації;

— економічні стимули та правовий режим, — економі-
чне середовище, що сприяє вільному руху знань, їх впро-
вадженню та розвитку підприємництва;

— інноваційні системи — мережа дослідних центрів,
вищих навчальних закладів, приватних фірм та організацій,
що займаються продукуванням нових знань та їх застосу-
ванням.

Розвиток економіки знань характеризується доміну-
ванням людського капіталу над іншими видами капіталу,
яке особливо виділяється у країнах з високим рівнем до-
ходів, зокрема, у Японії, Швейцарії, Німеччині, США його
частка становить 80 %. У структурі інвестицій розвине-
них країн найбільшу частку становлять видатки на освіту,
науку, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне
забезпечення, духовний і фізичний розвиток, тобто ви-

датки на розвиток людського капіталу. В Україні такі ви-
датки щорічно збільшуються, однак, їх величина зали-
шається мізерною в порівнянні з видатками розвинутих
країн [4].

Засновком теорії людського капіталу в її сучасному виг-
ляді вважається американський економіст Теодор Шульц.
Основні положення його теорії були сформульовані і опуб-
ліковані в статті "Формування капіталу освіти" в 1960 р., і в
1961 вийшла наступна стаття, що продовжує першу, — "Інве-
стиції в людський капітал" [9].

Розробкою цієї теорії займався і інший американський
учений Гаррі Беккер, котрий у 1962 р. опублікував статтю,
присвячену інвестиціям в людський капітал, а в 1964 р. мо-
нографію — "Людський капітал: теоретичний і емпіричний
аналіз", яка багато в чому зумовила напрями досліджень у
цій області [8].

Вказані науковці теорії людського капіталу визначили
людський капітал як наявний у кожного запас знань, нави-
чок, мотивацій. Інвестиціями в людський капітал є освіта,
накопичення виробничого досвіду, охорона здоров'я, гео-
графічна мобільність, пошук інформації.

На думку Г. Беккера, при ухваленні рішень про вкла-
дення коштів в освіту, учні та їх батьки зіставляють очіку-
вану граничну норму віддачі від таких вкладень з доход-
ністю альтернативних інвестицій (відсотками по банківсь-
ких вкладах, дивідендами по цінних паперах і так далі).
Беккер першим здійснив статистично коректний підраху-
нок економічної ефективності освіти. Для визначення
доходу, наприклад, від вищої освіти з довічних заробітків
тих, хто закінчив коледж, віднімалися довічні заробітки
тих, хто закінчив лише середню школу. Витрати на навчан-
ня, разом з прямими витратами (плата за навчання, гур-
тожиток і т. д.), в якості головного елементу містять "упу-
щені заробітки", тобто дохід, недоотриманий за роки на-
вчання. По суті, втрачені заробітки вимірюють цінність
часу студентів, витраченого на навчання, і являються аль-
тернативними витратами його використання. Визначивши
віддачу від вкладень у навчання як відношення доходів
до витрат, Беккер отримав цифру в 12—14 % річного
прибутку [8].

Дослідження Шульца і Беккера стали основою для усіх
подальших досліджень у цій області і були визнані класи-
кою сучасною економічної науки.

Більшість дослідників сходяться на думці, що під
людським капіталом розуміється втілений в людині запас
здібностей, знань, навичок і мотивацій. Його формуван-
ня, подібно до накопичення фізичного або фінансового
капіталу, вимагає відвернення засобів від поточного спо-
живання заради отримання додаткових доходів в майбут-
ньому.

Завдяки теорії людського капіталу вкладення в людину
стали розглядатися як джерело економічного зростання не
менш важливе, чим матеріальні капіталовкладення.

К. Макконел та С. Брю пропонують таке визначення інве-
стицій в людський капітал: "Інвестиції в людський капітал —
це будь-яка дія, яка підвищує кваліфікацію та здібності і,
тим самим, продуктивність праці працівників" [3]. Аналогіч-
ного підходу до поняття інвестиції дотримувалися І. Бен-
Порет, Д. Мінцер.

Витрати, які сприяють підвищенню чиєїсь продуктив-
ності, можна розглядати як інвестиції, оскільки поточні вит-
рати здійснюються з тим розрахунком, що їх буде багато-
разово компенсовано зростаючим потоком доходів у май-
бутньому.

На нашу думку, під інвестиціями в людський капітал
варто вважати всі види витрат грошових і матеріальних ре-
сурсів, а також витрат часу на формування комплексного
запасу досвіду, знань, навичок, вмінь, здоров'я, мораль-
но-психологічних якостей і вміння його використання в
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майбутньому, які сприятимуть підвищенню продуктивності
праці.

Управління інвестиціями в людський капітал є науково
обгрунтованим процесом координації людських, матеріаль-
них і грошових ресурсів з метою економічно ефективного
формування, накопичення і продуктивного використання
людського капіталу задля реалізації цільової спрямованості
господарюючих структур на розв'язання соціальних, еколо-
гічних та економічних завдань.

Важливість інвестування в людський капітал на рівні
підприємства відображається у рівні знань працюючих.
Знання як інтегральний показник людського капіталу
підприємства проявляються в різних формах, зокрема та-
ких:

— продукт (товар, послуга), наприклад, розроблений
проект;

— виробничий ресурс, який використовується в процесі
виробництва продукції;

— технологія якогось виробничого чи іншого процесу;
— засіб розподілу, реклама про продукцію;
— засіб управління, аналітичний огляд ринку сировини

чи продукції, аналіз доходів і витрат тощо;
— ноу-хау як значна конкурентна перевага;
— засіб консолідації колективу підприємства цінності

організаційної культури.
Кожен сучасний спеціаліст повинен мати певний за-

пас інтелекту для своєчасної переорієнтації і адаптації до
нових умов виробництва. Адже з ускладненням структу-
ри технологічних ланцюжків підвищується значущість за-
гальних організаційно-управлінських функцій. Поряд з
основною традиційною функцією координації виробни-
чої діяльності, яку здійснював працівник виділяються
функції маркетингу, брендингу, управління фінансовими
потоками і інші. Вони вимагають специфічних "ринкових
знань".

Цінність працівника все більше визначається не тільки
тим, що він вже знає, але й тим, чому він навчається і може
застосовувати практично. В той же час інформаційно-тех-
нологічна революція вимагає від працівників не тільки но-
вих професійних, але й морально-психологічних якостей,
здатності приймати оперативні рішення, здатності до колек-
тивної взаємодії та координації праці.

Своєрідну класифікацію інвестицій в людський капітал
дав Дж. Кендрик [5]. Усі види інвестицій він поділяє, по-пер-
ше, на речові і неречові, по-друге, на втілені і не втілені у
людях. До перших належать усі витрати, необхідні для
фізичного формування і розвитку людини, до других — на-
громаджені витрати на освіту і професійну підготовку, час-
тина витрат на охорону здоров'я і мобільність робочої сили.
Особливістю не речових вкладень є те, що незважаючи на
свій "невидимий" характер, ці витрати, примножуючи знан-
ня і досвід людей, сприяють зростанню продуктивності кап-
італу, втіленого в людях.

Ми погоджуємось із думкою О. Марцінковської, яка
вважає, що інвестиції в людський капітал супроводжують-
ся і моральними втратами працівників у результаті втрати
вільного часу, перенапруження та стресових ситуацій під
час складання іспитів, проведення атестацій персоналу,
зміни місця проживання заради підготовки, підвищення
кваліфікації чи професійної перепідготовки або з метою
зміни оточення.

Економічна ефективність, на думку професійного на-
вчання, оцінюється в багатьох аспектах: особистісному, на-
вчального закладу, підприємства та суспільного [5].

Зупинимось детальніше на особистісному аспекті та ас-
пекті підприємства.

 Особистісний аспект зводиться до методів економіч-
ної оцінки інвестування у людський капітал. Багато еко-
номістів використовують метод аналізу "витрат-вигоди". До

приведення витрат і вигоди до одного моменту праці зас-
тосовують метод дисконтування. Розрахунок вигоди від
вкладень у людський капітал передбачає проведення про-
гресивного дисконтування вигоди, порівняння її з поточ-
ними витратами, оскільки вигоди, що будуть у майбутньо-
му, завжди мають для людей меншу цінність порівняно з
тими вигодами, які отримують на даний час. Відповідно до
концепції людського капіталу різниця між дисконтовани-
ми величинами витрат і вигоди — приведена вартість —
вважається критерієм доцільності інвестиційного проекту
в людський капітал. Схожий підхід, як ми вже зазначали,
був у Г. Беккера.

Для достатнього формування людського капіталу в
сучасних умовах потребує безперервного оновлення
знань, умінь та навичок, що обумовлено швидкою зміною
техніки й технології. Такий процес має відбуватися кожні
4—5 років для забезпечення ефективного функціонуван-
ня суб'єктів економічної діяльності, а в деяких провідних
галузях економіки такі зміни мають бути кожні 2—3 роки
[7].

Формування людського капіталу відбувається впродовж
тривалого періоду виховання та навчання людини до почат-
ку трудової діяльності. Однак у процесі трудової діяльності
індивіда його людський капітал не тільки не зменшується,
але й зростає шляхом надбання практичного досвіду, про-
фесійних навичок, знань, умінь.

Це стає можливим завдяки інвестиціям у загальну та
професійну освіту, культурний розвиток, здоров'я та відпо-
чинок, пошук та отримання важливої інформації,
мобільність. Джерелом інвестицій у такому випадку є індив-
ідуальні доходи людини, доходи домогосподарств,
підприємств, держави та громадських організацій, які спря-
мовуються на формування та розвиток особистісних та про-
фесійних якостей індивіда.

Потреба підприємства в інтенсивному початковому
інвестуванні коштів у людський капітал на стадіях тру-
дової адаптації та професійного зростання життєвого
циклу кожного працівника значним чином визначається
ступенем прогресивності та адаптованості програм підго-
товки і перепідготовки фахівців на базі навчальних зак-
ладів до сучасних вимог ринку праці. Якість підготовки
фахівців із високим рівнем професійних знань і навичок
здебільшого формується на етапі отримання першої
вищої або професійно-технічної освіти, що є найважли-
вішим пріоритетом державного розвитку не лише освіт-
ньої системи, але й економіки України в цілому [2, с.
290—291].

На думку О. Грішнової, віддача від інвестицій в освіту
включає три групи: прямі матеріальні зиски (зарплата,
премії, надбавки і т.д.), непрямі матеріальні зиски (путівки
на оздоровлення, кращі умови праці тощо) і моральні зиски
(задоволення від роботи, висока конкурентоспроможність
на ринку праці, співробітництво з цікавими та розумними
людьми, саморелазація) [1].

В умовах постійно зростаючих потреб споживачів та
швидкої зміни техніки та технології виробництва продукту
вимоги до персоналу постійно підвищуються, що спонукає
підприємства інвестувати фінансові ресурси в професійний
розвиток своїх працівників, тобто в розвиток індивідуаль-
ного людського капіталу [7].

Таким чином, інвестиції у людський капітал підприєм-
ства необхідно здійснювати за відповідними напрямами
(рис. 1).

Одне із джерел інвестицій у людський капітал забезпе-
чує система стимулювання трудової діяльності працівника.
В сучасних умовах переважною формою матеріального
стимулювання є оплата праці, яка саме формує індивідуальні
інвестиції в людський капітал. Індивідуальне матеріальне
стимулювання виступає у відносинах виробництва як части-
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на продукту для особистого спожи-
вання і забезпечується залежністю
між кількістю та якістю праці й от-
риманим продуктом. Саме якість
праці забезпечується належним
рівнем володіння компетенціями
працівником, або належним рівнем
людського капіталу.

На макроекономічному рівні
управління людським капіталом
джерелами інвестицій можуть бути
як держава, так і  недержавні
суспільні фонди й організації,
міжнародні фонди й організації,
регіони, освітні заклади тощо.

Для ефективного управління
процесом необхідною умовою має
стати не кожний процес окремо,
тобто формування, використання,
або розвиток, а їх сукупність, яка є
кругообігом людського капіталу та
має завершений характер: інвесту-
вання, формування, використання,
нагромадження, якісне відтворення і реінвестування. Це стає
можливим за участі всіх рівнів управління: індивідуального,
мікроекономічного та макроекономічного [7].

Проте варто пам'ятати, що не будь-які інвестиції в лю-
дину можна визнати економічно необхідними і суспільно
доцільними. Наприклад, витрати, пов'язані з навчанням кри-
мінальної діяльності, з вихованням антисоціальних рис ха-
рактеру, не можна визнати інвестиціями в людський капі-
тал, оскільки вони завдають шкоди суспільству і не сприя-
ють розвитку людини.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Інвестиції у людський капітал в умовах сучасної еконо-
міки знань стають пріоритетним джерелом конкурентних
переваг суб'єктів господарювання. Інвестуючи у своїх прац-
івників, підприємства активізують їхню трудову віддачу,
підвищують продуктивність праці, скорочують витрати ро-
бочого часу, зміцнюють свою конкурентоспроможність.
Проте варто також спрямовувати дослідження у напрямі
вивчення безпосередніх механізмів інвестування рівні
підприємств, оцінки конкретних економічних ефектів від
здійснених інвестицій.
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ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

Мікрорівень (інвестиції підприємства) 

Атестація та 
підвищення 
кваліфікації 
персоналу 

Професійна 
підготовка та 
перепідготовка 

персоналу 

Оплата 
праці 

персоналу 

Матеріальне та моральне 
стимулювання до 

самоосвіти та розвиток 
професійного досвіду 

Індивідуальний рівень (рівень працівника) 

Здобуття необхідних та 
додаткових знань, вмінь, 

навичок  в умовах постійної 
адаптації до вимог ринку 

Підтримка 
належного рівня 

здоров’я та 
фізичного стану 

Забезпечення 
мобільності та 

розвиток 
креативності 

Рис.1. Основні напрями інвестування у людський капітал

підприємства в умовах економіки знань
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет є головною ланкою фінансової системи

країни і одним із визначальних інструментів державно-
го впливу на відтворювальні процеси. Роль бюджету в
регулюванні суспільного розвитку знайшла відображен-
ня в багатьох теоріях: кейнсіанстві (Дж.М. Кейнс), теорії
суспільного добробуту (В. Парето, А. Пігу), теорії су-
спільного вибору (Дж. Б'юкенен), бюджетного федера-
лізму, фіскального обміну (К. Віксель, Е. Ліндаль), док-
трині соціального ринкового господарства (В. Ойкен,
Л. Ерхард, А. Вагнер).

Важливим завданням в сфері структурної модерні-
зації національної економіки та впровадження іннова-
ційної моделі розвитку є удосконалення розподільчої,
регулювальної, відтворювальної функцій бюджету. Роз-
подільча функція існує об'єктивно, оскільки в суспільстві
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THE BUDGETARY ADJUSTING OF REPRODUCTIVE PROCESSES IS IN A NATIONAL ECONOMY

Розглянуто проблеми виконання бюджетом розподільчої, регулювальної та відтворюваль-

ної функцій. Виявлено, що бюджетні видатки практично не впливають на відтворювальні про-

цеси в національній економіці. Відтворювальна функція бюджету на даний час належним чи-

ном не аналізується. Така ситуація вимагає розроблення нових методологічних підходів до мо-

ніторингу бюджетного регулювання відтворювальних процесів. Запропоновано в структуру

бюджетної класифікації, що затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996

року № 327, додатково до функціональної, відомчої та економічної структури видатків ввести

новий розділ "відтворювальна структура видатків". Групування видатків у розрізі фондів на-

громадження, споживання, відшкодування (заміщення), резервування на макрорівні та в розрізі

галузей дозволить здійснювати аналіз впливу бюджету на відтворювальні процеси в країні, а

також розробляти відповідні заходи державного регулювання.

The problems of implementation of distributive, regulation and reproductive budget functions are

considered. It is educed that budgetary charges practically don't influence on reproductive processes

in national economy. The reproductive budget function is not analyzed properly for this time. Such

situation requires development of the new methodological going near monitoring of the budgetary

adjusting of reproductive processes. It is offered in the structure of budgetary classification, that is

ratified by Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine from July, 12, 1996 № 327, additionally to the

functional, department and economic structure of charges to include enter a new division

"reproductive structure of charges". Grouping of charges in the cut of funds of piling up, consumption,

compensation (substitution), reservation on a macrolevel and in the cut of industries will allow to

carry out the analysis of budget influence on reproductive processes in a country, and also to develop

the corresponding measures of government control.

Ключові слова: бюджетне регулювання, видатки та доходи бюджету, відтворення, фонди нагромад-
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має місце прямий та зворотній зв'язок між процесами
виробництва, обміну, розподілу та перерозподілу націо-
нального доходу. Перерозподіл у постійному режимі
відбувається між виробничою та невиробничою сфера-
ми національної економіки на основі вилучення части-
ни доходу економічних агентів до централізованого
фонду держави. У свою чергу регулююча функція бюд-
жету здійснюється завдяки прямим або опосередкова-
ним методам впливу на економічну динаміку із застосу-
ванням низки бюджетних важелів: видатків, податків,
пільг, гарантій, кредиту тощо. Стосовно впливу бюдже-
ту на відтворювальні пропорції, то ця функція в Україні
поки що належним чином не аналізується і не оцінюєть-
ся, а також в документах, що супроводжують бюджет-
ний процес, чітко не визначаються напрями фінансуван-
ня державних видатків у залежності від конкретних
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цілей стимулювання відтворювальних процесів у різні
періоди розвитку держави. Тому дослідження питань
бюджетного регулювання відтворювальних процесів є
актуальним.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика податково-бюджетного регулюван-

ня суспільного розвитку широко досліджена зару-
біжними вченими, серед них: Дж.М. Кейнс, В. Парето,
А. Пігу, Дж. Б'юкенен, К. Віксель, Е. Ліндаль, В. Ойкен,
Л. Ерхард, А .Вагнер, О. Конт, Е. Дюркгейм, А. Пігу,
Е. Аткінсон, Дж. Кемп, А. Лаффер, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц, А. Хансен та інші. Вітчизняні науковці та-
кож внесли вагомий вклад в теорію бюджетного регу-
лювання розвитку економіки. У науковому середовищі
відомі праці В. Андрущенка, О. Василика, В. Гейця, Т. Єфімен-
ко, О. Кириленко, І. Луніної, В. Мельника, В. Опаріна,
К. Павлюк, І. Радіонової, А. Соколовської, В. Сутормі-
ної, В. Федосова, С. Юрія та інших вчених. На даному
етапі у полі зору науковців знаходяться питання відтво-
рювальної динаміки ВВП [9], державних видатків на еко-
номічне зростання [8], механізмів державно-приватно-
го партнерства [7], посилення регулюючої функції дер-
жави для цілей формування інвестиційно-інноваційної
моделі розвитку [13], напрями державної підтримки га-
лузей та інші питання.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема, яку, на нашу думку, необхідно вирішити
є запровадження нових методологічних підходів до ана-
лізу та моніторингу бюджетного регулювання відтворю-
вальних процесів. Відомо, що фінансовий вплив бюд-
жету на національну економіку реалізується через вар-
тісно-кількісні та якісні чинники. Вартісно-кількісний
вплив проявляється через конкретну величину бюджет-
них коштів, які держава виділяє на перспективні для
країни цільові програми; якісний — у пропорціях роз-
поділу та перерозподілу ВВП. Існують різні пропорції
перерозподілу ВВП через бюджетну систему: амери-
канська (де через бюджет перерозподіляється 30—35
% ВВП); європейська (40—50%); скандинавська (50—
65 % ВВП) [15].

Як свідчать дані таблиці 1, у 2005—2013 рр. частка
видатків зведеного бюджету становила 32,0—34,9%
ВВП. Водночас, на думку експертів, для кожної країни
залежно від її специфічного місця у світовому просторі,
історичних і національних особливостей існує своя влас-
на межа [8, с. 113]. Крім того, експерти стверджують, що
однозначної жорсткої кількісної залежності, вираженої
певними величинами, що могли б слугувати орієнтирами
для політики держави між показниками економічного

зростання та розмірами держав-
них видатків, не існує. Розміри
видатків держави та рівень еко-
номічного зростання пов'язані
нелінійною залежністю [8, с. 109].
Тобто, Україна як і кожна окре-
ма країна має індивідуально виз-
начати стратегічні напрями дер-
жавних видатків і рівень центра-
лізації фінансових ресурсів.

Варто підкреслити, що в рамках концепції "мінімізації
держави" [14, с. 16] часто звучить теза про зниження рівня
втручання державних органів у процеси регулювання сус-
пільного розвитку. Але теза про те, що економічне зрос-
тання можливе лише при зниженні рівня державних ви-
датків, не підтверджується досвідом країн Східної Євро-
пи. В цих країнах масштабному скороченню частки ви-
датків у ВВП відповідав глибокий спад і навпаки [8, с. 112].
Тому для кожного етапу розвитку країни існують свої па-
раметри і критичні значення рівня державних видатків.

Вважаємо, що на даний час актуальним є розроб-
лення та впровадження бюджетно-податкових ме-
ханізмів регулювання процесів відтворення національ-
ної економіки та структурної модернізації галузей. Мова
йде не лише про надання спеціальних пільг окремим
підприємствам, а про затвердження в бюджеті програм
фінансування, виходячи із необхідності впливу на
відтворювальні пропорції. Але поки що такі конкретні
напрями фінансування в бюджеті не затверджуються
попри те, що бюджет як інструмент формування, роз-
поділу та використання державних ресурсів, повинен
впливати на процес встановлення оптимальних відтво-
рювальних та міжгалузевих пропорцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відправним пунктом для визначення пріоритетів

бюджетної політики є Основні напрями бюджетної пол-
ітики (Бюджетна резолюція), що ухвалюються Парла-
ментом на кожний рік. Зокрема під час формування
проекту бюджету ставиться задача визначити та еконо-
мічно обгрунтувати величину коштів, необхідних на
бюджетний рік, для виконання державних функцій. Але
як свідчить аналіз змісту Основних напрямів бюджет-
ної політики на 2014 рік [11], у ній не знаходять відоб-
раження пріоритетні напрями фінансування, що випли-
вають із конкретних завдань відтворення національної
економіки та структурної модернізації галузей. Тому ці
питання мають стати предметом наукового аналізу та
вироблення пропозицій з метою гармонізації цілей бюд-
жетної політики з пріоритетами відтворювального про-
цесу та структурної модернізації економіки.

Відповідно до вимог частини 4 статті 33 Бюджетно-
го кодексу України [1] урядом формується проект Ос-
новних напрямів бюджетної політики, який містить такі
складові: а) основні прогнозні макроекономічні показ-
ники економічного і соціального розвитку України (но-
мінальний і реальний ВВП, індекси споживчих цін та цін
виробників, рівень безробіття); б) основні завдання
бюджетної політики, зокрема, граничний дефіцит
(профіцит) державного бюджету, граничний обсяг дер-
жавного боргу і граничний обсяг надання державних
гарантій; в) пріоритетні завдання податкової політики;

Показник 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млрд грн.  441,4 544,1 948,0 1082,6 1302,1 1411,2 1454,9 

Видатки зведеного 
бюджету, млрд грн.  

141,7 175,3 309,2 377,8 416,8 492,4 505,8 

% до ВВП  32,1 32,2 32,6 34,9 32,0 34,9 34,7 

Таблиця 1. Рівень перерозподілу ВВП через бюджетну систему

України

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України та Державної каз-
начейської служби України.
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г) реалізація пріоритетних державних (цільових) про-
грам; д) взаємовідносини державного бюджету з місце-
вими бюджетами.

На 2014 рік у Основних напрямах бюджетної по-
літики передбачається [11]:

— утримання граничного обсягу дефіциту держав-
ного бюджету в межах 3% ВВП та державного боргу на
рівні не більше 31% ВВП;

— збереження частки перерозподілу ВВП через зве-
дений бюджет на рівні, що не перевищує 30%;

— фінансування дефіциту спецфонду державного
бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються
державою від іноземних держав, банків і МФО для реа-
лізації інвестиційних проектів; фінансування дефіциту
загального фонду переважно шляхом здійснення
внутрішніх запозичень;

— надання державних гарантій в обсязі, що не пе-
ревищує 3% ВВП (залежно від стану підготовки інвес-
тиційних проектів);

— підвищення мінімальної заробітної плати та по-
садового окладу (тарифної ставки) працівника I тариф-
ного розряду Єдиної тарифної сітки;

— підвищення соціального захисту малозабезпечених
верств населення; встановлення прожиткового мінімуму,
соціальних гарантій з урахуванням показників діяльності
реального сектору економіки та індексу споживчих цін;

— підвищення якості та ефективності видатків
розвитку шляхом спрямування бюджетних ресурсів на
реалізацію інвестиційних проектів.

Пріоритетними завданнями податкової політики у
2014 рік визначено: а) мінімізацію ризиків ухилення від
сплати податків; б) максимальне сприяння розвиткові
внутрішнього виробництва шляхом зниження податко-
вого (соціального) навантаження на фактори виробниц-
тва; в) спрощення адміністрування податків, зокрема на
основі зміни ставок оподаткування, визначених в абсо-
лютних значеннях, з урахуванням споживчих цін, цін
виробників промислової продукції; підвищення ставок
плати за користування надрами; запровадження подат-
ку на багатство та розкіш; розширення бази обкладен-
ня податком на нерухоме майно для зміцнення фінан-
сової основи місцевих бюджетів; г) встановлення
об'єктивних критеріїв, вимог з надання податкових пільг;
удосконалення механізмів протидії ухиленню від спла-
ти податків та зменшенню податкових зобов'язань.

Що стосується напрямів фінансування державних ви-
датків, то у проекті Бюджетної декларації зазначено, що
реалізація пріоритетних державних цільових програм
здійснюватиметься в межах Державного бюджету Украї-
ни на 2014 рік відповідно до щорічного послання Прези-
дента України до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України [12], Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна держава" [10].

Також у окремій частині Бюджетної резолюції,
присвяченій різним питанням, вирішення яких необхід-
не для складання проекту закону про Державний бю-
джет України на 2014 рік зазначено, що передбачаєть-
ся проведення відбору інвестиційних проектів та про-
позицій для отримання державної підтримки виключно
з тих інвестиційних проектів та пропозицій, що внесені
до Державного реєстру інвестиційних проектів та про-

ектних (інвестиційних) пропозицій; удосконалення по-
рядку координації дій центральних органів виконавчої
влади у процесі розроблення та реалізації інвестицій-
них проектів; проведення щорічного аудиту з метою
оцінки ефективності управління та реалізації інвестиц-
ійних програм (проектів); оптимізації кількості держав-
них цільових науково-технічних програм та наукових ча-
стин державних цільових програм з метою приведення
їх у відповідність з вимогами Закону України "Про пріо-
ритетні напрями розвитку науки і техніки" [3] та вста-
новлення мораторію на затвердження нових програм.

Що стосується цілей структурної модернізації галу-
зей економіки, то в Бюджетній резолюції вони зазначені
лише в частині комплексної модернізації систем тепло,
водопостачання та водовідведення; а також залучення
приватних компаній у сферу надання послуг і модерні-
зації інфраструктури житлово-комунального господар-
ства з використанням механізму державно-приватного
партнерства. Оскільки основний документ, що декларує
цілі бюджетної політики, окрім питань фінансової стабі-
лізації, податкової політики, підвищення якості та ефек-
тивності видатків розвитку шляхом спрямування бюджет-
них ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, прак-
тично не містить завдань та показників щодо бюджетно-
го регулювання відтворювальних пропорцій в економіці,
можна зробити висновок, що відтворювальна функція
бюджету не представлена відповідними показниками і
тому суспільством не контролюється.

Варто врахувати, що бюджет є механізмом перероз-
поділу національного доходу між галузями економіки,
різними сферами діяльності, адміністративно-територі-
альними одиницями. Тому пропорції бюджетного пере-
розподілу між зазначеними сферами мають визначатися
конкретними потребами розширеного відтворення окре-
мо на кожний етап розвитку країни. Із теорії фінансово-
го регулювання відомо, що фінансовий вплив на проце-
си суспільного розвитку відбувається шляхом: а) фінан-
сового забезпечення потреб розширеного відтворення;
б) фінансового регулювання економічних і соціальних
процесів; в) фінансового стимулювання ефективного ви-
користання всіх видів економічних ресурсів.

Фінансове забезпечення розширеного відтворення
здійснюється на основі покриття витрат виробництва за
рахунок фінансових ресурсів (власних, залучених, за-
позичених) і може здійснюватись у таких формах: 1) бю-
джетне фінансування на безповоротній основі; 2) кре-
дитування на принципах повернення, платності, строко-
вості; 3) самофінансування за рахунок власних джерел;
4) оренда (лізинг) у формі передання майна у користу-
вання за плату та конкретний термін; 5) інвестування із
різних джерел.

У рамках національного господарства фінансове
регулювання розширеного відтворення відбувається
через перерозподіл частини доходів підприємств і
організацій, а також населення і спрямування цих коштів
у бюджети та державні цільові фонди для задоволення
державних потреб. Таким чином, фінансове регулюван-
ня здійснюється через розподільчу та перерозподільчу
функції бюджету. Але розподіл і перерозподіл має грун-
туватися на аналізі відтворювальних пропорцій, як та-
ких, що існують у певний проміжок часу, так і таких, що
потрібно досягти в перспективі. Структура суспільного
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виробництва може бути представлена наступними гру-
пами пропорцій:

— відтворювальні пропорції: між окремими стадія-
ми процесу відтворення (виробництвом, розподілом,
обміном, споживанням); між сферою матеріального
виробництва та споживання; між споживанням та нагро-
мадженням; між виробництвом знарядь праці та пред-
метів праці; між виробництвом засобів виробництва та
предметів споживання;

— макроструктурні: між сферою матеріального ви-
робництва і невиробничою сферою, між виробничими
галузями та інфраструктурними галузями; між реальним
та фінансовим секторами, між галузями матеріального
виробництва та сферою послуг;

— міжгалузеві пропорції: між галузями та групою
галузей; між промисловістю і сільським господарством,
між виробничою та невиробничою сферами, між про-
мисловістю та будівництвом;

— внутрішньогалузеві: між підгалузями та вироб-
ництвами у галузі, між виробництвом окремих видів про-
дуктів, між наданням окремих видів послуг;

— територіальні: розміщення продуктивних сил між
окремими адміністративно-територіальними одиниця-
ми, стан поділу праці між економічними районами, ре-
гіонами;

— зовнішньоекономічні: між обсягами експорту-
імпорту, між окремими структурними складовими екс-
порту-імпорту;

— матеріально-речові: співвідношення між вироб-
ництвом та споживанням окремих видів продукції у на-
туральному виразі;

— вартісні пропорції: між елементами вартості не-
обхідного та прибавочного продукту; величина чистого
доходу, нагромадження та споживання основного ка-
піталу, поповнення матеріальної частини обігових
коштів; між статтями платіжного балансу;

— соціальні пропорції: між формами власності; між
організаційно-правовими формами підприємництва; між
рівнем доходів різних верств населення.

Держава впливає на відтворювальний процес через
фінансування галузей економіки, соціальну сферу, а та-
кож шляхом проведення адекватної податково-бюджет-
ної, монетарної, інвестиційної, інноваційної політики.
Відтворювальна функція бюджету повинна справляти
ключовий вплив на збалансування трудових, матеріаль-
них та грошових ресурсів на всіх стадіях суспільного
відтворення — виробництва, обміну, розподілу, спожи-

вання, в яких беруть
участь домашні госпо-
дарства, суб'єкти еко-
номіки, держава. Як
вже зазначалося, сис-
тематизація держав-
них видатків з точки
зору можливості ана-
лізу їх впливу на
відтворювальні про-
порції на даний час не
здійснюється. Зроби-
ти окремі висновки
можна на основі анал-
ізу структури видатків

по економічній класифікації, яка на даному етапі гру-
пується у розрізі поточних та капітальних видатків.

Як свідчать дані таблиці 2, у структурі видатків зве-
деного бюджету України переважають поточні видат-
ки. Тим часом вага капітальних видатків бюджету зни-
жується. Якщо у 2006 році на капітальні цілі було на-
правлено 14% усіх видатків, то у 2012 — тільки 8,27%,
а у 2013 — лише 5,8 %. Таким чином, можна зробити
висновок про зниження участі держави у капітальному
інвестуванні, а отже, модернізації національної еконо-
міки.

Низький рівень фінансування капітальних видатків
свідчить про споживчий характер бюджетного регулю-
вання. Тим часом, вплив бюджету на відтворювальні
процеси найбільш предметно можна визначити через
пропорції фондів: споживання, нагромадження, відшко-
дування (заміщення), резервування. Названі фонди у
складі видатків можна виділити на основі змістовного
аналізу відповідних статей економічної класифікації.

На основі узагальнення даних економічної класиф-
ікації нами були розраховані показники, які характери-
зують стан бюджетного регулювання відтворювальних
пропорцій (тобто процентне співвідношення між фон-
дами нагромадження, споживання, відшкодування та
резервним фондом). При цьому враховано, що фонд на-
громадження — це частина національного доходу, що
спрямовується на розширене відтворення, розвиток ма-
теріальної бази, капітальні вкладення, приріст запасів і
резервів в економіці країни. Тобто фонд нагромаджен-
ня потенційно забезпечує розвиток виробництва і су-
спільства в майбутньому. До фонду нематеріальних ак-
тивів у складі фонду нагромадження віднесено ті ресур-
си, що були спрямовані на придбання інтелектуальних
цінностей.

Фонд споживання показує частку національного
доходу, яка забезпечує поточне задоволення матеріаль-
них і культурних потреб суспільства. Фонд споживання
формується протягом поточного року в результаті вип-
лати працівникам бюджетної сфери заробітної плати
(основної і додаткової) згідно з їх посадовими оклада-
ми.

Фонд відшкодування (заміщення) показує обсяг
витрат, які повинні бути відшкодовані виробникам для
можливостей їх подальшого функціонування. Він дорі-
внює вартості матеріальних затрат (сировини, матері-
алів, палива, машин, обладнання тощо), що були вико-
ристані в діяльності бюджетних установ.

Таблиця 2. Структура видатків Зведеного бюджету України у розрізі

економічної класифікації, % до загальних видатків

Статті видатків 2006 2008 2010 2012 2013 

Поточні видатки 86,00 86,69 91,89 91,73 94,2 

� Оплата праці працівників бюджетних установ, 
витрати на придбання товарів та послуг 

 
51,67 

 
50,83 

 
53,67 

 
53,20 

 
52,7 

� Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 
(обслуговування боргових зобов’язань)  

 
2,11 

 
1,59 

 
4,65 

 
5,48 

 
7,1 

� Субсидії і поточні трансферти (соціальне 
забезпечення)  

32,22 34,27 33,57 33,05 33,5 

Капітальні видатки  14,00 13,31 8,11 8,27 5,8 

� Придбання основного капіталу 6,69 6,92 3,93 4,30 3,37 
� Створення державних запасів і резервів 0,18 0,64 0,15 0,05 0,028 
� Придбання землі і нематеріальних активів 0,04 0,02 0,06 0,07 0,053 
� Капітальні трансферти 7,09 5,73 3,97 3,85 2,4 
Всього, %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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Фонд резервування свідчить про величи-
ну створених резервів держави для викорис-
тання під час надзвичайних ситуацій.

Виходячи з наведених даних у таблиці 3,
спостерігаємо тенденцію до збільшення фон-
ду споживання. Так, у 2006 році фонд спожи-
вання за рахунок бюджетних ресурсів дося-
гав 55, 9% від загальних видатків зведеного
бюджету, у 2010 році — 63,93%, а у 2013 році
— 65,6 від загальних видатків. І навпаки фонд
нагромадження має стійку тенденцію до змен-
шення — від 13,82% загальних видатків зве-
деного бюджету в 2006 році до 7,96% у 2010
та 5,8% видатків у 2013 році. Видатки, які
можна віднести до фонду відшкодування (за-
міщення) протягом останніх років у процент-
ному співвідношенні змінювались незначно. Таким чи-
ном, перерозподіл видатків бюджету протягом 2006—
2013 років відбувався за рахунок перерозподілу з фон-
ду нагромадження до фонду споживання.

Необхідно підкреслити, що спеціалісти Національ-
ного інституту стратегічних досліджень визнають за
необхідне оптимізувати генеральну відтворювальну про-
порцію між нагромадженням та споживанням [9, с. 48].
Експерти також звертають увагу, що за умов високого
рівня вилучення коштів на потреби споживання та відсут-
ності дієвих механізмів перерозподілу національних
фінансових ресурсів на інвестиційні потреби, валове
нагромадження відбувається за рахунок нарощення
позичкового зовнішнього фінансування [9, с. 49].
Оптимальним у 1980—1990 роках вважалося співвідно-
шення між споживанням і нагромадженням "75:25".

Проведений аналіз показав, що в 2006 році пропорція
між фондом споживання і фондом нагромадження, що
формується за рахунок бюджетних ресурсів, становила
"80,2:19,8". Але після 2006 року ситуація стала погіршува-
тися і тому спостерігається стійка тенденція до збільшен-
ня фонду споживання і зменшення фонду нагромаджен-
ня. Так, у 2008 році пропорція була нарівні "81,7: 18,3", у
2011 році — "86,9:13,1", а у 2012 році — "88,2:11,8". Вра-
ховуючи досвід країн світу, норму нагромадження в Ук-
раїні необхідно поступово збільшувати. Існує орієнтовний
критерій норми нагромадження близько 25—26% ВВП.
Це макроекономічний параметр, але його необхідно вра-
ховувати також і в частини формування фонду нагромад-
ження за рахунок бюджетних ресурсів.

Відомий вчений В.К. Сенчагов вважає, що державні
фінанси мають трансформуватися з переважно категорії
перерозподільчої в реальну відтворювальну категорію
[14, c. 97]. Ключовим напрямом має стати спрямування
фінансових ресурсів у ті сфери економічної діяльності,
що спроможні підвищити конкурентоспроможність краї-
ни і вивести її на новий технологічний уклад. Також вче-
ний рекомендує відмовитися від практики збалансуван-
ня доходів та витрат шляхом все більшого стискування
функцій держави, постійного перегляду і скорочення
прийнятих зобов'язань. Балансування бюджету має у
більшій мірі спиратися на аналіз економіки галузей і
корпорацій [14, c. 395]. Розглядаючи економічну без-
пеку через призму стабільності виробничої системи,
фінансів та банків, вчені вважають, що держава не по-
винна, посилаючись на дефіцит бюджету, вивільнити

себе від ухвалення крупних інвестиційних рішень [16, c.
17]. МВФ також попереджає про небезпеку для еконо-
міки надмірної бюджетної економії [6]. Враховуючи
зазначені висновки, Україна має проводити активну інве-
стиційну політику щодо спрямування державних ви-
датків на капітальні інвестиційні проекти, вперш за все,
в галузях високотехнічних і конкурентоздатних. При
цьому необхідно створювати умови для залучення та-
кож приватних інвестиційних ресурсів.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У суспільному розвитку значну роль відіграють роз-
подільча, регулювальна та відтворювальна функції бюд-
жету. Розподільча функція існує об'єктивно, оскільки в
суспільстві має місце прямий та зворотній зв'язок між
процесами виробництва, обміну, розподілу та перероз-
поділу національного доходу. Перерозподіл відбуваєть-
ся між виробничою та невиробничою сферами націо-
нальної економіки на основі вилучення частини доходу
економічних агентів до централізованого фонду держа-
ви. У свою чергу регулююча функція бюджету
здійснюється завдяки прямим або опосередкованим
методам впливу на економічну динаміку із застосуван-
ням низки бюджетних важелів: видатків, податків, пільг,
гарантій, кредиту тощо. Стосовно впливу бюджету на
відтворювальні процеси, то ця функція в Україні поки
що належним чином не аналізується і не оцінюється, а
також в документах з бюджетного процесу чітко не ви-
значаються напрями фінансування державних видатків
у залежності від конкретних цілей стимулювання відтво-
рювальних процесів.

Пропонується запровадити нові методологічні
підходи до бюджетного регулювання відтворювальних
процесів та їх моніторингу. В структуру бюджетної кла-
сифікації України, що затверджена Постановою Верхов-
ної Ради України від 12 липня 1996 року № 327, у розділ
2 "Видатки бюджету" [4] додатково до функціональної,
відомчої та економічної структури видатків доцільно
ввести новий розділ "відтворювальна структура ви-
датків", яка дозволить згрупувати видатки у розрізі
фондів нагромадження, споживання, відшкодування
(заміщення), резервування. Це надасть можливість для
здійснення конкретного аналіз впливу бюджету на
відтворювальні процеси в державі та розроблення
відповідних заходів бюджетного регулювання.

Показник 2006 2008 2010 20012 2013 

Фонд нагромадження  13,82 12,67 7,96 8,22 5,77 

в т.ч. нематеріальних 
активів 

0,04 0,02 0,06 0,07 0,05 

Фонд споживання  55,99 56,34 63,93 61,74 65,60 

Фонд відшкодування 

(заміщення)  

21,79 22,51 19,63 21,06 19,06 

Фонд резервування  0,18 0,64 0,15 0,05 0,028 

Інші видатки  8,22 7,84 8,33 8,93 9,54 

Всього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблиця 3. Співвідношення між фондами

нагромадження, споживання, відшкодування,

резервування у видатках Зведеного бюджету України

(експертна оцінка автора), %

Джерело: систематизовано та розраховано на основі даних Держав-
ної казначейської служби України щодо економічної класифікації видатків
зведеного бюджету.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки питання ролі конкуренції у банкі-

вському секторі стало дуже актуальним. Конкурен-
ція, як правило, розглядається як позитивний фак-
тор та часто асоціюється з підвищенням ефектив-
ності та добробуту. Тим не менш, у банківському
секторі це питання є більш спірним, оскільки необ-
хідно пам'ятати про компроміс між конкуренцією і
стабільністю.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ
БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

O. Yakusheva,
PhD Student, Department of Banking, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL BASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANK COMPETITION
AND FINANCIAL STABILITY

Стаття наголошує на тому, що банківський сектор економіки є унікальним, і тому необхідним

є забезпечення дотримання політики в області банківської конкуренції. Розглянуті два основні

етапи у розвитку світової банківської конкурентної політики — від кризи 1930-х, коли діяльність

банків жорстко регулювалась і конкуренція обмежувалась, до лібералізації у 1970-х роках. Та-

кож розглядаються дві протилежні точки зору в економічній літературі щодо взаємозв'язку бан-

ківської конкуренції і фінансової стабільності, одна з яких стверджує, що менш конкурентні

банківські системи є стабільнішими, інша — що більш концентровані банківські системи є більш

крихкими. Як висновок у статті зазначається, що конкуренція на ринку є мотивом для розвитку

сектору і його фінансового зростання, а крихкість банківської системи може виникнути неза-

лежно від конкуренції на ринку.

The paper emphasizes that the banking sector is unique and therefore it is necessary to enforce

banking policy. The study considers two main stages in the development of the global banking

competition policy. One of them is period from the crisis in the 1930s, when the banks' activities

were regulated and competition was limited. The next stage of competition policy is the liberalization

in the 1970s. The result of liberalization has been an increase in competition, from outside as well as

within the banking industry, with banks facing direct competition from financial markets and the

development of disintermediation and financial innovation. The paper also considers two opposite

points of view in the economic literature about the relationship between competition and stability,

one of which states that less competitive banking system is more stable, the other is the more

concentrated banking systems are more fragile. The results show that market competition is the

motive for the development of the sector and its financial growth and fragility of the banking system

can occur regardless of market competition.

Ключові слова: банківська конкуренція, конкурентна політика, фінансова стабільність, банківська кон-
центрація, банківське регулювання.

Key words: bank competition, competition policy, financial stability, banking concentration, bank regulation.

Посилення конкуренції може бути добрим для (ста-
тичної) ефективності, але поганим для фінансової ста-
більності. З точки зору економічного добробуту, постає
актуальне питання: якими є ефективні рівні конкуренції і
фінансової стабільності? Взаємозв'язок між конкуренцією
і стабільністю є складним, так іноді конкуренція підвищує
стабільність. Крім того, концентрація може бути соціаль-
но переважнішою за досконалу конкуренцію, а ідеальна
стабільність може бути соціально небажаною.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У зарубіжній економічній літературі вже досить три-
валий час досліджуються моделі взаємозв'язку конку-
ренції та стабільності у банківському секторі. Значний
внесок у розвиток цього процесу здійснили Аллен і Гейл
[1], які проаналізували взаємозв'язок між банківською
конкуренцією і фінансовою стабільністю в контексті
моделі часткової рівноваги. Вівес [2] наголошував на
важливості регулювання і сформованої конкурентної
політики у банківській сфері для забезпечення фінан-
сової стабільності. Бойд і Де Ніколо [3], Матутес [4],
Вейс і Стігліц [5] також широко розглядали можливості
компромісу між конкуренцією та фінансовою стабільн-
істю. Незважаючи на досить тривале дослідження про-
блеми взаємозв'язку банківської конкуренції та фінан-
сової стабільності у зарубіжній літературі, дане питан-
ня ще недостатньо розроблене у вітчизняній науковій
літературі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У світлі важливості максимально ефективного ви-

користання ресурсів та зростання банківського секто-
ру, метою статті є узагальнення деяких аргументів, які
існують в економічній літературі щодо позитивного і
негативного впливу конкуренції та концентрації на
стабільність банківської сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Широко поширеною є думка, що банки і банківська
система в цілому мають особливий статус, в основному
через те, що вони вважаються такими, що більш підда-
ються нестабільності, ніж інші фірми або сектори, а та-
кож через те, що менш заможні люди мають змогу три-
мати значну частку своїх заощаджень в різних формах
банківських депозитів [6]. З точки зору активів, у відпо-
відності до традиційного бачення банки спеціалізують-
ся на оцінці відносної життєздатності та рентабельності
проектів, що пропонуються підприємцями, і на основі
інформації за цими проектами, вони надають кредити
підприємцям. З точки зору зобов'язань, у відповідності
до традиційного бачення особливість банків полягає в
тому, що вони в значній мірі залежать від безлічі дрібних
короткострокових вкладів до запитання, які вони фор-
мують у пул, а потім інвестують в довгострокові креди-
ти виробничих фірм. Ця невідповідність строків між ак-
тивами та зобов'язаннями змушує банки відігравати
додаткову роль постачальників ліквідності для вклад-
ників.

Крім того, банки активно беруть участь у міжбанкі-
вському кредитуванні. Вони беруть і дають у борг один
одному у великих кількостях, щоб пом'якшити добові
коливання ліквідності. Вони також активно залучені у
проведення великих платежів в результаті самостійної
діяльності і діяльності своїх клієнтів. В обох випадках
вони сильно пов'язані один з одним. При цьому існує ри-
зик, що проблема одного банку пошириться на інші бан-
ки і створить загрозу системного ризику. Інша форма
системного ризику полягає в тому, що сукупні шоки еко-
номіки можуть погіршити життєздатність пов'язаних про-
ектів, які фінансуються одночасно декількома банками.

Уразливість до банківської паніки і до проблем на
міжбанківському ринку представляє джерело побою-
вань щодо нестабільності банківських зобов'язань. Дру-
ге джерело нестабільності відноситься до ризиків, що
загрожують банківським активам. Оскільки банки істот-
но фінансуються багатьма невеликими, мало обізнани-
ми вкладниками, тому банки можуть бути схильні до
надмірного ризику при виборі проекту для фінансуван-
ня.

У той час як поняття стійкості широко відомі і
добре проаналізовані в економічній літературі, те ж
саме не можна сказати про банківську конкуренцію
та антимонопольну політику в банківській сфері. У
цілому, конкурентна політика стосується в основно-
му трьох різних типів ділової практики: картелів, зло-
вживань домінуючим становищем і злиттів. Картелі
відносяться до будь-якої угоди та/або координації
ринкової поведінки (наприклад, узгоджені дії) між
фірмами, які мають як ціль або призводять до запо-
бігання, обмеження чи порушення конкуренції. При-
клади антиконкурентних картелів є угоди, які прямо
або побічно фіксують ціни купівлі або продажу або
інші умови торгівлі, які розподіляють ринки або дже-
рела постачання, які обмежують виробництво, рин-
ки, технічний розвиток або інвестиції. Картелі мо-
жуть бути горизонтальними або вертикальними. Ос-
танні стосуються угоди між постачальниками і вироб-
никами.

Зловживання домінуючим становищем відносить-
ся до будь-якої можливої антиконкурентної поведін-
ки, що чиниться однією або декількома фірмами, що
займають домінуюче становище на ринку. Компанія
займає домінуюче положення, коли вона може вести
себе незалежно від конкурентів і клієнтів, які мають
обмежені можливості впливати на таку поведінку. Ос-
новними прикладами зловживання є встановлення
ціни або введення умов, які будуть надто обтяжливи-
ми або робота, що перешкоджає доступу на ринок
інших конкурентів або змушує їх відмовитися від своїх
операцій.

Злиття (або концентрація) відбувається, коли дві
(або більше) раніше незалежні компанії об'єднуються
або коли одна фірма отримує контроль над іншою (або
декількома іншими), що дозволяє їй здійснювати вирі-
шальний вплив на її (їх) діяльність. Злиття забороняєть-
ся, якщо воно створює або зміцнює домінуюче поло-
ження, що значно ускладнює, прямо або побічно, існу-
вання або розвиток ефективної конкуренції. З іншого
боку, злиття може бути дозволено за умови, що в нього
вносяться поправки, з тим, щоб видалити будь-які не-
сприятливі наслідки для конкуренції. Ці так звані засо-
би часто є "структурними" (зокрема приймають форму
продажу активів), але в принципі можуть бути також
"поведінковими" (наприклад, забороняючі майбутні
розширення) [7].

Усі три елементи конкурентної політики відносять-
ся і до банківського сектору. Однак, враховуючи рин-
кову структуру цього сектору, картелі і злиття, здаєть-
ся, відіграють більшу роль, ніж зловживання доміную-
чим становищем.

Одним з важливих питань є те, якою мірою політика
у сфері конкуренції застосовується до банківського
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сектору. Іноді стверджується, що занадто багато кон-
куренції шкідливо для банківської сфери, бо це змен-
шує маржу банків і посилює проблему надмірних ри-
зиків, і тому банківська конкуренція повинна бути об-
межена.

Конкурентна політика в банківській сфері коли-
валася між спробами придушити конкуренцію та роз-
витком конкуренції. Глибока фінансова криза, яка
почалася з проблем іпотечних кредитів у 2007 році,
поставила цілий ряд нових питань про взаємозв'язок
між конкуренцією та стабільністю, а також між кон-
курентною політикою і регулюванням в банківській
сфері.

Важливо розглянути різні етапи конкурентної по-
літики в банківській сфері. Протягом тривалого пе-
ріоду від кризи в 1930-х роках до лібералізації у
1970-х роках в США, конкуренція була пригніченою,
а конкурентна політика не здійснювалася, незважа-
ючи на важливість банківської діяльності та неефек-
тивність створених фінансових репресій. До порівня-
но недавнього часу, центральні банки і регулюючі
органи в багатьох країнах задовольнялися таємною
змовою між банками і воліли мати справу з концент-
рованим сектором з незначною конкуренцією. Си-
туація змінилася з процесом дерегулювання і дум-
кою, що конкуренція підвищує ефективність, будь то
продуктивна ефективність, ефективність розподілу
ресурсів, або динамічна (інноваційна) ефективність.
Тільки тоді конкурентна політика у банківському сек-
торі була прийнята всерйоз [2]. Справді, до кризи
конкурентна політика в банківській сфері по суті
реалізовувалась як у будь-якому іншому секторі еко-
номіки, незважаючи на особливості банківського
сектору.

Процеси лібералізації та дерегулювання в бан-
ківській сфері почалися в 1970-х роках і супровод-
жувалися досягненнями в області інформаційних
технологій, обробки транзакцій (банкомати, теле-
фонний та електронний банкінг), можливостями ком-
п'ютерів, методами управління і покриття ризиків
(наприклад, використання похідних фінансових
інструментів і методів сек'юритизації). Лібераліза-
ція міжнародного руху капіталу, загальне зниження
транспортних витрат і бар'єрів у торгівлі, що харак-
теризує фінансову глобалізацію, були невід'ємною
частиною процесу. Лібералізація включала скасу-
вання контролю за процентними ставками і банківсь-
кою інвестиційною діяльністю, географічних обме-
жень (Закон США Рігла-Ніла 1994 року), обов'язко-
вих інвестиційних коефіцієнтів та зближення діяль-
ності різних типів установ (наприклад, ощадних і
звичайних банків, комерційних та інвестиційних бан-
ківських послуг, а також зі скасування закону Глас-
са-Стіголла в 1999 році банківських, страхових та
брокерських послуг).

Криза, що почалася з 2007 року з низькоякісних
іпотечних кредитів, і стала системною після розпа-
ду Lehman Brothers у вересні 2008 року, перевиз-
начила проблему конкурентної політики. Програми
державної допомоги спотворили конкуренцію і ство-
рили нерівні умови для залучення капіталу. Злиття
створили слабке конкурентне середовище і збільши-

ли концентрацію як всередині, так між країнами, а
також між бізнес-напрямами.

Кожна фаза в еволюції конкурентної політики су-
проводжувалося своєю аргументацією. Так, на пер-
шому етапі, конкуренція вважалася руйнівною для
стабільності, на другому етапі отримала підгрунтя
ідея, що конкуренція це добре для стабільності; на
пост-кризовому етапі домінуюча позиція стосовно
конкуренції ще чітко не з'ясована. Однак слід пам'я-
тати, що стабільність періоду жорсткої регуляції з
1940-х до 1970-х років, контрастує зі значним
збільшенням числа криз у період після 1970-х років,
коли сектор був лібералізований і конкурентний.
Міжнародний досвід вказує на лібералізацію як на
один з факторів, що обумовили банківські кризи, ра-
зом з неадекватною макроекономічною політикою,
несприятливими макро потрясіннями і зовнішньою
уразливістю. Отже, лібералізація підвищує крикість
банківської системи. Існує також доказ того, що бідне
інституційне середовище (з точки зору законності та
забезпечення виконання контрактів) та неналежне ре-
гулювання в процесі лібералізації посилили розвиток
криз. Недостатнє регулювання також зіграло важли-
ву роль у кризах в таких різних регіонах, як США (кри-
за заощаджень і кредитів), Японія, Скандинавія та
Іспанія. Незважаючи на це, фінансова лібералізація
в цілому сприяла фінансовому розвитку і зростанню
виробництва.

Результатом лібералізації було збільшення кон-
куренції як міжбанківської, так і з іншими фінансови-
ми установами. Так, банки зіткнулись з прямою кон-
куренцією на фінансових ринках, розвитком процесу
відтоку грошових ресурсів із кредитно-фінансових
інститутів на неорганізований ринок позичкового ка-
піталу, розвитком фінансових інновацій. Ринкова
інтеграція (в Європі та в інших регіонах) сприяла по-
силенню конкуренції в оптовому та інвестиційному
банківському секторах. Тим не менш, частка активів,
що належать банкам відносно активів, що належать
небанківським фінансовим посередникам знижуєть-
ся в розвинених країнах, бо частка небанківських по-
середників зростає.

Світова криза 2007—2008 років поставила як ре-
гулювання, так і конкурентну політику в банківській
сфері під питання. Ця фінансова криза вплинули на
банки в країнах, що характеризуються різними рівня-
ми концентрації і ринковою структурою. Однак мож-
на відзначити, що концентрованим банківським сис-
темам, подібно тим, що існують в Австралії та Канаді
пощастило більше в умовах кризи, ніж неконцентро-
ваним таким, як в США чи Німеччині. Проте країни з
концентрованими банківськими системами такі, як
Бельгія, Нідерланди чи Великобританія (у роздрібних
банківських послугах), також зіткнулися з проблема-
ми. Крім того, в Канаді (і меншою мірою в Австралії)
банківські кошти надходять в основному з депозитів
фізичних осіб, а не з оптового ринку, і тому є об'єкта-
ми строгого регулювання. Відхилення від традицій-
ної банківської діяльності виявилося джерелом підви-
щеної небезпеки і вразливості. Наприклад, серед 72
найбільших комерційних банків у країнах Організації
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), бан-
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кам, які не занадто покладалися на оптове фінансу-
вання, і мали більший запас капіталу і кращі коефіці-
єнти ліквідності, в період кризи пощастило більше (в
сенсі, що вони мали менше зниження вартості акціо-
нерного капіталу і були суб'єктами меншого держав-
ного втручання) [8].

Крім того, не можна без сумнівів сказати, що певні
типи установ були більш уразливі, ніж інші. Так, у пе-
ріод кризи постраждали обидва спеціалізовані інвес-
тиційні банки (в США), страхові компанії такі, як AIG і
універсальні банки (UBS, Citigroup, чи банки Німеччи-
ни і Великобританії).

Розроблені теоретичні моделі також дають нео-
днозначні прогнози щодо взаємозв'язку між концент-
рацією банківського сектору, конкуренцією і стабільні-
стю. Надалі слід проаналізувати теоретичні погляди за
двома напрямами в залежності від того чи передбачає
модель позитивне чи негативне відношення між конку-
ренцією і стабільністю.

Деякі моделі передбачають, що більш концентро-
вані і менш конкурентоспроможні банківські системи
більш стабільні. У системах з обмеженим входом і,
отже, обмеженою конкуренцією банки мають кращі
можливості для отримання прибутку, запас капіталу і
тому існує менше стимулів для того, щоб брати на
себе значні ризики, що сприяє фінансовій стабіль-
ності.

Канал, через який конкуренція може вплинути на
стабільності — це міжбанківський ринок і платіжна си-
стема. Як показали Аллен і Гейл [1], досконала конку-
ренція може заважати банкам забезпечити ліквідність
банку, який постраждав від тимчасового дефіциту
ліквідності. Якщо всі банки при досконалій конкуренції
не можуть впливати на ціну, жоден банк не має сти-
мулів для забезпечення ліквідності в проблемному бан-
ку, в результаті чого цей банк в кінцевому підсумку за-
вершить свою діяльність з негативними наслідками для
всієї галузі. Саез і Ши [9], з іншого боку, показати, що
обмежене число банків можуть співпрацювати, діяти
стратегічно і допомогти банку з браком тимчасової
ліквідності.

У якості регуляторної політики, що може зменши-
ти крихкість банківської системи та запобігти кризі
[10], у багатьох іноземних джерелах пропонується
страхування вкладів. Однак це в свою чергу вводить
моральний ризик та передає ризик в банківську сис-
тему шляхом надання банкам мотивів приймати над-
мірний ризик і зниження мотивів серед учасників рин-
ку для моніторингу. Це, таким чином, може підірвати
стабільність банків. Матутес і Вівес [4] у своїй моделі
множинної рівноваги показують, що страхування
вкладів може запобігти системній кризі довіри. У той
же час страхування вкладів може підвищити нездо-
рову конкуренцію між банками, зменшити переваги
диверсифікації і в кінцевому підсумку збільшити
ймовірність банкротства.

Іншим популярним методом регулювання є міні-
мальні вимоги до капіталу банків, що зменшує сти-
мули для надмірних ризиків. Хельман, Мердок і
Стігліц [5], однак, демонструють, що навіть з вимо-
гами до капіталу, все одно необхідним є обмеження
процентних ставок по депозитам, для запобігання

прийняття банками надмірних ризиків на конкурен-
тних ринках.

Ще одним аргументом прихильників гіпотези, що
конкуренція веде до крихкості банківської системи
є те, що у більш концентрованих банківських систе-
мах діють великі банки, що в свою чергу дозволяє
їм краще диверсифікувати свої портфелі. Моделі
Бойда і Прескотта [11], Вільямсона [12] та інших про-
гнозують економію від масштабу посередництва. У
той час як аргумент "великого банку" не залежать
безпосередньо від конкуренції на ринку, а ймовірн-
іше є просто важливим побічним ефектом структури
ринку.

Ще один аргумент відноситься до числа банків, які
будуть під наглядом компетентних органів влади. Якщо
більш концентрована банківська система передбачає
меншу кількість банків, це може знизити наглядове на-
вантаження і тим самим підвищити загальну стабільність
банківської системи. Однак, як і у випадку з розміром
банку, цей аргумент стосується структури банківського
ринку, а не конкуренції.

У той же час існує і протилежна точка зору, що
більш концентровані банківські системи є більш крих-
кими. Бойд і Де Ніколо [3] стверджують, що стандар-
тний аргумент стосовно того, що ринкова могутність
в банківському секторі підвищує прибуток і, отже,
стабільність банку ігнорує потенційний вплив ринко-
вої могутності банків на поведінку фірм. Замість
банків, які обирають ризикованість своїх активів, це
позичальники вибирають ризикованість своїх інвес-
тицій, які вони здійснюють за рахунок банківських
кредитів. Автори підтверджують, що концентровані
банківські системи підвищують ринкову могутність,
що дозволяє банкам підвищити процентну ставку, яку
вони стягують з фірм. Теоретична модель Бойда і Де
Ніколо, однак, показує, що ці більш високі процентні
ставки можуть спонукати фірми взяти на себе більше
ризику, що призводить до більш високої ймовірності
того, що позики не будуть погашені. Таким чином,
Бойд і Де Ніколо знайшли позитивний взаємозв'язок
між концентрацією та банківською крихкістю і, отже,
ймовірністю системної кризи. Так само, Кемінал і
Матутес [13] показують, що менша конкуренція може
привести до зменшення кредитного нормування, ве-
ликих кредитів і з високою вірогідністю до банкрот-
ства.

Прихильники гіпотези "конкуренція — стабільність"
стверджують, що політики більше стурбовані банкрут-
ствами банків, коли банківська система складається
лише з кількох банків. Виходячи з цих припущень, бан-
ки в концентрованих системах, як правило, будуть от-
римувати більші субсидії для запобігання банкротств,
оскільки падіння одного банку в концентрованій
банківській системі збільшує ризик ланцюгової реакції,
що призведе до обвалу всієї банківської системи. Тоб-
то існування у банківській системі банків "занадто ве-
ликих, щоб збанкротувати" веде до збільшення її крих-
кості.

Прихильники гіпотези "конкуренція — ста-
більність" також не згодні з твердженням, що за кон-
центрованої банківської системи здійснювати конт-
роль за кількома банками легше, ніж за багатьма бан-
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ками при менш концентрованій банківській системі.
Аргумент полягає в тому, що розмір банку позитивно
корелює зі складністю, отже великі банки важче кон-
тролювати, ніж дрібні.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, теоретична література не однозначно
переконана стосовно негативного взаємозв'язку між
конкуренцією і стабільністю. Теорії банківської неста-
більності в значній мірі ігнорують значення різних бан-
ківських ринкових структур для забезпечення безпеки
в секторі.

Зарубіжні дослідження стверджують, що поси-
лення конкуренції  не  обов'язково погіршить
стабільність. Що стосується ризиків для банківських
зобов'язань, то дослідження демонструють, що про-
блема взаємодії вкладників, що викликає банківсь-
ку крихкість може виникнути незалежно від конку-
ренції. Крім того, деякі банківські злиття можуть
більш ймовірно призвести до браку ліквідності на
міжбанківському ринку. Що стосується ризиків для
активів, у багатьох дослідженнях стверджується, що
можуть бути випадки, в яких концентрований банкі-
вський сектор може бути більш ризикований, ніж
конкурентний сектор. Отже, ідея, що конкуренція є
щось небезпечне для банківської сфери, бо це заз-
вичай призводить до нестабільності, може бути від-
кинута.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із найважливіших стратегічних завдань аг-

рарної політики України є поступовий перехід агропро-
мислового комплексу на екологічно безпечний рівень
розвитку сільського господарства в напрямку забезпе-
чення населення продуктами харчування [5].

Безпека харчових продуктів і продовольчої сирови-
ни належить до основних факторів, що визначають здо-
ров'я населення, адже близько 70% шкідливих речо-
вин надходять до нашого організму разом із продукта-
ми харчування. Уряди багатьох країн світу зайняли ак-
тивну позицію щодо протистояння цьому руйнівному
процесу. Споживачі хочуть бачити на полицях магазинів
харчові продукти, вироблені в умовах органічного зем-
леробства, тваринництва, а держава підтримує задіяних
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в них підприємців. Подібні тенденції спостерігаються і в
Україні, де поступово збільшуються обсяги екологічних
виробництв, втім казати про інтенсивну екологізацію
господарювання об'єктивно не варто [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати дослідження наслідків негативного ант-
ропогенного впливу виробничих процесів на екосисте-
му та проблематики раціонального природокористуван-
ня висвітлюються в працях Дубровіна В.О., Корсуна С.Г.,
Пителя С.М., Савчука В.К., Стефанківа О.М., Шпича-
ка О.М. та ряду інших науковців.

Надзвичайної важливості питання поширення еко-
логічних технологій набувають в умовах актуалізації
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руху до європейського ринку. Вивченню екологічних ас-
пектів розвитку свинарства присвячені праці Писарен-
ка В.В., Ярмака А., Ільяшенко В.А., Афанасьєва А.В. та
інших.

На думку більшості вітчизняних вчених, Україна во-
лодіє високим природно-ресурсним потенціалом для
розвитку екологічного свинарства, однак агропромис-
лові підприємства не готові до цього організаційно, тех-
нологічно. Стримане ставлення виробників до "еколо-
гічної теми", в першу чергу, можна пояснити ринковим
чинником, неготовністю українських споживачів спла-
чувати суттєво більші кошти за екологічно чистий про-
дукт, як це роблять покупці в Європі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою проведених досліджень є систематизація те-

оретичних підходів до проблем і перспектив екологіч-
ного свинарства, аналіз практичних аспектів виробниц-
тва і реалізації продукції в Україні.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
Органічне сільське господарство — це цілісна сис-

тема виробничого менеджменту, яка підтримує та по-
кращує "здоров'я" агроекосистем, включаючи біоріз-
номаїття, біологічні цикли й біологічні властивості
грунтів. Це досягається шляхом використання агроно-
мічних, біологічних та механічних методів, замість ви-
користання синтетичних матеріалів для забезпечення
сталого функціонування агросистеми. Іншими словами,
органічне сільське господарство, або екологічне сіль-
ське господарство — форма ведення сільського госпо-
дарства, у рамках якої відбувається свідома мінімізація
використання синтетичних добрив, пестицидів, регуля-
торів росту рослин, кормових добавок, генетично мо-
дифікованих організмів.

Функціонування тваринницьких підприємств зумов-
лює накопичення значної кількості органічних відходів,
які за відсутності належних систем утилізації спричиня-
ють серйозні екологічні проблеми. На сьогодні всі
підприємці усвідомлюють необхідність мінімізації
шкідливого впливу виробництва на грунти, рослини,
повітря, водойми, однак дефіцит фінансових ресурсів,

технологічна консервативність часто перешкоджає
ефективному природокористуванню [4].

Уваги заслуговує також гуманне ставлення до тва-
рин у виробничому процесі, захист від жорстокого по-
водження, підтримання високих стандартів відтворен-
ня, утримання, годівлі, напування і забою.

Загострення екологічних питань, підвищення рівня
впливу довкілля на стан здоров'я зумовлюють підвищен-
ня вимог споживачів до органічності продуктів харчу-
вання. Хоча українські споживачі не готові додатково
платити за "зелений" продукт, кошти на здорове харчу-
вання дітей багато хто не жалкує.

На формування свідомого і дбайливого ставлення
до природи як складової соціальної відповідальності аг-
ропромислових господарюючих суб'єктів має бути спря-
мована державна екологічна політика. Економічні та
іміджеві втрати підприємств від негативного впливу на
оточуюче середовище мають бути пропорційні масшта-
бам та можливим наслідкам таких протиправних дій.

Екологічну технологію виробництва продуктів хар-
чування варто розглядати з точки зору чотирьох клю-
чових аспектів:

— забезпечення сталого стану і відновлення оточу-
ючого природного середовища;

— забезпечення високих стандартів поводження з
тваринами;

— забезпечення органічності виробленої сировини
і готової продукції галузі;

— дотримання вимог екологічного законодавства.
Органічним свинарством варто вважати таку систе-

му відтворення, утримання, годівлі, забою свиней, енер-
го-, водопостачання, видалення гною, яка дозволяє за-
безпечити раціональне використання генетичного потен-
ціалу тварин, зберегти або покращити стан оточуючої
природи і задоволення потреб споживачів в екологічно
чистій, безпечній продукції тваринного походження.
Отже, в основу органічного виробництва свинини має
бути покладено узгодження вимог довкілля, тварин і
споживачів (рис. 1).

З огляду на негативний вплив результатів діяльності
тваринницьких комплексів на довкілля враховувати еко-
логічні принципи необхідно, починаючи зі стадії їх про-
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Рис. 1. Системоутворюючі чинники органічного свинарства
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ектування та на всіх наступних етапах розвитку вироб-
ництва.

Одним з напрямів вирішення екологічних проблем
та зниження питомих витрат виробництва у свинарстві
слід вважати використання біогазових установок, при-
значених для безвідходної переробки органічних від-
ходів на біогаз. Такий газ може трансформуватися в
електричну та теплову енергію, безпечні рідкі або тверді
органічні добрива. Подібні заходи дозволяють, з одно-
го боку, безпечно утилізувати і переробляти великі об-
сяги небезпечних відходів, з іншого боку, виробляти
ресурси для опалення і освітлення виробничих при-
міщень, підігріву води, заправки транспорту, підвищен-
ня родючості земель, знижуючи цим собівартість про-
дукції.

На сьогодні тваринницькі підприємства виявляють
зацікавленість у використанні сучасних технологій пе-
реробки і використання продуктів трансформації орга-
нічних відходів, але реалізувати подібні проекти вдаєть-
ся тільки крупним фінансово стійким формуванням з
чіткою стратегією розвитку свинарства [2].

Кожна жива істота має індивідуальністю, має влас-
ний характер, які у різних ситуаціях проявляються по-
своєму. Щоб ферми і комплекси працювали з повною
віддачею, необхідно з цим рахуватися. Звичайно, опе-
ратор свинарського комплексу, який обслуговує май-
же тисячу тварин, не може знати і пам'ятати поведінку
кожної особини. Знати загальні закономірності пове-
дінки тварин просто необхідно, адже правильне вико-
ристання цих закономірностей допоможе добитися ви-
сокої продуктивності. У свиней надзвичайно чутлива не-
рвова система, тварини дуже не люблять відступів від
заведеного порядку. Несподіваний шум, різка зміна
раціону, недокорм або перегодовування, недолік води,
травми, перевезення, відбирання від матері, скупчене
утримання, тіснота біля годівниць, грубе поводження
обслуговуючого персоналу — все це дратує свиней.

Підвищена чутливість свиней до несприятливих
впливів на їх нервову систему (стресів) навіть отримала
назву стресовий синдром. Ці дії призводять до погіршен-
ня якості м'яса свинина виходить бліда, м'яка, водянис-
та або, навпаки, темна, тверда, суха. Особливо різко
погіршується якість свинини, якщо свині на м'ясоком-
бінаті перед забоєм довго і скупчено містяться в незви-
чайних для них умовах. Отже, аби отримати багато смач-
ного м'яса, треба берегти нервову систему свиней з дня
їх народження протягом всього життя [7].

На сьогоднішній день Україна має досить "сиру"
законодавчу базу та екологічно чисті території здатні

забезпечити виробництво високоякісної, безпечної, еко-
логічно чистої продукції, виготовленої без застосуван-
ня пестицидів та агрохімікатів, гормональних препаратів
та генетично модифікованих організмів. Зі збільшенням
кількості господарств, що матимуть статус спеціальних
сировинних зон, споживачі зможуть отримати органіч-
ну продукцію не тільки для дитячого харчування, а й для
загального споживання. В Україні, по оцінках багатьох
вітчизняних і закордонних експертів існує великий по-
тенціал для розвитку виробництва сертифікованої
органічної сільськогосподарської продукції й органіч-
них продуктів харчування.

Оцінка умов формування систем екологічного ви-
робництва дає підстави виділити ряд стимулюючих та
стримуючих чинників, кожен з яких потребує детально-
го аналізу (табл. 1).

Головними кроками до вирішення визначених про-
блем для України є створення і стимулювання попиту
на продукцію органічного сільського господарства, роз-
виток каналів збуту, широке інформування громадсь-
кості про якісні переваги органічної продукції, особли-
во з наголосом на позитивний вплив таких харчових
продуктів на здоров'я людей. Варто наголошувати на
можливих потенційних вигодах (економічних, соціаль-
них, екологічних, охорони здоров'я), пов'язаних з орга-
нічним сільським господарством. Популяризація
органічного "органічного вибору" лежить в площині
спільних інтересів як господарників, зацікавлених у
збуті і отриманні прибутків, так і державних органів, з
точки зору пропагування здорового способу життя, по-
кращення здоров'я нації [1].

Середньодобові прирости тварин при традиційно-
му господарюванні є більшими, ніж при органічному, але
якість органічної продукції є значно вищою. У більшості
випадків низька купівельна спроможність населення не
дозволяє встановити диференційовані ціни на продук-
цію свинарства залежно від її екологічної чистоти. Сто-
совно попиту на органічне продовольство в Україні існу-
ють різні погляди. Одні спеціалісти стверджують, що в
країні вже сформувався сегмент споживачів, насампе-
ред у великих містах, який готовий платити вищу ціну за
органічну продукцію, інші вважають, що така продук-
ція поки що не знайде свого споживача.

ВИСНОВКИ
Екологічне виробництво вимагає грунтовних дослі-

джень вітчизняного ринку, досконалих проектних про-
рахунків, планів, чіткої організації складових техноло-
гічного процесу і агресивного маркетингу. Розвиток

Таблиця 1. Можливості і перешкоди розвитку органічного свинарства в Україні

Можливості Перешкоди 
1. Великі площі родючих грунтів для вирощування кормів 1. Недосконалість законодавчо-правової бази 
2. Низький рівень використання  
гербіцидів, пестицидів і мінеральних  
добрив 

2. Невелика ємність внутрішнього ринку, 
неможливість нарощування обсягів випуску, виходу на 
зовнішній ринок 

3. Достатня кількість виробників, готових виробляти 
органічну сільськогосподарську продукцію та її 
потенційних споживачів 

3. Технологічна відсталість підприємств, додаткові 
витрати на консультаційні послуги, навчання 
персоналу  

4. Збільшення кількості робочих місць 4. Низька поінформованість споживачів 
5. Незалежність від енергоносіїв та можливість 
використання місцевих ресурсів 

5. Відсутність регіональної інтеграції, спільної 
комерційної політики (регіонального маркетингу) 

6. Урбанізація територій 6. Поганий розвиток каналів збуту, низька 
інформованість споживачів про якісні переваги 
органічної продукції 
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бізнес-проектів органічного свинарства в Україні мож-
ливий у наступних форматах:

— міждержавний пілотний демонстраційний проект;
— підгалузь у дрібних і середніх фермерських гос-

подарствах як складова традиційного свинарства;
— крупний тваринницький комплекс фінансово по-

тужних агрокорпорацій, холдингів, консорціумів;
— спеціалізоване підприємство на базі власних або

залучених ресурсів.
Стрімка інтенсифікація виробництва і гонитва за

вищими показниками продуктивності мають не тільки
позитивні ефекти (пропозиція більшої кількості про-
дукції, ефективне використання земельних, трудових та
інших ресурсів), але і певні негативні наслідки. До
мінусів сучасного інтенсивного тваринництва відносять:
методи годівлі та ветеринарного супроводу, що обумов-
люють наявність шкідливих для організму людини ре-
човин у готовій продукції; неетичні методи утримання
тварин, які призводять до порушень у інших фізичному
розвитку та стресового стану; накопичення великих об-
сягів органічних відходів. Вирішення вказаних проблем
на засадах органічного виробництва вимагає проведен-
ня додаткових організаційних заходів, суттєве збільшен-
ня матеріальних і фінансових витрат, підвищення рівня
кваліфікації персоналу.

Формування попиту на органічну продукцію по-
трібно починати з великих міст України таких, як Київ,
Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Львів та ін. Це зу-
мовлюється, насамперед, такими причинами: вищий
рівень життя, що забезпечує більшу купівельну спро-
можність населення; висока конкуренція на ринку, внас-
лідок якої виробникам потрібно шукати нові конкурентні
переваги; вища культура споживання і рівень свідомості
населення; популяризація здорового способу життя та
здорового харчування серед населення; складна еко-
логічна ситуація в містах, що збільшує занепокоєність
громадян щодо екологічних проблем [6]. Важливим сти-
мулюючим чинником споживання є турбота дорослого
покоління про здорове харчування дітей, на цьому теж
варто робити наголос у рекламних зверненнях, PR-кам-
паніях.

Стимулювання попиту, активізацію реклами та паб-
ліситі мають стати вихідним етапом формування ефек-
тивного "зеленого" ринку, логічно продовжуючись після
продажною роботою зі споживачами, створенням відпо-
відної нормативно-правової бази. Втім державна
підтримка органічного виробництва має бути вкрай зва-
женою, аби не вистроювати черги охочих отримати пре-
ференції з держбюджету, а стимулювати нарощування
обсягів випуску екологічно чистої сировини, готової
продукції, впровадження інноваційних ресурсозберіга-
ючих технологій. Нормальний розвиток ринку і
збільшення обсягів збуту мають спиратися на норматив-
но-правову базу, яка:

— встановить чіткі єдині вимоги до організації ви-
робничих процесів, умов переробки сировини, утилізації
відходів;

— стимулюватиме зростання виробництва екологі-
чної продукції, використання сучасних технологій, за-
хист навколишнього середовища;

— захищатиме права споживачів продукції органі-
чного свинарства у випадках їх порушення;

— сприятиме популяризації здорового способу хар-
чування серед населення країни;

— забезпечуватиме ефективну взаємодію учасників
процесу "постачання ресурсів — виробництво — пере-
робка — збут продукції".

Загальна ефективність екологічного свинарства
(економічна, соціальна) в Україні визначатиметься сис-
темністю реалізації визначених процесів, поодинокі за-
ходи не здатні принести помітних результатів. Фунда-
ментом органічного виробництва має стати грамотне
поєднання прагнень і реальних дій державних структур,
представників підприємницького середовища, спілок
споживачів.

Література:
1. Афанасьєв А.В. Современное состояние органи-

ческого сельского хозяйства / А.В. Афанасьев // На-
дежда планеты. — 2005. — №10. — С. 14—17.

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Іванова Г.С. Управ-
ління конкурентоспроможністю свинини з дотриманням
принципів раціонального природокористування [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://elibrary.-
nubip.edu.ua/10622/1/11bti.pdf

3. Бейдик Н.М. Формування попиту на продукцію
органічного виробництва / Бейдик Н.М. // Свинарство.
— 2009. — № 57. — С. 50—56.

4. Милованов Є. Живе землеробство / Є. Милова-
нов // Farmer. — 2007. — №1. — С. 8—11.

5. Писаренко В.В. Стан ринку органічної аграрної
продукції в Україні і світі / В.В. Писаренко, Т.В. Боро-
вик // Агро Эксклюзив. — 2008. — № 1 (7). — С. 17.

6. Писаренко В.М. Агроекологія: Теорія та практи-
кум / В.М. Писаренко, П.В. Писаренко, В.І. Перебийніс
та ін. — П.: Видав-во "Інтер Графіка", 2003. — 318 с.

7. Свинарство: цікаві факти про свиней [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://ua.xn--6-
jtbpoaqi5b.xn--p1ai/svini/2015

References:
1. Afanasyev, A. V. (2005), "Modern state of organic

agriculture", Hope of planet, vol. 10, pp. 14—17.
2. Balanovs'ka, T. I. Gogulya, O. P. and Ivanova, G. S.

"A management of pork a competitiveness is with the
observance of principles of rational using nature", [Online],
available at: http://elibrary.nubip.edu.ua/10622/1/
11bti.pdf (Accessed 26 May 2014).

3. Beydik, N. M. (2009), "Forming of demand is on the
products of organic production", Pig breeding, vol. 57, pp.
50—56.

4. Milovanov, Y. (2007), "Living agriculture", Farmer,
vol. 1, pp. 8—11.

5. Pisarenko, V. V. (2008), "A market of organic
agrarian products condition is in Ukraine and world", Agro
Exclusive, vol. 1 (7), pp. 17.

6. Pisarenko, V. M. Pisarenko, P. V. and Perebiynis,
V.I.  (2003),  Agroekologiya: teoriya  i praktikum
[Agroecology: Theory and practical work], Inter Grafika,
Poltava, Ukraine.

7. "The pig breeding: is the interesting facts about
pigs" [Online], available at: http://ua.xn--6-jtbpo-
aqi5b.xn--p1ai/svini/2015 (Accessed 26 May 2014).
Стаття надійшла до редакції 11.06.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку глобальної світової економіки

характеризується розвитком та інтеграцією фінансових
відносин різних держав світу. Спостерігається ситуація не-
стачі фінансових ресурсів для ефективного розвитку країн
та подолання наслідків світової фінансової кризи. Уряди
країн змушенні шукати додаткові джерела залучення гро-
шових коштів через здійснення державних запозичень. Тому
важливим завданням є дослідження та аналіз зарубіжного
досвіду, щодо процесу здійснення державних запозичень
та проведення боргової політики.
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In this work analyzed the state debt of developed countries, analyzed the foreign experience of
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань залучення позикових коштів за до-
помогою державних запозичень та використання зарубіж-
ного досвіду проведення боргової політики присвячені чис-
ленні праці українських вчених-економістів Т. Вахненко, Н.
Приказюк, В. Стецький, В. Козюк, Г. Кучер, С. Марченко,
А.Бондарчук, Т. Моташко, В. Башко. Не зважаючи на вели-
ку кількість наукових досліджень присвячених висвітленню
даної тематики, вона залишається актуальною, оскільки ви-
користання зарубіжного досвіду залучення позикового ка-
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піталу надасть змогу уряду проводити ефективну боргову
політику.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У роботі розглянуто зарубіжний досвід здійснення дер-

жавних запозичень та стан державного боргу економічно
розвинутих країн. З урахуванням цього, основна увага при-
ділена стану та аналізу формування державного боргу, за-
стосування форм, методів, інструментів здійснення держав-
них запозичень у різних країнах світу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ситуація на світовому фінансовому ринку свідчить про
тенденцію зростання державної заборгованості країн, че-
рез збільшення обсягу державних запозичень. На кінець
2012 року сумарний борг всіх держав світу перевищив 55
трлн дол. США [1]. Серед яких 75% боргу припадає на краї-
ни з розвинутою економікою — держави G7, лідером між
якими за державною заборгованістю є США, борг якої на

кінець року становить 16066,2 млрд дол. США, або 110%
до ВВП.

У світовій практиці основним показником, який пока-
зує боргову навантаженість на державний бюджет є відно-
шення державного боргу до ВВП. Показник відношення
боргу до ВВП суттєво відрізняється в різних країнах, у за-
лежності від факторів впливу, зовнішніх та внутрішніх чин-
ників кожної з них. Навіть для країн з розвинутим рівнем
економіки характерною тенденцією є зростання обсягів
державних запозичень і велике значення відношення суми
державного боргу до ВВП. Так, у багатьох країнах ЄС на
сучасному етапі розвитку не дотримуються встановлених
норм Маастрихтського договору, щодо допустимого спів-
відношення державного боргу до ВВП, яке не повинно пе-
ревищувати 60%.

Серед 27 держав Європейського союзу на кінець 2012
року відсоткове співвідношення державного боргу до ВВП
було перевищене у багатьох країнах. Найбільше перевищен-
ня показника співвідношення державного боргу до ВВП у
2012 році було в таких державах: Португалії (123,6%), Італії
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Рис. 1. Співвідношення державного боргу

до ВВП у країнах Європейського Союзу у 2012 році, %

Джерело: розроблено автором за даними [2].

Таблиця 1. Моделі боргової політики економічно розвинутих країн

Урядова 
Естонія, Люксембург, Чехія, Литва, Словенія, Латвія, Фінляндія, Польща, Іспанія, Мальта, 

Австрія, Італія, Румунія, Болгарія, Канада, Бразилія, Норвегія, Російська Федерація 

Агентська 
Швеція, Словаччина, Нідерланди, Велика Британія, Угорщина, Франція, Німеччина, Ірландія, 

Португалія, Бельгія, Греція, США 
Банківська 
Данія, Кіпр 
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(127,0%), Ірландії (117,6%), Греції (156,9%), Бельгії
(99,6%).

Основними причинами зростання боргових зобо-
в'язань цих країн спричинено збільшенням обсягів держав-
них запозичень, які залучались для фінансування таких
цілей:

— оздоровлення фінансового сектора, серед яких: по-
гашення та обслуговування державного боргу, фінансуван-
ня бюджетного дефіциту;

— збільшення частки зобов'язань в Європейському
фонді фінансової стабільності;

— заходи економічного стимулювання;
— реформування соціальної та пенсійної системи.
Тому акумуляція бюджетних коштів за допомогою дер-

жавних запозичень та проведення боргової політики посідає
особливе місце в сфері державних фінансів і в економічно
розвинутих країнах.

Боргова політика в зарубіжних країнах, яка здійс-
нюється уповноваженими фінансовими органами інституц-
ійного забезпечення, поділяється на три основні моделі: уря-
дову, агентську та банківську (табл. 1).

 За традиційним підходом, при проведенні боргової
політики за урядовою моделлю, функцію залучення дер-
жавних позик покладено на Міністерство фінансів або
Державне казначейство, у структурі якого функціонують
відповідні департаменти, управління та спеціальні агент-
ства.

У деяких країнах проведення боргової політики покла-
дено суто на центральний банк країни, що являє собою бан-
ківську модель боргової політики.

У світовій практиці виділяють не тільки державні орга-
ни управління запозиченими ресурсами, а також недер-
жавні організації, агентства та інші юридичні особи. Дана
модель інституційного забезпечення проведення борго-
вої політики називається агентською. Агентства з управ-
ління держаними запозиченнями мають частково неза-
лежний характер та є підзвітними уряду. В більшості країн
дані агентства підпорядковуються міністерству фінансів.
Основними функціями агентств є: здійснення, від імені
уряду, операцій з випуску та погашення боргових цінних
паперів, проведення аудиту звітності органів управління
державним боргом та ін. Так, проведення боргової пол-
ітики Великобританії покладено на Агентство з питань
управління боргом Великобританії, яке діє від імені Дер-
жавного казначейства. В Португалії проведення боргової
політики покладено на Агентство з управління казною та
державним боргом, яке діє від імені центрального уряду.
Проведення боргової політики в Ірландії здійснює Націо-
нальне агентство з управління казною. В Німеччині харак-
терною рисою боргової політики є наявність великої
кількості емітентів державних цінних паперів, які здійсню-
ють фінансові запозичення від свого імені. До них відно-
сять: федеральний уряд, який включає спеціальні служ-
би (пошти, залізнодорожні організації, спеціальні фон-
ди), уряди земель та місцеві органи влади (комуни, об-
щини). Однак функцію проведення боргової політики
здійснюється за агентською моделлю, де Фінансове Аген-
тство Федеративної Республіки Німеччина виступає пред-
ставником уряду, від іменні якого здійснює державні за-
позичення.

При проведенні боргової політики уповноважений
орган, який її здійснює розробляє боргову стратегію. В ос-
новному стратегії розробляються на середньостроковий
період та містять таку інформацію:

— стан та гранична межа державного боргу;
— характеристики існуючого портфелю боргових

зобов'язань (структура за видами валют, типи відсотко-
вих ставок, середній строк обігу, джерела фінансуван-
ня);

— потенційні джерела фінансування;
— інструменти і методи залучення позикового капіталу;
— склад первинних дилерів та механізм їх відбору;
— рівень кредитного рейтингу держави та боргових

інструментів;
— управління ризиками державного боргу [3].
Пріоритетними напрямами Середньострокових стра-

тегій в країнах Єврозони є: розширення та диверсифі-
кація географічної бази інвесторів (Португалія); дивер-
сифікація джерел залучення державних позик; підтри-
мання попиту на облігаційні боргові інструменти за ра-
хунок терміну їх погашення (від 1 дня до 70 років);
підтримання ліквідності вторинного ринку (Австрія);
збільшення ліквідності первинного ринку державних
боргових паперів, яке буде досягатись за допомогою
усунення технічних та правових перешкод при емітуванні
та розміщенні боргових паперів; публікація графіка роз-
міщення облігацій; підвищення ролі первинних дилерів
при розміщенні боргових паперів на фінансовому рин-
ку; організація прямих зустрічей з інвесторами і консуль-
тації з учасниками первинного ринку; розширення бази
інвесторів на світовому фінансовому ринку (Польща);
основна увага в Стратегії акцентується на викупі корот-
кострокових облігацій, які були розміщенні на внутріш-
ньому і зовнішньому фінансових ринках (Фінляндія);
корегування структури державного боргу, в якій частка
внутрішньої заборгованості має скласти 51%, а зовніш-
ньої 49% (Румунія); скорочення бюджетного дефіциту;
підвищення суверенного кредитного рейтингу та знижен-
ня прибутковості державних облігацій; розширення рин-
ку первинних дилерів за рахунок компаній нерезидентів;
мінімізація боргових ризиків; публікування поточної
інформації для інвесторів про стан державного боргу
(Чехія); стандартизація процедур та інструментів залу-
чення позикового капіталу, які відповідають стандартам
ЄС; зниження кількості короткострокових боргових
цінних паперів шляхом реструктуризації боргового пор-
тфеля; введення нових боргових інструментів, що забез-
печить оперативність при зміні кон'юнктури на фінансо-
вому ринку; раціоналізація та оптимізація витрат пов'я-
заних з фінансуванням державного боргу в середньост-
роковій та довгостроковій перспективі; оптимізація та
контроль ризиків, включених до боргового портфеля;
прозорість та відкритість при оголошенні аукціонів про-
дажу боргових цінних паперів; забезпечення широкого
доступу до інформації, щодо стану державного боргу;
поліпшення прозорості емітента (Міністерства фінансів
Словацької республіки) та його зв'язок з інвесторами на
фінансових ринках; дюрація портфеля цінних паперів;
забезпечення незалежності від політичного впливу при
управлінні державним боргом та ліквідністю (Словаччи-
на); зниження боргового навантаження на резидентів-
платників податків, яке повинно бути досягнуте за до-
помогою виконання основних завдань: збільшення ефек-
тивності державних боргових цінних паперів і портфеля
диревативів, зменшення зовнішнього боргового фінан-
сування та загального боргу по відношенню до ВВП
(Франція).

Одним з ключових завдань боргової стратегії є
мінімізація ризиків. Для цього в країнах Євросоюзу перед-
бачається здійснення таких заходів: в Австрії зниження
відсоткового ризику здійснюється через розміщення об-
лігаційних позик (95% боргових цінних паперів емітують-
ся з фіксованою ставкою дохідності). Валютний ризик
мінімізується за рахунок залучення позикового капіталу у
євро на фінансових ринках Єврозони. Ризик концентрації
мінімізується підтримкою широкої бази інвесторів на пер-
винному ринку за рахунок 24 національних дилерів та 10
міжнародних установ.
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Для мінімізації кредитного ризику в Нідерландах
Голландське агентство Державного казначейства вста-
новлює жорсткі вимоги для контрагентів, щодо їх кре-
дитоспроможності, а саме: мінімальний рівень кредит-
ного рейтингу та наявність застави (готівка або державні
цінні папери). Ця застава може бути продана, якщо кон-
трагент не зможе виконати свої зобов'язання. Економі-
чна криза призвела до подальшого посилення вимог для
контрагентів, тому можливість кредитування без заста-
ви обмежено до одного дня. Розмір необхідної застави
визначається на основі щоденної оцінки свопів контра-
гентів, в ролі яких виступають законодавчо визначені
первинні дилери або інші фахівці фінансових ринків, які
демонструють високу кредитоспроможність. Контраген-
ти з більш низьким рейтингом повинні платити додатко-
ву маржу. Розрахунковий ризик є частиною ризику кон-
трагентів, при якому укладені фінансові операції з кон-
трагентами не можуть бути виконанні у зв'язку з неви-
конанням ними своїх зобов'язань, у результаті чого збит-
ки несе держава. Ризик концентрації полягає в тому, що
існує невелика кількість первинних дилерів-контрагентів,
які здійснюють операції з борговими цінними паперами
держави та у разі дефолту яких існує загроза невико-
нання ними укладених договорів. Для мінімізації цього
ризику посилюється контроль за фінансовою звітністю
первинних дилерів, здійснюються заходи щодо розши-
рення кількості контрагентів, встановлюються граничні
межі кількості боргових інструментів, які розміщуються
через певного контрагента в залежності від його кредит-
ного рейтингу. Валютний ризик передбачає можливість
знецінення грошової одиниці держави відносно валют,
у яких номіновано боргові цінні папери держави. Основ-
ною валютою, яку залучає за допомогою позик голлан-
дський уряд є євро. Поряд з цією валютою позики про-
водяться також у британських фунтах і швейцарських
франках. Для мінімізації валютного ризику передба-
чається випуск боргових паперів в доларах США, за умо-
ви, що їх дохідність буде менша від євро.

У Румунії для мінімізації валютних ризиків передба-
чається випуск боргових цінних паперів в національній
валюті, частка яких у загальному обсязі має скласти
більше 87%. Зниження ризиків, щодо зміни процентних
ставок планується здійснити, через зменшення частки
боргових цінних паперів з плаваючою процентною став-
кою.

Для збільшення рівня боргової безпеки в Словаччині,
не зважаючи на членство в Євросоюзі, встановлено верх-
ню межу державного боргу у розмірі 50% боргу від ВВП,
що значно менше ніж зазначено в Маастрихтському дого-
ворі.

Також для мінімізації боргових ризиків уповноважені
органи країн Європейського союзу застосовують похідні
фінансові інструменти хеджування (процентні та валютні
свопи, опціони).

У США, Великобританії, Канаді та Латвії органи, які
проводять боргову політику розробляють і довгострокову
стратегію здійснення державних запозичень.

Для залучення позикового капіталу, країни з розвину-
тою економікою здійснюють державні запозичення виключ-
но у грошовій формі за допомогою облігаційних та безоб-
лігаційних позик використовуючи різноманітний набір бор-
гових інструментів та методів залучення.

Облігаційні позики є основним видом залучення по-
зикового капіталу, який використовується для фінансу-
вання інвестиційних процесів та покриття бюджетних де-
фіцитів.

Найбільшими емітентами боргових цінних паперів у світі
є США — $13743,9 млрд, Японія — $12021,4 млрд, Велика
Британія — $2242,6 млрд, Італія — $2158,89 млрд, Фран-

ція — $2025,9 млрд, Німеччина — $2156,6 млрд, а також
Іспанія — $923,9 млрд [4].

Особливістю боргового ринку економічно розвину-
тих країн світу є структура державних запозичень, ос-
новна частка яких залучається у національній валюті
(70%), за терміном залучення переважають довгостро-
кові позики (від 76—98%), а за розміщенням переважає
внутрішній ринок, де частка державних позик складає
більше 65%.

Розміщення облігаційних позик здійснюється в доку-
ментарній і без документарній формах, яка залежить від
методу їх продажу. Борговими інструментами, які еміту-
ються державами на внутрішніх і зовнішніх ринках є різно-
манітний спектр боргових цінних паперів, які відрізняють-
ся за функціональною ознакою та терміном розміщення.
До боргових цінних паперів, які розміщуються для залу-
чення позикового капіталу на внутрішньому ринку нале-
жать: казначейські сертифікати, казначейські векселі, каз-
начейські ноти, національні казначейські облігації, казна-
чейські зобов'язання, казначейські бони (Франція), дер-
жавні боргові сертифікати, облігації (індексовані до рівня
інфляції, з фіксованою та плаваючою процентною став-
кою), аграрні боргові облігації, ощадні боргові облігації
та векселі, ощадні пенсійні облігації та іменні ощадні об-
лігації (Канада), ощадні сертифікати (Португалія), пре-
міальні облігації, облігації військової позики (США), амор-
тизаційні облігації (Ірландія), федеральні ноти та феде-
ральні облігації (Німеччина), федеральні боргові облігації
(Австрія), іменні акції розвитку та євро комерційні папери
(Кіпр), податкові сертифікати, облігації Гілтс, дитячі бо-
нусні облігації (Великобританія).

На зовнішньому ринку розміщуються облігації, які но-
міновані в різних видах валют, єврооблігації, комерційні
папери (Португалія).

Безоблігаційні позики здійснюються у вигляді: депозитів
до запитання (Норвегія), казначейські законопроекти, аг-
рарні боргові активи (Бразилія), спеціальні фінансові век-
селя (Канада), боргові розписки (Бельгія), вічні державні
позики (Франція), різноманітний спектр рахунків (Великоб-
ританія), отримання кредитів від міжнародних фінансово-
кредитних інститутів та держав.

Основними методами залучення позикового капіта-
лу є розміщення боргових цінних паперів на первинно-
му та вторинному ринках. Перший продаж державних
боргових цінних паперів (ДБЦП) здійснюється на первин-
ному ринку, через аукціони та мережу первинних ди-
лерів.

Найбільш поширеною формою розміщення ДБЦП у
світовій практиці є проведення конкурентних аукціонів. Пе-
редумовою проведення аукціону є оголошення про прове-
дення аукціону із зазначенням параметрів випуску ДБЦП.
Строки здійснення оголошення можуть регламентуватися
правилами проведення аукціонів або в контракті із первин-
ним дилером [5].

 Варто зазначити, що розміщення облігаційних позик на
зовнішньому ринку у всіх економічно розвинутих країнах
здійснюється через первинних дилерів. Кожна країна має
свої критерії при визначені їх кількості та ролі, яку вони ви-
конують при розміщенні ДБЦП.

У Канаді первинні дилери на фінансовому ринку — це
спеціалізовані фінансові установи, які мають право безпо-
середньо укладати угоди з федеральними банками, щодо
купівлі боргових цінних паперів. Вони повинні бути членом
або філіалом члена Асоціації інвестиційних дилерів, прий-
мати участь в аукціонах, проводити розміщення цінних па-
перів згідно встановленого ліміту.

 На фінансовому ринку Німеччини первинні дилери по-
винні бути зареєстровані в країнах-членах Євросоюзу та
належати до Аукціон групи. Учасниками Аукціон групи ста-
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ють дилери, які підписуються на викуп не менше 0,05% від
загального обсягу випуску боргових цінних паперів Феде-
рального уряду Німеччини протягом календарного року.
Станом на початок 2012 року учасниками Аукціон групи є
37 первинних дилерів.

Державні облігації в Ірландії розміщуються серед ди-
лерів, які в основному є міжнародними інвестиційними бан-
ками, через яких іде перерозміщення ДБЦП на Ірландській
фондовій біржі, електронних торгівельних майданчиках
Європи EuroMTS (включаючи МТС Ірландії), і Brokertec BGC
Partners.

У Португалії боргові цінні папери розміщуються на
первинному ринку двома способами: через ряд фінан-
сових установ, яким присвоюється статус первинних ди-
лерів (банківські синдикати) та аукціони. Первинні ди-
лери зобов'язані при проведенні аукціонів викуповува-
ти не менше 2% розміщених державних боргових цінних
паперів та активно брати участь у торгівлі на вторинно-
му ринку шляхом придбання, як мінімум 3% цінних па-
перів держави. Оголошення про випуск боргових об-
лігацій, які розміщується через банківські синдикати,
повідомляється щоквартально, а проведення аукціонів
відбувається за програмою, яка оголошується первин-
ним дилерам на початку року або на початку кожного
кварталу. Торгівля державними облігаціями також
здійснюється через електронні торгівельні майданчики
Європи EuroMTS.

 На первинному ринку Норвегії Центральний банк від
імені Міністерства фінансів створив групу первинних ди-
лерів з чотирьох інвестиційних банків країни, які повинні
підтримувати попит і сприяти пропозиції на фондовій біржі
в Осло.

Для ефективного здійснення боргової політики в Данії,
Національний Банк управляє також активами трьох фондів
уряду: Соціальним пенсійним фондом, Фондом передових
технологій та Фондом за поліпшення навколишнього сере-
довища та праці. Боргові зобов'язання та активи цих фондів
включені в державний борг країни і управляються на консо-
лідованій основі з іншими активами та зобов'язаннями дер-
жави. Капітал даних фондів кожного року інвестується в
датські державні облігації, що суттєво впливає на рівень до-
хідності державних боргових цінних паперів на внутрішньо-
му ринку.

Для покращення реалізації боргової та грошово-кредит-
ної політики в Бразилії, Державним казначейством та На-
ціональним банком проведено розмежування первинних
дилерів на дві групи, перша складається з 9 дилерів, яка
працює на первинному ринку, а друга з 11 дилерів, яка фо-
кусується на торгівлі вторинного ринку.

На вторинному ринку, розміщення ДБЦП здійснюється
безпосередньо між дрібними інвесторами та через посе-
редників. В економічно розвинутих країнах державними
кредиторами на внутрішньому ринку виступають страхові
компанії, банківські установи, пайові фонди, приватні
пенсійні фонди, ощадні банки та поштове відомство та на-
селення.

Для спрощення процедури реалізації ДБЦП уповнова-
женні установи здійснюють їх розміщення через різно-
манітні системи продажу. Так в США, Канаді, Великобри-
танії, Іспанії та Бразилії продаж облігацій здійснюється че-
рез систему Internet; прямі рахунки, які відкриваються в на-
ціональному банку і установах банківської системи та те-
лефонну мережу. Для підвищення ліквідності вторинного
ринку в Бразилії запроваджено функціонування спеціалізо-
ваних магазинів, які працюють з індивідуальними клієнта-
ми-інвесторами, що бажають купити значну кількість бор-
гових цінних паперів.

Особливе місце в розміщенні ДБЦП займають спе-
ціальні боргові програми, які здійснюють уповноважені ус-

танови, що проводять боргову політику. Боргові програми
надають можливість фізичним особам з середнім та низь-
ким рівнем доходу вкладати кошти в державні цінні папе-
ри, які розміщуються для залучення позикового фінансу-
вання.

 У США для ефективного залучення позикового капі-
талу на внутрішньому ринку та підтриманні постійного по-
питу на державні облігації, уряд країни проводить спец-
іальні програми "Easy Saver", які здійснюються з метою
залучення тимчасово вільних коштів власників дрібного та
середнього бізнесу, які призначені для виплати заробітних
плат працівників у майбутньому періоді. У Канаді діє дер-
жавна програма "New Canada Savings Bods Program", яка
направлена на зацікавлення борговими інструментами до-
могосподарств та пенсіонерів. Уряд Великої Британії для
збільшення попиту на короткострокові боргові цінні папе-
ри серед населення запровадив спеціальну стратегію їх
продажу (National Saving). У Бразилії для активізації
купівлі боргових цінних паперів фізичними особами на
внутрішньому ринку впроваджено державну програму
"Tesouro Direto", яка спрямована на вільний доступ до
фінансового ринку, повинна стимулювати залучення дов-
гострокових інвестицій-заощаджень населення, надавати
інформацію, яка стосується управління, структури та ста-
ну федерального боргу.

Також є спеціальні боргові програми, які розробляють-
ся для зацікавлення інвесторів на зовнішньому фінансово-
му ринку. В Італії Міністерство економіки та фінансів про-
водить Міжнародні програми фінансування, які поділяють-
ся на такі види: світова облігаційна програма; середньост-
рокова боргова програма; програма випуску комерційних
цінних паперів.

Світова облігаційна програма забезпечує розміщення
державних цінних паперів у країнах, де інвестори готові в
них інвестувати. Особливе місце розміщення зовнішніх об-
лігаційних позик займає фінансовий ринок США, де залу-
чається основна частина позикового капіталу. Для розши-
рення можливостей на цьому ринку у 2010 році було сфор-
мовано групу первинних дилерів з 12 провідних міжнарод-
них інвестиційних банків, які здійснюють операції з зовні-
шніми облігаціями Італії на фінансовому ринку США. Для
зниження валютного ризику Міністерство здійснює свої
операції, які забезпечують конвертацію доларів США у
євро.

Середньострокова програма забезпечує випуск
зовнішніх облігаційних позик на фінансовий ринок Європи
та Азії. Розміщення облігацій відбувається через банківські
синдикати, шляхом відкритої підписки або через приватне
розміщення.

Програми випуску комерційних цінних паперів перед-
бачають залучення позикових коштів у більш дрібних інвес-
торів на зовнішньому ринку. Розміщення відбувається че-
рез мережу первинних дилерів та аукціони. Комерційні цінні
папери уряду, можуть випускатись з дисконтом, або мати
фіксовані, плаваючі чи індексовані процентні ставки. Також
дані цінні папери використовуються в якості застави у Євро-
пейському центральному банку[6].

Основними завданнями проведення боргових програм
є:

— диверсифікація бази інвесторів на зовнішньому та
внутрішньому фінансовому ринках;

— розвиток вторинного ринку боргових цінних паперів;
— диверсифікація боргових інструментів, які розміщу-

ються серед дрібних інвесторів;
— зниження вартості запозичень;
— мінімізація боргових ризиків.
Для ефективного залучення позикових коштів важли-

ве місце посідає інформативне забезпечення. У Румунії
збільшення частки інвесторів не резидентів відбувати-
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меться за допомогою заходів інформативного плану (кон-
ференції, круглі столи, широкий доступ до інформації про
ефективність функціонування первинного і вторинного
ринків). В Австрії тісний зв'язок з первинними дилерами
та інвесторами досягається за рахунок зустрічей і прове-
денням (Road Show) [7]. Агентство з питань управління
боргом Великобританії проводить активну рекламну ком-
панію боргових інструментів на телебаченні та мережі
"Internet".

При здійсненні державних запозичень в економічно
розвинених країнах, велике значення має звільнення де-
яких боргових інструментів від оподаткування. У США
перевагою боргових цінних паперів, які розміщуються
на внутрішньому ринку є: їх широкий асортимент і дохід,
який звільняється від оподаткування; вільний обмін на
готівку, без втрати доходу при достроковому їх повер-
ненні. У Великобританії для збільшення попиту на ко-
роткострокові боргові цінні папери серед населення,
Агентство з питань управління боргом запровадило спец-
іальну систему оподаткування, за якою при купівлі ре-
зидентами короткострокових векселів або податкових
сертифікатів вони звільняються від податку на дохід,
який вони отримують при настанні терміну погашення
цінного паперу. Агентство з управління казною та дер-
жавним боргом Португалії  при розміщенні ДБЦП
звільняє від сплати податку на прибуток інвесторів не-
резидентів, якщо вони не є фінансовими установами
інших держав.

Важливим є досвід у розмежуванні та регламентуванні
боргових операцій, які залучаються під гарантії уряду. В
Іспанії для здійснення запозичень під гарантії уряду, пози-
чальник має отримати дозвіл від Ради Міністрів країни. При
отриманні позикових ресурсів, повернення яких гарантує
держава, позичальник повинен перераховувати кошти в сумі
не більше 25% амортизаційних відрахувань від поточних
доходів, для погашення капітального боргу та відсотків по
ньому.

Аналіз зарубіжного досвіду здійснення державних за-
позичень та проведення боргової політики показує, що для
успішного залучення позикового капіталу потрібно акцен-
тувати увагу на розробці боргової стратегії, цілей, інстру-
ментів та методів, за допомогою яких будуть проводитись
позики.

ВИСНОВКИ
Здійснивши аналіз стану державної заборгованості,

форм, інструментів та методів залучення державних запо-
зичень зарубіжних країн, можна зробити такі висновки: по-
при економічну розвинутість досліджуваних країн, їхня дер-
жавна заборгованість зростає. Основною причиною цього
зростання є залучення позикових коштів, які здійснюються
виключно в грошовій формі за допомогою облігаційних і
безоблігаційних позик для цілей інвестування та покриття
бюджетних дефіцитів. При розміщенні облігаційних позик,
перевага надається довгостроковим запозиченням в націо-
нальній валюті, які проводяться на внутрішньому ринку, де
найбільшим попитом серед населення користуються цінні
папери та ощадні цінні папери, які звільняються від оподат-
кування.

Підсумовуючи зарубіжний досвід, варто запропону-
вати заходи, які б сприяли ефективності проведення бор-
гової політики та здійснення державних запозичень в Ук-
раїні.

При проведенні боргової політики особливу увагу по-
трібно приділити борговій стратегій, зокрема розширити
спектр ризиків, що вплине на якість управління ними.
Мінімізації боргових ризиків може бути досягнута при пе-
реорієнтації  державних позик на внутрішній ринок,
збільшивши їхній термін розміщення. Для проведення

поступової зміни структури боргових зобов'язань по-
трібно розширити спектр боргових інструментів, які про-
понуються фінансовим посередникам та населенню. За-
цікавлення цінними паперами на внутрішньому ринку по-
винно здійснюватись через поінформованість населення,
запровадження різноманітних методів розміщення, про-
ведення спеціальних боргових програм, за якими деякі
види боргових інструментів варто звільнити від оподат-
кування, що призведе до підвищення попиту на них та доз-
волить державі здійснювати ефективну акумуляцію фінан-
сових ресурсів у бюджет.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначальною рисою сучасного етапу розвитку світо-

вого господарства є інформатизація усіх рівнів світово-
го господарства та міжнародних економічних відносин.
Стрімке поширення доступу до мережі Інтернет (особли-
во у розвинених країнах, які мають найбільший вплив на
міжнародні економічні відносини) та масштабний вплив
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Сьогодні у світі шаленими темпами продовжує набирати силу інформаційна революція, яка

докорінно змінює системи відносин між людьми. Нові канали передачі інформації відіграють

особливо велику роль у постіндустріальних інформаційних суспільствах, і оперативно збільшу-

ють свій вплив у суспільствах, що розвиваються. Ця зміна правил гри у відносинах між людьми

має безпосередній вплив на зміну правил гри у міжнародних економічних відносинах. Такі кла-

сичні форми МЕВ, як міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та

робочої сили, міжнародна міграція робочої сили та міжнародне науково-технічне співробітниц-

тво змінюються швидше за інші.

Корпорації стають дійсно глобальними за своєю суттю, маючи можливість детально та

постійно контролювати діяльність усіх своїх філій у всьому світі, швидкість товарообігу та гро-

шових переказів постійно зростає, значна їхня кількість відбувається миттєво навіть між різни-

ми куточками світу, а вільний доступ до інформації кардинально змінює правила гри у питан-

нях міграції трудового капіталу чи передачі технологій. Світ постійно змінюється і однозначно

можна сказати лише одне, що вплив інформаційних технологій на міжнародні економічні відно-

сини потребує більш глибинного дослідження.

The information revolution that fundamentally changes the system of relations between people

continues to gain strength with the great speed nowadays. New media channels play a particularly

important role in the post-industrial information society, and quickly increase their influence in the

emerging societies. This change in the relationship between people has a direct impact on the rules

of the game in international economic relations: classical forms of international economic relations

such as international trade in goods and services, international movement of capital and labor,

international labor migration and international scientific and technical cooperation change even faster

than others.

Corporations become truly global in their nature, since now they can constantly monitor the

performance of all of their subsidiaries around the world. The flow of goods and capital is growing —

much of the latter being instantaneous even between different parts of the world, and free access to

information dramatically changes the rules of the game on migration of labor capital or technology

transfer. The world is constantly changing and one thing can be said for sure — the impact of

information technology on international economic relations requires a more in-depth study.
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нових можливостей, які надає Інтернет на господарські
процеси на усіх рівнях — від особи до держави.

Актуальність даної проблеми полягає у гострій по-
требі в проведенні емпіричного дослідження форматів
впливу новітніх інформаційно-комунікаційних техно-
логій на господарську діяльність суб'єктів міжнародних
економічних відносин.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Результати впливу інформаційної революції на
світову економіку сьогодні є важливою темою дослід-
ження багатьох видатних світових дослідницьких інсти-
тутів, зокрема Boston Consulting Group [1], McKinsey [2],
Booz & Company [3, 4], Economist Intelligence Unit [5],
Columbia Business School [6]. Над тематикою впливу
новітніх інформаційних технологій на економіку зага-
лом та різні форми міжнародних економічних відносин,
зокрема, працювали такі вчені, як П. Донах'ю [7], С. Мо-
ширі та С. Нікпур [8], Р. Дж. Харріс [8], Шан-Ін Чу [10]
та інші. Усі вони відмічають пришвидшення транскор-
донних потоків інформації, товарів, капіталу та робо-
чої сили, які відбуваються через поширення доступу до
мережі Інтернет.

МЕТА СТАТТІ
Проаналізувати основні напрями розвитку ключо-

вих форм міжнародних економічних відносин під впли-
вом поширення доступу до мережі Інтернет та новітніх
інформаційних технологій.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Першим і, можливо, найбільш значущим, фактором

впливу масового поширення доступу до мережі Інтер-
нет стало забезпечення швидкого та надійного механі-
зму комунікації між суб'єктами господарської діяльності
у різних країнах, що, у свою чергу, радикально знизило
операційні витрати на інформаційну підтримку ведення
та розширення економічної діяльності. Поріг виходу на
нові ринки з розповсюдженням мережі Інтернет знизив-
ся, і міжнародна торгівля стала доступна кожному —
достатньо лише відкрити власний веб-сайт та відправ-
ляти товари поштою.

Основні фактори впливу поширення мережі Інтер-
нет на міжнародну торгівлю товарами можна умовно
розділити на дві основні категорії:

— Підвищення ефективності вже існуючих бізнесів.
З поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій компанії, які активно використовують пере-
дові технології отримують миттєвий доступ до найбільш
актуальної та цінної інформації про структуру ринку,
контакти можливих партнерів, потенційно цікаві ніші та
перспективні стратегії розвитку.

— Створення принципово нових бізнесів, діяльність
яких була б неможливою без доступу до мережі Інтер-
нет. У цю категорію слід віднести ті компанії, які б не
продавали товари та не надавали послуги у світі без
мережі Інтернет.

Першим і, можливо, найбільш значущим, фактором
впливу масового поширення доступу до мережі Інтер-
нет стало забезпечення швидкого та надійного механі-
зму прямої та непрямої комунікації між суб'єктами гос-
подарської діяльності у різних країнах, що суттєво змен-
шило транзакційні витрати грошей та часу на здійснен-
ня транскордонної торгівлі. Прискорення обігу коштів
та товарів — це, в першу чергу, заслуга прискореного
обігу інформації через глобальну мережу Інтернет. Так,
зокрема, підручник "Англійська мова в міжнародній
торгівлі" зазначає, що листування у міжнародних еко-
номічних відносинах могло займати до місяця, адже

навіть найшвидші служби кур'єрської доставки мали
фізичні обмеження швидкості передачі листів та поси-
лок [11]. Поширення телеграфу та телефону давало
певні переваги, однак обидві ці технології мали обме-
ження: телеграф — на обсяг переданої інформації, а
телефон — високу ціну (для міжнародного зв'язку) та
неможливість документального підтвердження усних
домовленостей, яке і сьогодні має велике значення у
торгівлі.

З поширенням доступу до мережі Інтернет компанії
отримали можливість пропонувати свої товари та послу-
ги он-лайн, знаходячи таким чином партнерів та клієнтів
у всіх куточках світу. Можливість отримати доступ до
актуальної інформації про світові ціни на певну продук-
цію чи послугу стала значно простішою, а, отже, і де-
шевшою для великих компаній, і, що не менш важливо,
стала доступною для малого та середнього бізнесу, який
до цього іноді був змушений працювати в умовах обме-
женого доступу до постачальників та покупців, з якими
він мав можливість встановити контакти базуючись на
географічній близькості.

Дослідженням електронної комерції та особливос-
тей он-лайн торгівлі присвячено багато наукових робіт
та доповідей, які аналізують обсяги он-лайн продажів
конкретної компанії, конкретної країни (усіх компаній,
зареєстрованих у даній країні), або певного регіону (усіх
компаній, зареєстрованих у даному регіоні). Серед ос-
танніх та найбільш повних досліджень даної тематики
можна виділити "The $4.2 Trillion Opportunity: The
Internet Economy in the G-20" від Boston Consulting
Group, в якому досліджено обсяги Інтернет-економіки
у країнах Великої двадцятки (G20), а також перспекти-
ви розвитку даного напрямку [1]. Дане дослідження
виділяє фактори, які сприяють розповсюдженню елек-
тронної комерції, однак жодним чином не розділяють
обсяги продажів он-лайн магазинів на продажі всере-
дині країни та продажі закордон, які фактично є екс-
портом та мають впливати на обсяги міжнародної
торгівлі конкретних країн.

До міжнародної торгівлі сьогодні залучаються нові
і нові суб'єкти господарювання — в першу чергу малі та
середні бізнеси, які знаходять в мережі Інтернет шляхи
для дешевого масштабування власної діяльності. Про-
блемою у даному випадку є підрахунок її обсягів, так як
через значну кількість малих посилок контролювати
вірну оцінку товарів на митниці зазвичай стає пробле-
матично: служби міжнародної доставки товарів зазви-
чай не перевіряють вміст приватних посилок. Це нега-
тивно впливає на точність платіжних балансів, які скла-
дають та публікують відповідні органи державного ста-
тистичного обліку. Сьогодні цій проблемі не приділяєть-
ся достатньо уваги, однак її актуальність неодмінно зро-
статиме, особливо враховуючи темпи росту електрон-
ної комерції у всьому світі. Показовим прикладом темпів
розвитку он-лайн торгівлі може бути китайська компа-
нія Alibaba Group. Її перший сервіс, Alibaba.com, най-
більша у світі платформа для он-лайн торгівлі між ком-
паніями (B2B, business-to-business або бізнес до бізне-
су), була запущена у 1999 році для надання можливості
малим та середнім китайським бізнесам, переважно ви-
робничого спрямування, знаходити партнерів та торгу-
вати напряму з іноземними замовниками. Станом на
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кінець 2012 року платформа заявляє про 36,7 мільйонів
активних користувачів з понад 240 країн світу [5].
Пізніше було запущено Taobao.com, он-лайн аукціон
формату споживач до споживача (C2C, consumer-to-
consumer), який дозволяє купувати та продавати спо-
живчі товари поштучно або у значно менших обсягах,
аніж Alibaba.com, і значно більше підходить для про-
стих споживачів. З 500 мільйонами зареєстрованих ко-
ристувачів станом на червень 2012 року та річними тем-
пами зростання у понад 100% протягом останніх 3 років
Taobao Marketplace вже сьогодні обслуговує споживачів
у всьому світі [12].

На жаль, Alibaba Group не надає прямої статистики
про кількість користувачів у кожному з регіонів, а лише
загальну кумулятивну їхню кількість на кожній конк-
ретній платформі. Це ускладнює підрахунок прямого
впливу даної платформи на обсяги міжнародної торгівлі,
а проблеми її адекватного підрахунку у платіжному ба-
лансі вже було розкрито. Однак зробити певні припу-
щення цілком можливо. За найбільш оптимістичними
прогнозами, кількість он-лайн покупців у Китаї у червні
2012 року становила 200 мільйонів користувачів [12],
що на 300 мільйонів менше, ніж загальна кількість за-
реєстрованих на Taobao Marketplace користувачів. Тоб-
то навіть припустивши, що усі чи абсолютна більшість
людей, які купують он-лайн у Китаї, користуються
Taobao, стає зрозуміло, що близько 60% користувачів
здійснюють купівлю товарів з-за кордону. У 2012 році
загальний обсяг транзакцій у Taobao Marketplace склав
1,1 трлн юанів (171,2 млрд доларів США), що переви-
щує сукупний обсяг лідерів ринку США — Amazon та
eBay [5]. Оціночний обсяг транзакцій за участю інозем-
них покупців міг становити 60% від цієї суми, тобто 102,7
млрд доларів США. Це більше, ніж експорт Венесуели
(96,9 млрд доларів США) чи Південної Африки (101,2
млрд доларів США) за 2012 рік, трохи менше, ніж екс-
порт Угорщини (105,1 млрд доларів США) та значно
перевищує даний показник для України (69,8 млрд до-
ларів США) [12]. Враховуючи темпи зростання, які елек-
тронна комерція демонструє у всьому світі (Китай є ліде-
ром), можна говорити про значний вплив новітніх інфор-
маційних технологій не лише на економічний розвиток
конкретних держав, але і на міжнародну торгівлю між
ними.

Загалом фактори впливу поширення мережі Інтер-
нет на міжнародну торгівлю товарами можна умовно
розділити на дві основні категорії:

1. Підвищення ефективності вже існуючих бізнесів.
З поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій компанії, які активно використовують пе-
редові технології отримують миттєвий доступ до
найбільш актуальної та цінної інформації про структу-
ру ринку, контакти можливих партнерів, потенційно
цікаві ніші та перспективні стратегії розвитку. Також
при застосуванні інформаційних технологій загалом
підвищується продуктивність праці всередині самої
компанії, що позитивним чином може впливати на її
участь у міжнародній торгівлі [1]. Без відповідних тех-
нологій діяльність цих компаній також була б можли-
вою, однак їхня ефективність була меншою у по-
рівнянні з конкурентами, що долучаються до інфор-
маційного прогресу.

2. Створення принципово нових бізнесів, діяльність
яких була б неможливою без доступу до мережі Інтер-
нет. У цю категорію слід віднести ті компанії, які б не
продавали товари та не надавали послуги у світі без
мережі Інтернет. Раніше згадані Alibaba Group, Amazon,
eBay та тисячі інших компаній, які запропонували нові
сервіси виключно у мережі Інтернет, ніколи б не функ-
ціонували, а, отже, і не сприяли б збільшенню обсягів
міжнародної торгівлі без інформаційно-комунікаційної
революції. Головним їх надбанням є створення єдиного
дійсно глобального ринку з практично ідеальною кон-
куренцією, а, отже, і з максимально доступною ефек-
тивністю. Важливим фактором функціонування таких
компаній є наявність надійного, швидкого та якісного
сервісу доставки замовлень покупцям, і ця сфера також
демонструє значне зростання. Лише в Китайській На-
родній Республіці сервіси Alibaba Group генерують по-
над 60% усіх відправлень посилок поштою в країні з
майже 1,5 млрд населенням [12].

До ключових напрямів впливу мережі Інтернет на
міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
можемо віднести:

— Запровадження та популяризація систем Інтер-
нет-банкінг, які дають можливість працювати з актива-
ми у режимі он-лайн.

— Створення надійних платіжних механізмів для
підтримки міжнародної торгівлі товарами і послугами,
з можливістю переказу коштів у будь-яку точку Землі
за лічені секунди.

— Поява нових принципово нових форм та інсти-
тутів кредитування — peer-to-peer lending — та проект-
ного інвестування — crowdfunding — та їх швидка по-
пуляризація.

Тут можна виділити дві складові, які стали основою
сучасного розвитку грошових відносин у мережі Інтернет:

1. Можливість керування власним банківським ра-
хунком та "реальними" активами за допомогою систе-
ми он-лайн банкінг;

2. Можливість використання принципово нових за
формою "електронних" грошей.

У даній роботі розподіл зазначених методів оплати
не буде проводитися без відповідної необхідності, так
як у більшості випадків он-лайн платіжні системи є або
органічним продовженням банківських рахунків (тобто,
пропонують можливість захисту коштів покупця до ви-
конання замовлення, наприклад, Alipay, Paypal), або
пропонують он-лайн еквіваленти звичайних валют (до-
лар США, Євро, Фунт стерлінгів тощо), які обмінюють-
ся на звичайні гроші за курсом 1:1 та приймаються
більшістю он-лайн магазинів чи бізнесів за тим же кур-
сом (наприклад, Skrill).

Можливості використання власних коштів у мережі
Інтернет є невід'ємною складовою подальшого дослід-
ження впливу новітніх інформаційно-комунікаційних тех-
нологій на міжнародні валютно-кредитні відносини. Ма-
сове поширення та здешевлення доступу до мережі Інтер-
нет, особливо у розвинених країнах, дало змогу корис-
тувачам отримати більшу свободу у керуванні власними
коштами. Результатом цієї свободи стали транзакції, які
б ніколи не відбулися у світі без Інтернету.

Більш новим, але від того не менш перспективним,
явищем у міжнародних валютно-кредитних та фінансо-
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вих відносинах, що завдячує своїй появі бурхливому
розвиту новітніх інформаційних технологій, є принци-
пово нова форма одночасного інвестування та креди-
тування. Так зване пряме кредитування (з англ. P2P
lending, peer-to-peer lending) — це механізм он-лайн
площадки, на якій знаходять одне одного кредитори та
ті, хто відчуває потребу у позичкових коштах. Принцип
їхньої роботи на ідейному етапі не відрізняється від
роботи он-лайн аукціонів — тільки тут торгують не то-
варами, а грошами. Операції споживчого кредитуван-
ня, якими раніше майже монопольно займалися банки
та кредитні установи, сьогодні не лише виконуються без
зайвих посередників у режимі он-лайн, а й розвивають-
ся значно динамічніше за своїх конкурентів (близько
30% зростання на рік).

Можна виділити дві основні причини "буму" прямо-
го кредитування — це технологічна еволюція і стрімке
зростання кількості користувачів мережі Інтернет та
криза недовіри до фінансових посередників, яка була
викликана світовою кризою 2008—2009 років, що при-
звела до зростання невдоволеності людей нинішньою
системою фінансових установ. Це вилилось у небажан-
ня нести свої заощадження у банки чи інвестиційні фон-
ди і пошук нових методів їхнього вкладання. За допо-
могою мережі Інтернет ці звільнені кошти знайшли пря-
мий шлях туди, куди їх зазвичай вкладали самі фінан-
сові посередники, зокрема, у сферу прямого спожив-
чого кредитування.

Для дослідження причин зростання популярності
нової системи розглянемо механізми її роботи на при-
кладі ресурсу Lending Club [13]. Ресурс відкритий для
реєстрації: необхідно надати документацію про кредит-
ний рейтинг користувача, який може надати банк, а та-
кож базову інформацію про рівень доходів та власності,
та описати причину потреби у позикових коштах. Зага-
лом процедура є доволі схожою на отримання банківсь-
кого кредиту, і це виглядає логічно, враховуючи не-
обхідність повертати кошти. Відмінність від банку поля-
гає у суб'єктах, які приймають рішення стосовно надан-
ня чи ненадання позики та відсотків по кредиту: вашу за-
явку обов'язково внесуть до системи та запропонують
усім потенційним кредиторам, і рішення про надання кре-
диту будуть приймати звичайні люди з усього світу, які
даватимуть чи не даватимуть на це свої власні гроші.
Прийматися ці рішення будуть у залежності від вашого
кредитного рейтингу (яких буде два — один, наданий
банком, та один, наданий самим ресурсом відповідно до
поданої їм інформації), від вашого опису життєвих об-
ставин, за яких ви прийняли рішення про необхідність
отримання позики, та, найголовніше, від відсоткової став-
ки, яку ви самі запропонуєте за даної позикою.

Це створює максимально ринкові відносини, адже
фінансування, яке завжди є обмеженим у обсязі, отри-
мують лише найкращі пропозиції — і відсоткові ставки
(ціна вашої позики та прибуток ваших інвесторів) фор-
муються виключно під впливом попиту та пропозиції та
даному ринку. Відсоткові ставки, як у випадку з будь-
якою інвестицією, зростають відповідно до ризику, який
отримує кожна виставлена на ресурсі позика. Клієнт,
який бажає позичити кошти, сам встановлює термін, за
який він вважає можливим зібрати необхідну йому суму
— саме зібрати, адже позики рідко фінансуються од-

нією людиною, зазвичай кредит на 15 000 доларів США
на купівлю авто профінансують декілька десятків лю-
дей — кожен з яких дасть певну частину, і отримує пев-
ний відсоток від прибутку за даною позикою, пропорц-
ійно до власної інвестиції. Для потенційних інвесторів
така система є цікавою в першу чергу через те, що дає
можливість власноруч оцінювати привабливість кожної
з наявних пропозицій та фінансувати те, що викликає
довіру. Це має нівелювати, чи, принаймні, зменшувати
ризики безвідповідального ставлення певних робітників
фінансової сфери, та перекладає усю відповідальність
за власні кошти на особу, яка їх інвестувала — тобто на
власника. Сам же ресурс прямого кредитування зароб-
ляє на певному відсотку від профінансованих позичок,
який тим не менше, зазвичай є значно нижчим, ніж мар-
жа банку чи кредитної спілки. Формалізувавши аспекти
роботи он-лайн площадки прямого фінансування, серед
переваг для позичальників виділимо наступне:

— Можливість отримати кредит навіть у випадку
відмови у банку.

— Можливість власноруч обирати відсоткову став-
ку — відповідно до ситуації на ринку.

— Можливість власноруч встановлювати терміни
фінансування.

— Відсутність проблем з банківськими колектора-
ми у випадку неповернення кредиту.

— Загалом нижча відсоткова ставка, у якій відсут-
ня маржа фінансової установи.

Серед недоліків даного механізму для позичаль-
ників можна зазначити:

— Необхідність сплати комісії системи прямого кре-
дитування.

— Ризик не отримати бажану позику (якщо вона не
викликає інтересу інвесторів).

— Погіршення кредитного рейтингу в разі несплати
або невчасної сплати.

Для потенційних кредиторів та інвесторів переваги
будуть наступними:

— Можливість власноруч приймати інвестиційні
рішення в залежності від потенційного ризику та обіця-
ного прибутку.

— Загалом вища прибутковість, ніж за банківськи-
ми депозитами.

— Незалежність від фінансових проблем у банку чи
кредитної спілки.

Серед негативних аспектів даного механізму в очах
потенційних інвесторів зазначимо:

— Відсутність державного страхування депозитних
вкладів.

— Необхідність витрачати власний час на пошук кра-
щих пропозицій.

Міжнародний аспект у роботі даної системи є схо-
жим за суттю з відповідною характеристикою системи
он-лайн торгівлі товарами та послугами, однак має і пев-
ну свою специфіку: потенційними користувачами даної
системи є усі користувачі мережі Інтернет, а це вже по-
над 2,3 млрд осіб. Реальні рівні використання, однак знач-
но нижчі — у той час як інвестувати власні кошти може
кожен бажаючий, для отримання позики необхідно
відповідати певним критеріям, які обмежують викорис-
тання даної системи у країнах, банки яких не надають не-
обхідну документацію по кредитному рейтингу особи. Та
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навіть за відсутності цієї перепони, у питаннях інвесту-
вання власних коштів значна частина людей залишають-
ся доволі консервативними і не бажають ризикувати у
нових форматах. Незважаючи на усі зазначені перепо-
ни, популярність системи прямого он-лайн кредитування
є суттєвою у розвинених країнах (в першу чергу США,
Велика Британія та деякі країни ЄС) та демонструє при
цьому значний потенціал зростання. Конкуренція, яку
нові механізми створюють для традиційних фінансових
установ, можна оцінити лише позитивно, адже вона зму-
шує усю систему розвиватися та рухатися вперед — адже
прибуток у результаті отримують лише ті, хто запропо-
нують найкращий продукт. Знову можна констатувати,
що новітні інформаційно-комунікаційні технології приво-
дять до зростання значущості акторів мікрорівня міжна-
родних економічних відносин, та, полегшуючи доступ до
інформації, створюють умови для більш конкурентного,
а, отже, і більш ефективного середовища для діяльності
суб'єктів господарювання.

Продовжуючи розгляд методів інвестування, можли-
вості для якого створюються у мережі Інтернет, окремим
видом є проектне фінансування або краудфандинг. Су-
часна західна наукова думка вбачає становлення нового
типу інвестиційного капіталу, який, на відміну від вже існу-
ючого капіталу (банківський, капітал інвестиційних
фондів, венчурних інвесторів та ін.), має практично нео-
бмежену базу — це капітал користувачів (customer
capital). У новій моделі користувачі відіграють нову для
себе роль у процесі виробництва — вони стають інвесто-
рами, які надають концепції або ідеї, грошову підтримку
для налагодження виробництва або сервісу [14]. Крауд-
фандинг — це модель отримання стартового фінансуван-
ня для проекту шляхом збору коштів від значної групи
людей (від англ. crowd — "натовп"), зазвичай через ме-
режу Інтернет [14]. Фінансування за схемою краудфан-
дингу може виконувати різні функції — історія того, що
сьогодні називається краудфандингом, бере свої корені
з тих часів, коли люди колективно збирали кошти на ство-
рення суспільного блага. Певною мірою краудфандин-
гом можна вважати усі податки, які громадяни сплачу-
ють державі в обмін на те, що держава забезпечує функ-
ціонування базових суспільних інститутів та установ: бу-
дівництво доріг чи озеленення міста є спільним інтере-
сом усіх чи більшості мешканців, і виконується посеред-
ником (владою) їхнім коштом. Причини поширення інте-
ресу до використання краудфандингу для фінансування
бізнесу сьогодні схожі до причин популяризації прямого
кредитування: це поява технічної можливості та послаб-
лення довіри до фінансових посередників [14].

Краудфандинг якісно відрізняється від інших моде-
лей фінансування тим, що в даному випадку споживачі
виконують функцію не лише об'єкту, на який орієнто-
вано продукт, співрозробника, який вказує на характе-
ристики бажаного продукту, але й інвестора, який фінан-
совою підтримкою робить можливим реалізацію ще
нествореного продукту [14]. Принциповою особливістю
тут є аналіз попиту на ще невироблений продукт чи не-
наданий сервіс: описуючи бізнес план свого проекту,
автор перевіряє гіпотетичний попит на свою продукцію,
і, зазвичай, пропонує певні привілеї тим, хто готовий
профінансувати його проект. Натовп "голосує доларом",
а підприємець отримує не лише кошти для початку своєї

діяльності, але і підтвердження майбутнього попиту на
свою продукцію разом зі спільнотою людей, які можуть
допомогти у запуску проекту [14]. Актуальним трендом
останніх років є поява широкого спектру краудфандин-
гових Інтернет платформ, які пропонують ринкові май-
данчики для взаємодії потенційних підприємців та їх
можливих інвесторів. Обсяг краудфандингового фінан-
сування за допомогою мережі Інтернет у 2011 році зріс
на 266 %. Однією з найбільш популярних платформ
сьогодні є заснований у 2009 році The Kickstarter. Ста-
ном на 4 березня 2013 року лише в рамках даної плат-
форми було успішно профінансовано 37020 проектів на
загальну суму $ 428 млн. Комісія платформи становить
5 % від вартості зібраних коштів, причому автор ідеї
отримує фінансування лише у випадку 100% фінансо-
вої підтримки його проекту — якщо поставленої цілі не
було досягнуто, то усі, хто підтримали проект отриму-
ють свої гроші назад [14]. Особливістю краудфандингу
є його справді "глобальний" статус: долучитися до про-
екту може абсолютно кожен, хто має доступ до мережі
Інтернет, а це понад 2,3 млрд осіб у 2012 році.

За даними Crowdsourcing.org, у березні 2013 року
налічувалось вже 761 краудфандингова платформа у
понад 60 країнах світу, що на 68% більше, ніж у квітні
2012 року [14]. Платежі у підтримку проектів здійсню-
ються за допомогою міжнародних платіжних систем,
доступних у більшості країн світу. Нематеріальні вина-
городи інвестори отримують також у мережі Інтернет
(визнання у соціальних мережах), а матеріальні — за
допомогою служб доставки товарів чи у вигляді прибут-
ку на інвестовані кошти [14]. Зрозуміло, що краудфан-
динг — це не лише метод фінансування підприємниць-
кої діяльності, він широко використовується також і для
збору благодійних пожертвувань, підтримки мистецтва,
соціальних проектів; однак найбільшими за масштабом
залишаються саме комерційні бізнес проекти, як то го-
динник Pebble (зібрано понад $10 млн) чи ігрова при-
ставка Ouya (понад $8,5 млн). Після введення в дію у
США прийнятого у 2012 році JOBS Act, участь інвес-
торів у капіталі підприємств через краудфандингові
платформи вийде з юридичного вакууму та отримає не-
обхідне регулювання, і вся галузь отримає додатковий
поштовх для подальшого динамічного зростання [14].

Виділення міжнародного аспекту краудфандингу
може бути проблематичним, адже, так само як і пряме
кредитування, і електронна комерція, він має скоріше
глобальний, світовий характер. Сутність цього підходу
полягає у тому, що перевагами нових механізмів та плат-
форм можуть скористуватися та, що більш важливо,
користуються у будь-якій країні, в якій є доступ до ме-
режі Інтернет. Враховуючи, що значна кількість вина-
город за підтримку проектів можуть бути надані напря-
му в мережі Інтернет, або надіслані у будь-яку країну
світу за допомогою міжнародних служб доставки, за-
цікавленість у підтримці проектів знаходять мешканці
багатьох країн світу.

ВИСНОВКИ
Використання Інтернет у діловій практиці для багатьох

зарубіжних компаній стало звичною нормою. Глобальна
мережа Інтернет сьогодні використовується не тільки для
обміну інформаційними повідомленнями і для доступу до
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різноманітних інформаційних ресурсів, все більше засто-
сування знаходять Інтернет технології для здійснення кон-
кретних комерційних операцій. У даному контексті викори-
стання Інтернет і сучасних технологій дозволяє отримати
істотні переваги завдяки скороченню витрат, прискоренню
різноманітних бізнес-процесів, внаслідок чого зростає при-
вабливість та загальна прибутковість діяльності компаній.

Сьогодні стрімке зростання популярності мережі
Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій
обумовлюється тим, що потенційний ринок надання по-
слуг на основі Інтернет є глобальним за своєю приро-
дою. Кордони залишаються в минулому, адже інфор-
мація їх оминає. Інтернет дозволяє суб'єктам господа-
рювання долати перешкоди, пов'язані з проведенням
фінансових операцій з клієнтами в географічно відда-
лених регіонах, і тим самим істотно розширити межі
ведення бізнесу. Процес глобалізації почався у 1492
році з відкриттям Нового світу Христофором Колумбом.
З підключенням останньої людини до мережі Інтернет
він, скоріш за все, успішно завершиться, і є висока
ймовірність того, що це станеться вже у ХХІ столітті.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах авіаційна промисловість в Україні

— це галузь, яка реально може приносити нашій країні
прибутки. Україна спроможна розробити та презенту-
вати конкурентоздатні проекти не лише на регіональ-
ному, а й на світовому рівні. Стабільна та ефективна
робота авіакомпаній є невід'ємною умовою нормально-
го функціонування економіки України. Однією з голов-
них проблем авіаційної транспортної галузі є пошук
джерел для формування інвестиційних ресурсів. Голов-
ною особливістю політики розвитку авіаційної галузі
національної економіки України є залучення вітчизня-
них, а також іноземних інвестицій.

 3 погляду оцінки інвестиційної привабливості та
обгрунтування інвестиційних рішень повинні закладати-
ся як фінансові інтереси окремих авіакомпаній та інвес-
торів, так і економічні інтереси держави та регіону, що
обслуговується.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ґрунтовне дослідження різних аспектів інвестицій-
ного розвитку авіапідприємств здійснили в своїх пра-
цях Бойчук Р.М., Шкода Т.Н., Буглак О.В., Кулаєв Ю.Ф.
та інші. Але, разом з тим, питання, яке досліджує ав-
тор, є актуальним та інтерес до нього зростає з кожним
роком. Саме тому, в контексті швидкоплинності та зміни
політичних, економічних аспектів в Україні аналіз залу-
чення міжнародних та державних інвестицій в головну
артерію країни — аеропорти, є таким актуальним та
вагомим.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розгляд актуальних проблем розвит-

ку авіаційної сфери, а також аналіз інвестиційного кліма-
ту аеропорту "Бориспіль" та обсяги міжнародних інвес-
тицій в дану сферу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах для подальшого розвитку українсь-

кого ринку пасажирських авіаперевезень, підвищення об-
сягів пасажирських та вантажних авіаперевезень необхід-
не залучення додаткових інвестицій як на мікрорівні (інве-
стицій окремих юридичних та фізичних осіб, кредитно-
фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та наднац-
іональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональ-
них утворень, урядів окремих держав, міжнародних еко-
номічних та валютно-фінансових організацій) [2, с. 98].

Автором визначено актуальні проблеми розвитку
авіаційної галузі України, зокрема такі:

1. Морально та фізично застарілий парк повітряних
суден та основних фондів загалом. Недопуск значної
частини українських авіакомпаній до здійснення по-
льотів у Західну Європу з урахуванням вимог ІСАО та
EASA. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок:

— створення потужних інвестиційних фондів для
інвестування державних програм у сфері авіації, онов-
лення парку повітряних сил(надалі ПС) із залученням
інвестицій на придбання нових більш економічних та
екологічних ПС вітчизняного чи закордонного вироб-
ництва, або використання лізингу [4, с. 81];

— впровадження значної кількості літаків закордонної
розробки, створення потужної системи державного і недер-
жавного лізингу із використанням банківських кредитів;

— створення національної незалежної системи сер-
тифікації авіаційної техніки на базі вітчизняних науко-
во-експериментальних центрів.

2. Недостатній рівень розвитку інфраструктури ре-
гіональних та міжнародних аеропортів України. На дум-
ку автора, шляхи вирішення даної проблеми такі:

— розвиток мережі вузлових аеропортів та створен-
ня національного вузлового аеропорту на базі аеропор-
ту "Бориспіль";

— підготовка техніко-економічних обгрунтувань,
проектної документації, розробка механізмів фінансу-
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вання комплексних проектів розвитку інфраструктури
аеропортів;

— оновлення та модернізація об'єктів наземної
інфраструктури, а також будівництво нових терміналів
[5, 6].

3. Невідповідний рівень технології організації проце-
су перевезень, недостатнє інформаційне забезпечення.

Основними напрямками розв'язання проблеми є:
— впровадження глобальних супутникових систем

СNS/АTМ для обслуговування повітряного руху, про-
ведення автоматизації та комп'ютеризації авіакомпаній
на рівні міжнародних стандартів;

— запровадження розвиненої ефективної комп'ю-
терної мережі для підвищення якості обслуговування;

— створення системи транспортно-логістичних ком-
плексів (з метою скорочення часу доставки, зниження
затрат на перевезення та оптимізації тарифів) і подаль-
ший розвиток інформаційних та логістичних технологій
[3, с. 21].

4. Недостатній розвиток мережі маршрутів транспор-
тних перевезень. Ситуацію можна покращити шляхом:

— укладення різного роду угод з іншими авіаком-
паніями з продажу комерційних прав (інтерлайни, уго-
ди щодо блок-місць, маркетингові угоди, код-шерінгові
угоди, угоди про спільну експлуатацію авіаліній);

— створення авіаційних альянсів або приєднання до
вже існуючих [2, с. 181].

5. Недостатні темпи інтеграції транспортно-дорож-
нього комплексу України до європейської та світової
транспортних систем. Шляхи розв'язання:

— створення сильного, конкурентоспроможного
національного повітряного перевізника;

— реалізація положень Концепції розвитку транс-
портно-дорожнього комплексу України на середньо-
строковий період та до 2020 року та національних про-
грам в частині розвитку авіаційного транспорту, забез-
печення безпеки польотів та авіаційної безпеки шляхом
розвитку механізмів нагляду та контролю.

6. Невідповідність законодавства України в сфері
авіації міжнародним та європейським вимогам. Ця про-
блема може вирішитись через:

— завершення побудови системи державного ре-
гулювання та національної нормативної бази;

— удосконалення механізмів державного регулю-
вання в авіаційної галузі [6, с. 22];

— внесення змін у законодавство щодо не оподат-
кування доходу від інвестиційної діяльності для залу-
чення додаткових інвесторів у галузь авіаперевезень.

На думку автора, вищезазначені проблеми авіатранс-
портного комплексу України суттєво впливають на інвести-
ційну привабливість цієї галузі, а отже, і на можливість за-
лучення додаткових інвестиційних ресурсів. Власне на вир-
ішення цих актуальних проблем і повинна бути спрямована
інвестиційна діяльність підприємств авіаційної галузі.

Що ж стосується аналізу розвитку інвестиційної
діяльності в авіаційну сферу, то, на прикладі аеропорту
"Бориспіль" автором розглянуто обсяги та темпи інвес-
тування за минулий фінансовий рік. Зокрема капітальні
інвестиції міжнародного аеропорту "Бориспіль" в січні
— вересні 2013 року склали 149,5 млн грн.

Зокрема на будівництво терміналу D за рахунок
японського кредиту в січні — вересні минулого року

було виділено 21,478 млн грн., а за рахунок додатко-
вих інвестицій (облігації, кредит Укргазбанку, Укрексі-
мбанку) — 1,267 млрд грн. Крім того, на будівництво
паркінгу за рахунок додаткових інвестицій (облігації)
було направлено 15,279 млн грн. Крім цього, на рекон-
струкцію терміналу B за звітний період спрямовано
21,124 млн грн., як за рахунок амортизації, так і за ра-
хунок прибутку [8].

У січні — вересні 2013 року капітальні інвестиції
аеропорту на реконструкцію льотної зони № 2 склали
185,514 тис. грн., а на реконструкцію та розширення
перону F — 23,241 млн грн.

На сьогоднішній день, станом на травень 2014 року,
міністерство інфраструктури відмовилося від ідеї попе-
редньої влади здавати аеропорт "Бориспіль" у концесію.
Про це заявив міністр Максим Бурбак, який вважає, що
головні ворота країни мають бути державними, адже "Бо-
риспіль" — здорове підприємство. "Бориспіль "необхід-
но розвивати як транспортний хаб. Концесія, продаж,
оренда зараз не розглядаються міністерством. Попе-
реднє керівництво вбачало в концесії найбільш прийнят-
ну модель залучення приватних інвестицій для розвитку
аеропорту. Передбачалося, що концесіонер направить в
розвиток не менше 2,3 млрд грн. за перші два роки. При
цьому (оскільки договори концесії укладаються на строк
не менше 10 років) в уряді очікували, що за перші 10 років
бюджет отримає не менше 1,5 млрд грн. концесійних пла-
тежів. Виплати за зовнішніми запозиченнями аеропорту
теж планували перекласти на концесіонера [9].

Дослідження залучення міжнародних інвестицій в
українську авіацію за останні роки показали наступні
дані. Так, у 2013 році Європейським інвестиційним бан-
ком (EIB) було надано Державній авіаційній службі
України кредит у розмірі 41 млн євро для модернізації
української аеронавігаційної системи.

Надані EIB у рамках кредиту кошти були спрямовані на
модернізацію інфраструктури спостереження, систем уп-
равління повітряним простором і контрольних веж летовищ.

Коментуючи зазначене інвестиційне рішення, віце-
президент EIB Антон Роп (Anton Rop) сказав: "Кошти
EIB були внеском у розвиток безпеки і ефективної сис-
теми аеронавігації в Східній Європі, що у довгостроковій
перспективі принесе користь як самій Україні, так і її
партнерам у ЄС" [10].

 Проект, який профінансувався спільно з Європейсь-
ким банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), є части-
ною комплексної програми модернізації інфраструкту-
ри з управління повітряним простором України в рам-
ках реалізації проекту зі створення єдиного європейсь-
кого неба (European Single Sky Implementation Plan).

У поточному 2014 році у Львові відбулася презента-
ція нової української авіакомпанії "АТЛАСДЖЕТ
УКРАЇНА", яка одночасно є афілійованим представни-
ком Atlasjet Airlines (Туреччина) в Україні. Незважаю-
чи на фінансову кризу і складний хід розвитку політич-
ної ситуації в Україні в компанії є тверді наміри щодо
залучення інвестицій для організації та розвитку сучас-
ної рівноправної і конкурентоспроможної діяльності у
сфері цивільної авіації України [10].

З відкриттям регулярних авіаційних рейсів на
внутрішніх і міжнародних маршрутах буде створено
додатково близько 350—400 робочих місць для фа-
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хівців — громадян України, які будуть залучені в робо-
ту авіакомпанії. Досвід бізнес — партнера Atlasjet
Airlines ( Туреччина ) і його кращі традиції з обслугову-
вання пасажирів будуть впроваджені з перших днів
діяльності авіакомпанії. Сьогодні компанія активно пра-
цює в напрямі створення комфортних та безпечних умов
для пасажирів.. Як зазначив президент Atlasjet Airlines
Алі Мурат Ерсой, в Україні компанія тільки почала вкла-
дати інвестиції, а вже в 2015 році повітряний флот "АТ-
ЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" має налічувати до 10 літаків. Він
зазначив, що в майбутньому в Україні представники ту-
рецької авіації планують проінвестувати в інтелектуаль-
ну власність нашої країни, створивши льотну академію,
щоб готувати власних компетентних фахівців.

ВИСНОВКИ
Таким чином, створення конкурентоспроможної

авіаційної промисловості України перейде на якісно
новий рівень розвитку після, зокрема створення цілісно-
го програмного документу про розбудову галузі.

Як показують грунтовні дослідження, на стан справ
у галузі також негативно впливає ситуація частої зміни
державного органу управління майном державних аві-
абудівних підприємств, що знижує дієвість державного
контролю. При здійсненні інвестиційної діяльності авіа-
підприємствами необхідно пам'ятати про певні особли-
вості, а саме:

— великі масштаби виробництва та необхідність
залучення значних коштів;

— довгостроковий характер інвестиційних вкла-
день;

— значні амортизаційні відрахування і високий
рівень зносу основних фондів;

— значна частка підприємств державної форми
власності, що є перешкодою для приватного інвестуван-
ня;

— залежність від національного розвитку та обсягів
ВВП;

— низьку конкуренцію всередині країни та конку-
рентоспрожність на закордонних ринках.

Отже, авіаційна галузь на сьогоднішній день, не див-
лячись на певні перешкоди, динамічно розвивається та
потребує інвестицій для модернізації та оновлення. Та-
ким чином, можна стверджувати, що авіапідприємства
досить привабливі для інвестицій, а деякі з них мають
високий інвестиційний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток цивілізаційних процесів сучасного суспільства
свідчить, що з поліпшенням життя людства зростають ризи-
ки щодо їх безпечного існування. За статистикою в Україні
у 2013 році сталося 143 НС, в яких загинуло 253 людини,
економічний збиток склав більше 60 млн гривень. Майже
третина надзвичайних ситуацій (НС) пов'язані з необізнані-
стю населення щодо правил поведінки у разі настання не-
безпек. Дослідження науковців підтверджують недостатню
компетентність осіб, особливо на місцевому рівні, яким до-
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водиться ухвалювати управлінські рішення з попередження
НС і ліквідації їх наслідків [1, 2]. Отже, неспроможність гро-
мадян адекватно реагувати на загрози тієї або іншої НС є
однією з причин їх виникнення, втрати людських життів,
невиправдано великих матеріальних збитків, руйнування
довкілля тощо.

На противагу збільшенню кількості і частоти техноген-
них та природних НС значно підвищується потреба населен-
ня їм ефективно протидіяти. Неодмінне визнання необхід-
ності належного реагування на НС, яким піддаються тери-
торіальні громади, вимагає від громадян та керівників
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органів влади усіх рівнів знань з виявлення ризиків НС, оці-
нки масштабів їх ймовірних наслідків, захисту територій
навколишнього середовища та майна від НС, реагування на
НС. Жодна здатність населення виконати заходи з
мінімізації техногенних та природних НС не може існувати
без їх обізнаності щодо поведінки та дій у разі загрози та
виникнення небезпек, удосконалення професіоналізму
фахівців і готовності органів управління та сил цивільного
захисту до адекватної протидії НС. Високий рівень підготов-
леності всіх верств населення до дій в умовах НС сприяє ви-
конанню заходів, спрямованих на захист людських життів від
НС. Особливої ваги на сучасному етапі набуває переосмис-
лення ролі органів влади щодо мінімізації НС завдяки забез-
печенню підготовленості громадян до самозахисту. Саме тому
актуальним є питання вдосконалення організації навчання всіх
верств населення діям в умовах загрози та виникнення НС,
компетентність і професіоналізм яких головним чином зумов-
лює ефективність функціонування єдиної державної систе-
ми цивільного захисту (далі — ЄДС ЦЗ).

У країнах Європи приділяється особлива увага навчан-
ню населення адекватним заходам в умовах загрози та ви-
никнення НС. В Україні удосконалення діям в будь-якій НС
можливе за умов вивчення і застосування досвіду цих країн.
Таким чином, виникає потреба у проведенні аналізу євро-
пейського досвіду побудови й ефективного функціонуван-
ня системи навчання населення діям в НС. Доцільним, зок-
рема є вивчення системи організації проведення навчання у
сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в Рес-
публіці Польща, що пояснюється низкою чинників. Існуючі
ризики НС мирного і воєнного часу визначили важливість
зусиль органів центральної і місцевої влади та ролі гро-
мадськості щодо протидії НС, зокрема необхідності підви-
щення знань і навичок населення з безпечної поведінки у
НС. На практиці, паралельно з процесом децентралізації,
територіальним утворенням передано право реалізації но-
вих повноважень, зокрема щодо забезпечення підготовле-
ності населення діяти в умовах НС. У Польщі створена й
ефективно функціонує система навчання населення діям у
НС, вивчення якої важливо під час удосконалення освітньої
моделі відповідного навчання в Україні. Здійснення систе-
матичного навчання населення Польщі дозволяє ефектив-
но протидіяти з метою мінімізації негативних наслідків НС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Забезпечення належного навчання населення діям в
умовах НС — важлива обставина, яку враховують до-
слідники і практики. В Україні ці питання є складовою дер-
жавної політики у сфері цивільного захисту, які знаходять
своє закріплення на законодавчому рівні. У Кодексі цивіль-
ного захисту України [3], який набрав чинності у 2013 році,
визначені основні засади реалізації завдань ЄДС ЦЗ, зок-
рема забезпечення навчання населення поведінці та діям у
разі загрози та виникнення НС, яке є основою забезпечен-
ня підготовленості громадян до подолання техногенних та
природних небезпек.

У сучасних умовах проблемою державної і суспільної
значущості є безпечна життєдіяльність людей, збереження
головної цінності нації — її громадян, їхнього здоров'я і
життя. Безпека життя і діяльності людини є багатогранним
об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який, звичайно,
потребує інтеграції різних стратегій, сфер, форм і рівнів у
їх пізнанні. Найоптимальнішу можливість — інтегральну
концепцію науково-освітянського напрямку "Безпека жит-
тя і діяльності людини", яка полягає в суттєвому підвищенні
рівня фахової підготовки кадрів і просвіти населення в усіх
сферах, пов'язаних із безпечним існуванням людини висві-
тлюють українські науковці В.В. Бегун, І.М. Науменко, А.В.
Фурман, А.І. Попов [4, 5].

Сучасні тенденції формування компетентності держав-
них службовців у сфері цивільного захисту вивчаються П.Б.
Волянським [6]. Дослідження окремих проблем організації
підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту керів-
ного складу центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди, підприємств, установ та організацій в Україні здійсню-
ють В.М. Андрієнко [7], О.В. Бикова [8], О.П. Євсюков [9].

Проте в цих наукових працях розглядаються питання
навчання різних верств населення під час загрози та виник-
нення НС в Україні. Що стосується зарубіжного досвіду цієї
сфери діяльності, то вони залишаються без уваги. Поточну
практику та досвід у сфері підготовки суб'єктів цивільного
захисту можна знайти в наукових працях таких польських
дослідників, як С. Кравчинська [10], В. Змисловскі [11], С.
Мазур [12]. Тому метою статті є аналіз досвіду функціону-
вання системи навчання населення у сфері безпеки життєд-
іяльності та цивільного захисту в Польщі, можливостей впро-
вадження цього досвіду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формою вмілої поведінки громадськості Польщі в умо-

вах загрози та виникнення НС є належне навчання, мета і
зміст якого залежить від сучасних потреб суспільства. Після
політичних і системних змін в Польщі, що відбулися на-
прикінці минулого століття, необхідність у підготовленості
громадськості до дій в умовах НС диктувалася не лише за-
гостренням різних видів НС, а й змінами адміністративно-
територіального поділу країни та проведенням більш ефек-
тивнішої територіальної економічної політики. Інтеграція на
рівні регіонів зумовила необхідність приведення підготов-
леності населення до дій в умовах НС у відповідність до за-
гальноприйнятих європейських стандартів.

Основні положення з удосконалення польської систе-
ми навчання у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту грунтуються на децентралізації освітньої політики
країни, зміни середовища, в якому відбувається освітній
процес [14]. Рішення держави стосовно удосконалення на-
вчання населення діям у НС, прийнятих у 2001 році, спрямо-
вувались на внесення змін і адаптування навчальних програм
до існуючих потреб суспільства, підготовку педагогічного
складу (особливо інструкторів та тренерів) для проведення
навчань у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного за-
хисту, створення належної навчальної інфраструктури для
проведення занять.

Правовою основою навчання у сфері безпеки життєді-
яльності та цивільного захисту є стаття 17 пункту 5 Закону
"Про повсякденний обов'язок охорони Республіки Польща"
від 21 листопада 1967 року (Законодавчий вісник 2004 року
№ 241, пункт 2416 зі змінами), § 2 пункту 4 Розпорядження
Ради Міністрів від 25 червня 2002 року "Про детальні рамки
діяльності керівника цивільної оборони регіону, керівників
цивільної оборони воєводств, повітів і гмін (Законодавчий
вісник № 96, пункт 850), які зводяться до визначення функцій
Голови служби з питань цивільного захисту, зокрема, орга-
нізації навчання населення у сфері безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту.

21 квітня 2009 року в Республіці Польща вступило в дію
Керівництво з організації і способу проведення навчань у
сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі
— Керівництво) [15]. У цьому правовому документі Голо-
вою служби з питань цивільного захисту особливу увагу при-
ділено керівним принципам організації навчання населення
у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; ос-
новним цілям навчальної діяльності; особам, що навчають-
ся; формам навчання та рівням, на якому вони організову-
ються; способам розробки і впровадження планів навчан-
ня; вимогам до конкретних програм на місцевому рівні; пла-
нуванню і здійсненню практичної підготовки; питанням,
віднесеним до базової підготовки; проведенню курсів підви-
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щення кваліфікації та спеціальної підготовки; доповідям,
обліку і видачі навчальних сертифікатів за результатами
здійснення навчання; переліку навчальних закладів, які виз-
начені для проведення навчання; нагляду за організацією
навчання.

Відповідно до згаданого Керівництва навчання населен-
ня в Республіці Польща у сфері безпеки життєдіяльності та
цивільного захисту реалізується:

1. У системі освіти. Кількість годин та тематика програм
навчання відповідає вимогам Міністерства освіти Республі-
ки Польща від 23 грудня 2008 року, у якому визначено ос-
новний навчальний план для конкретних типів навчальних
закладів (Законодавчий вісник 2009 року, № 4) і передба-
чає проведення занять:

а) у школі — 15—20 лекційних годин викладання за
навчальною програмою "Освіта для забезпечення безпеки".
Ця тематика курсу повністю відповідає сучасним потребам
суспільства у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту. Її зміст інтегрується в різноманітні соціальні, освітні,
природничі, технічні предмети. Тематика цього курсу част-
ково реалізується в дитячих садочках;

б) у гімназії — 38 лекційних годин викладання за те-
мою: "Цивільний захист". Навчальні плани передбачають
вивчення: основних завдань у сфері безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту; захисту від впливу різних ризиків;
джерел ядерного випромінювання і його наслідків; марку-
вань токсичних речовин, їх транспортування і зберігання;
питань з попередження й оповіщення населення про загро-
зи; надання першої медичної допомоги в умовах НС;

в) у вищих навчальних закладах — 76 лекційних годин
навчання за темою: "Підготовка до захисту".

2. Для працівників на робочому місці: в рамках завдань
універсальної самооборони відповідно до положень зако-
нодавства про загальні зобов'язання осіб, здатних за ста-
ном здоров'я до захисту Республіки Польща.

3. Для населення: в рамках завдань повсякденної само-
оборони з питань захисту від засобів масового знищення та
інших дій супротивника. З точки зору повсякденної само-
оборони обов'язок населення навчатися діям під час
ліквідації наслідків НС відноситься до кожного громадяни-
на Польщі. Навчання діям під час НС проводяться у формі
курсових або практичних занять. Навчанню не підлягають
особи, які досягли шістдесятирічного віку; мають
інвалідність і не в змозі працювати та проживати самостійно;
жінки під час вагітності і протягом шести місяців після по-
логів; особи, що доглядають за дітьми віком до восьми років;
особи, що піклуються за дітьми від восьми до шістнадцяти
років, прикутими до ліжка пацієнтами; позбавлені волі за
вироком суду; особи, які отримують освіту у сфері безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту; особи, які проходять
альтернативну військову службу; солдати дійсної військо-
вої служби та посадові особи Агентства внутрішньої безпе-
ки, зовнішньої розвідки, Центрального антикорупційного
бюро, поліції, прикордонної охорони, Бюро по захисту уря-
ду, Пенітенціарної служби і Державної пожежної охорони
Польщі.

Важливими є навчання у сфері безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту, спрямовані на підготовку посадовців
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, працівників підприємств, установ, організацій, коман-
дирів формувань цивільного захисту та удосконалення на-
бутих знань цими особами. Навчанню в обов'язковому по-
рядку підлягають:

— губернатори і маршали;
— старости;
— мери і президенти міст;
— директори урядових відділів воєводства;
— директори департаментів (відділів) маршалових

офісів;

— директори або керівники організаційних підрозділів
міністерств і державних органів, причетних до вирішення
питань цивільного захисту;

— головні коменданти поліції, Державної пожежної
охорони, Прикордонної служби, а також начальники уп-
равлінь поліції, управлінь Державної пожежної охорони
воєводств, керівники відділів Прикордонної служби, а та-
кож директори відділів головних офісів командування
поліції, Державної пожежної охорони, Прикордонної служ-
би причетних до вирішення питань цивільного захисту;

— посадові особи, підприємств, установ, організацій,
які відповідають за питання цивільного захисту в держав-
них адміністраціях воєводств;

— директори та керівники закладів освіти;
— посадові особи, відповідальні за вирішення питань

цивільного захисту в державних адміністраціях воєводств;
— особи, що обіймають посади, пов'язані з веденням

справ з питань цивільного захисту в адміністративних уста-
новах на рівні повіту і гміни;

— командири формувань цивільного захисту;
— персонал формувань цивільного захисту;
— працівники підприємств, установ, організацій з пи-

тань повсякденної самооборони.
Навчання здійснюється на декількох рівнях — держав-

ному і територіальному рівнях (воєводстві, повіті і гміні) та
на підприємствах, установах, організаціях. Навчання відпо-
відного змісту, організовані на цих рівнях, проводяться у
наступних формах: базова підготовка, підвищення кваліфі-
кації, спеціальна підготовка та тренування.

Навчання на державному рівні організовуються Голо-
вою служби з питань цивільного захисту відповідно до гра-
фіка базової підготовки з губернаторами і маршалами; ди-
ректорами урядових відділів воєводства; директорами де-
партаментів (відділів) маршалових офісів; директорами або
керівниками організаційних підрозділів міністерств і дер-
жавних органів, причетних до вирішення питань цивільного
захисту; головними комендантами поліції, Державної по-
жежної охорони, Прикордонної служби, а також начальни-
ками управлінь поліції, Державної пожежної охорони воє-
водств, керівниками відділів Прикордонної служби, а також
відділів головних офісів командування поліції, Державної
пожежної охорони, Прикордонної служби, причетних до
вирішення питань цивільного захисту; посадовими особами
підприємств, установ, організацій, відповідальними за пи-
тання цивільного захисту в державних адміністраціях воє-
водств.

Питання підготовки у сфері безпеки життєдіяльності та
цивільного захисту охоплюють напрямки запобігання по-
жеж, ліквідації наслідків НС, захисту цивільного населен-
ня, частини польських зобов'язань щодо членства цієї краї-
ни в НАТО (відповідно до Стратегії безпеки Польщі реалі-
зація цих зобов'язань є обов'язком керівника цивільного
захисту) і директив Європейського Союзу з досліджуваної
сфери.

Враховуючи тематичну різноманітність та велику
кількість суб'єктів, які охоплюються підготовкою, система
навчання у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного за-
хисту вимагає послідовних та організованих зусиль багать-
ох інституцій системи освіти, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, неурядових організацій,
засобів масової інформації та інших. Особливу роль відве-
дено структурному підрозділу з організації проведення на-
вчань у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захис-
ту Національної служби з питань цивільного захисту. Що
стосується проведення навчань з питань безпеки життєді-
яльності та цивільного захисту, то у цьому структурному
підрозділі готуються річні графіки базової підготовки,
організованої на державному рівні, до 1 грудня що передує
року, до якого відноситься графік і подає його на затвер-
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дження Голові служби з питань цивільного захисту. Крім
того, цей структурний підрозділ веде списки осіб, що прой-
шли базову підготовку.

Навчання на територіальному рівні організовують:
— керівник цивільного захисту воєводства — для ста-

рост; мерів і президентів міст; посадових осіб, відповідаль-
них за цивільний захист в державних адміністраціях воє-
водств; осіб, що обіймають посади, пов'язані з веденням
справ з питань цивільного захисту в адміністративних тери-
торіях на рівні повіту і гміни; командирів формувань цивіль-
ного захисту;

— керівник цивільного захисту повіту і гміни — для
керівників підприємств, установ, організацій, відповідаль-
них осіб за питання безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту у підприємствах, установах, організаціях; дирек-
торів та керівників закладів освіти; працівників
підприємств, установ, організацій з питань повсякденної
самооборони;

— орган, що створює формування цивільного захисту
— для персоналу формувань цивільного захисту.

Програма навчань базової підготовки на терито-
ріальному рівні, яка затверджується керівником цивільного
захисту відповідного територіального рівня, формується із
урахування наступних навчальних питань:

— завдань і повноважень державного управління щодо
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

— проблем антикризового управління;
— міжнародного гуманітарного права в аспектах без-

пеки життєдіяльності та цивільного захисту, захисту пам'я-
ток культури;

— формувань цивільного захисту, їх створення, зав-
дань, забезпечення, досягнення готовності до дії за призна-
ченням;

— загальної самооборони населення;
— психологічних аспектів антикризового управління,

психологічної підтримки постраждалого населення та ряту-
вальників;

— способів співпраці із засобами масової інформації в
кризових ситуаціях, ролі засобів масової інформації у кри-
зових ситуаціях;

— завдань неурядових організацій в системі цивільно-
го захисту.

Керівник цивільного захисту відповідного терито-
ріального рівня направляє на базову підготовку директорів
та керівників закладів освіти; осіб, відповідальних за цив-
ільний захист в державних адміністраціях воєводств; осіб,
які обіймають посади, пов'язані з веденням справ з питань
цивільного захисту в адміністративних приміщеннях на рівні
повіту і гміни; командирів формувань цивільного захисту.
Керівники і відповідальні особи з питань безпеки життєді-
яльності та цивільного захисту підприємств, установ, орган-
ізацій направляються на базову підготовку керівництвом цих
підприємств, установ, організацій.

Керівник цивільного захисту воєводства надає Голові
служби з питань цивільного захисту графік навчань з базо-
вої підготовки, що організовуються на територіальному
рівні, до 31 січня року, що передує року, до якого відно-
ситься графік.

Посадові особи, відповідальні за цивільний захист в
державних адміністраціях воєводств та особи, що об-
іймають посади, пов'язані з веденням справ з питань ци-
вільного захисту в адміністративних територіях на рівні по-
віту і гміни, а також командири формувань цивільного за-
хисту зобов'язані пройти базову підготовку протягом 2 років
з моменту зайняття своєї посади.

Базова підготовка організовується керівником цивіль-
ного захисту відповідного територіального рівня і керівни-
ками підприємств, установ, організацій на підставі затверд-
жених планів і навчальних програм.

Підвищення кваліфікації спрямоване на розширення
знань і навичок, набутих під час базової підготовки, необхі-
дної для реалізації завдань з питань безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту. Це навчання проводиться в теоре-
тичній та практичній формах.

Спеціальна підготовка дає можливість зміцнити знання
та навички в конкретній галузі. Спеціальна підготовка на
центральному рівні проводиться Головою служби з питань
цивільного захисту, на місцевому рівні — відповідними ке-
рівниками цивільного захисту.

Організатори базової підготовки, підвищення кваліфі-
кації, спеціальної підготовки забезпечують відповідний
рівень проведення навчань а також ведуть і зберігають відпо-
відну навчальну документацію. По закінченню цих видів
підготовки видаються посвідчення, які підлягають обліку.
Нагляд за організацією і здійсненням навчання здійснює
Голова служби з питань цивільного захисту через структурні
підрозділи з питань безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту.

Значну увагу на територіальному рівні приділяється тре-
нуванню, призначеному перевірці рівня знань і навичок, от-
риманих у процесі базової підготовки; підвищення кваліфі-
кації; спеціальної підготовки. Керівник цивільного захисту
воєводства проводить тренування із губернаторами та їх
заступниками; мерами та їх заступниками; особами, зайня-
тими на посадах, пов'язаних зі справами цивільного захис-
ту і ліквідації наслідків НС в адміністративних територіях на
рівні повіту і гміни; командирами формувань цивільного за-
хисту. Натомість начальники цивільного захисту повітів та
гмін організовують навчання з керівниками підприємств,
установ та організацій, що виконують завдання з питань ци-
вільного захисту; директорами та керівниками навчальних
закладів у відповідних адміністративних територій. Трену-
вання передбачаються і проводяться кожного року. Коор-
динацію тренувань на рівні повіту здійснює відділ з питань
безпеки та антикризового управління воєводства.

Окрім усіх вищезазначених форм важливими є конфе-
ренції, семінари, наради, дослідження та публікації, пропа-
гандистські акції (наприклад місцеві фестивалі, телевізійні
програми, інформації в пресі), конкурси та змагання.

Запропоновані організаційні рішення системи навчан-
ня населення відкриті для інших осіб, які працюють в цент-
ральних органах влади і на місцях, та можуть бути залучені
до кризового управління, безпеки життєдіяльності та цив-
ільного захисту. Прийняття таких рішень покладається на
організаторів навчань.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже із загостренням техногенних та природних небез-
пек удосконалення системи навчання різних верств населен-
ня діям у НС набуває особливого значення. Теоретична і
практична значимість досвіду Республіки Польщі з цих пи-
тань для України в умовах удосконалення ЄДС ЦЗ актуалі-
зують це дослідження. Загальні положення та правові заса-
ди польського досвіду навчання населення діям у НС сприя-
тимуть їх успішному втіленню у вітчизняній практиці у пері-
од розширення і зміцнення прав та повноважень адмініст-
ративно-територіальних одиниць.

На основі аналізу польського досвіду з організації про-
ведення навчання населення діям у НС можемо сформулю-
вати основні напрями, направлені на зменшення негативних
наслідків НС в Україні, зокрема: на державному рівні —
розроблення основ щодо змісту навчальних програм навчан-
ня, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забез-
печення прозорих механізмів контролю якості навчання; на
місцевому рівні — належне фінансування і ресурсне забез-
печення освітніх установ сфери цивільного захисту, ширше
залучення територіальних громад до навчання діям в НС,
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моніторинг якості навчання населення і контроль ефектив-
ності функціонування навчальних установ сфери цивільно-
го захисту.

Широке залучення громадськості до дій із запобіган-
ня та ліквідації НС мінімізуватиме втрати людських життів
і майна. До подальших перспектив, які позитивно вплива-
тимуть на виконання завдань з протидії НС, є системний
аналіз базової і практичної підготовки працюючого насе-
лення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливий інтерес для інституцій громадянського

суспільства становлять ті сфери, які безпосередньо впли-
вають на процеси становлення суспільства, задають век-
тор його подальшого розвитку, визначають духовні, етич-
но-моральні, ідеологічні суспільні цінності. У цьому кон-
тексті значущою видається сфера національної безпеки
як суттєва частина механізму функціонування держави,
у якому стан безпеки країни починається з відчуття захи-
щеності кожної людини.
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У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення проекту Концепції залучення гро-

мадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур секто-

ру безпеки і оборони України. Наголошено, що сфера національної безпеки є суттєвою части-

ною механізму функціонування держави, у якому стан безпеки країни починається з відчуття

захищеності кожної людини. Обгрунтовано, що проект Концепції залучення громадськості до

здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-

рони України визначає основні принципи, пріоритетні завдання і механізми забезпечення ви-

конання та реалізації концептуальних заходів у практичній площині. Доведено, що Концепція є

основою для розробки конкретних програм, проектів та планів заходів на загальнодержавному

та регіональному рівнях.

The article considers actual issues on development of the draft Concept of public involvement in

the implementation of democratic civil control over the activities of the structures of the security

sector and defense of Ukraine. Noted that the national security is an essential part of the mechanism

of functioning of the state in which the security status of the country begins with a sense of security

for every person. It is proved that the draft Concept of public involvement in the implementation of

democratic civil control over the activities of the structures of the security sector and defense of

Ukraine defines the basic principles, priorities and mechanisms to ensure compliance and

implementation of conceptual activities in the practical plane. It is proved that the Concept is the

basis for the development of specific programmes, projects and action plans at state and regional

levels.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ
РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО
ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРУКТУР
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT CONCEPT
OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL
OVER THE ACTIVITIES OF THE STRUCTURES OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE
OF UKRAINE

Ключові слова: державна політика, громадянське суспільство, національна безпека, сектор безпеки і
оборони, концепція.

Key words: public policy, civil society, national security, the security sector and defence concept.

Протягом багатьох років незалежності України чи-
новництво стримувало реформування силових структур,
намагалося їх політизувати, а також "приватизувати" уп-
равлінські й контролюючі функції держави, задовольня-
ючи власні інтереси. У результаті цієї політики силові
структури перестали виконувати власне правоохоронні
функції держави, перетворилися на силовий інструмент
застосування тиску, шантажу, сили до мирних громадян
з метою задоволення приватних, корпоративних та по-
літичних інтересів. Більше того, силові структури почали
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зливатися з кримінальним тіньовим капіталом, брати
участь у рейдерських захватах бізнесу, створюючи при
цьому умови таємності, недовіри, залякування.

Очевидно, що подолання цих проблем та усунення їх
негативних наслідків є нагальною потребою українсько-
го сьогодення, що потребує якісно відмінних підходів до
розвитку силових структур держави, тобто тільки народ
України є єдиним джерелом влади, а правоохоронні орга-
ни мають бути не знаряддям державного контролю за
своїми громадянами, а передусім — сервісними служба-
ми, що допомагають суспільству влаштувати безпечний
та законний добробут у власній країні й водночас бути
під постійним демократичним цивільним контролем з
боку інституцій громадянського суспільства.

Одним із таких підходів є залучення інституцій гро-
мадського суспільства до здійснення демократичного
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони, що і
зумовлює актуальність розробки та впровадження в прак-
тику Концепції залучення громадськості до здійснення
демократичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України (далі — Кон-
цепція). Ця Концепція має стати наріжним каменем успі-
шної стратегії демократизації держави, її трансформац-
ійних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
сьогодні існує нагальна потреба консолідації зусиль на-
уковців в галузі наук з державного управління щодо зап-
ровадження ефективних механізмів державного управ-
ління, які спрямовані на залучення громадськості до
здійснення демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути актуальні питання щодо на-

уково-теоретичних та правових основ розробки проекту
Концепції залучення громадськості до здійснення демок-
ратичного цивільного контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Громадський контроль за діяльністю сектору безпе-

ки і оборони має передбачати не лише контроль за зброй-
ними силами та правоохоронними органами, а й за спец-
службами, а загалом — за всіма суб'єктами національ-
ної безпеки і оборони.

Запропонована Концепція визначає принципи, мету,
завдання, пріоритети, механізми та очікувані результати
залучення інституцій громадянського суспільства до
здійснення демократичного контролю за діяльністю си-
лових структур.

Правовою основою розробки Концепції є Конститу-
ція України, закони України "Про основи національної
безпеки України", "Про демократичний цивільний конт-
роль над Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави" [1], "Про органи самоорганізації населен-
ня", "Про інформацію", "Про свободу совісті та релігійні
організації", "Про об'єднання громадян", "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про звер-
нення громадян", "Про основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки",
"Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні за-
собами масової інформації", "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав лю-
дини", "Про доступ до публічної інформації", укази Пре-
зидента України "Про Стратегію національної безпеки Ук-

раїни", "Про Стратегічний оборонний бюлетень України",
"Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади", "Про забезпечен-
ня умов для більш широкої участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики", "Про додат-
кові заходи щодо забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики", "Про Стра-
тегію державної політики сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства в Україні та першочергові заходи щодо
її реалізації" [2].

Сучасне українське суспільство характеризується не-
достатнім розвитком громадської активності. Однією з
причин такого стану речей є, безумовно, недостатній
рівень залучення громадян до вирішення державних
справ, до процесу прийняття державно-управлінських
рішень органами державної влади. Зокрема не залуче-
ною залишається громадськість і до державного управ-
ління різних сфер суспільно-державного функціонуван-
ня, у тому числі — безпекового і оборонного сектору дер-
жави.

Низька громадська активність українського соціу-
му не лише є однією із першопричин не сформованості
громадянського суспільства в нашій державі, а й свід-
чить про не усвідомлення громадянами свого потенціа-
лу щодо впливу на вироблення та реалізацію політики
національної безпеки, а також до оцінювання її ефек-
тивності. Окреслена ситуація має місце у зв'язку з не-
достатнім рівнем обізнаності громадян зі своїми кон-
ституційними і законними правами та свободами щодо
участі в управлінні державними справами. Саме тому
поза увагою державних інституцій залишаються потре-
би та інтереси громадськості у сферах, які стали не-
від'ємною частиною сучасного життя, зокрема, й у на-
ціональній безпеці.

Такий стан речей призвів до того, що структури сек-
тору безпеки і оборони практично не виконують своїх ос-
новних функцій щодо захисту життєво важливих інтересів
особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх
загроз тощо, а перетворилися на силовий інструмент дер-
жавного тиску. Це, у свою чергу, провокує деформацію
суспільної свідомості, нівелювання загальнолюдських
цінностей та моральних установок, формує у населення
переконання, що насилля та жорстокість — суспільно
прийнятна поведінка.

Подолання цих проблем і подальше запобігання їм
значною мірою залежить від ефективного залучення гро-
мадськості до здійснення демократичного цивільного
контролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони, що і зумовлює об'єктивну необхідність розробки
концептуальних заходів щодо здійснення цього контро-
лю.

Розроблення заходів із залучення громадськості до
здійснення демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони має грун-
туватися на таких принципах:

1) відповідності цих заходів Конституції України,
вітчизняним та міжнародним (ратифікованим Україною)
нормативно-правовим актам;

2) адаптації українського законодавства в безпековій
та оборонній сферах щодо залучення громадськості до
вирішення державних справ до стандартів Європейсько-
го Союзу;

3) пріоритету захисту національних інтересів;
4) своєчасності вжиття заходів та адекватності їх за-

хисту національних інтересів реальним і потенційним заг-
розам;
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5) узгодженості цих заходів із загальними засадами
державної політики у сфері національної безпеки;

6) застосування у вітчизняній практиці кращого за-
рубіжного досвіду залучення громадськості до здійс-
нення демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю структур сектору безпеки і оборони;

7) відповідності заходів засадам розбудови демок-
ратичної держави та громадянського суспільства;

8) систематичного моніторингу громадської думки та
узагальнення і врахування його результатів;

9) практичного використання наукових досліджень
щодо залучення громадськості до здійснення демокра-
тичного цивільного контролю за діяльністю структур сек-
тору безпеки і оборони;

10) узгодження пріоритетів залучення громадськості
до здійснення демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони з еконо-
мічними, політичними, організаційними, управлінськими,
правовими тощо пріоритетами Української держави;

11) професіоналізму, відкритості та прозорості в про-
цесі формування та реалізації державної політики.

Як суб'єкт демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони на рівні
інституцій громадянського суспільства можна розгляда-
ти: органи місцевого самоврядування; органи самоорга-
нізації населення; політичні партії; громадян України та
громадські організації; позасистемні елементи. Їхня
діяльність має здійснюватися відповідно до чинного за-
конодавства України та на основі дотримання таких ос-
новних принципів:

1) верховенства права, неухильного дотримання за-
конодавства;

2) дотримання прав і свобод громадян;
3) гласності;
4) прозорості основних напрямів видатків на націо-

нальну безпеку і оборону;
5) обгрунтованості;
6) перманентності;
7) відповідальності суб'єктів забезпечення національ-

ної безпеки України за виконання поставлених перед
ними завдань;

8) цілеспрямованості;
9) дотримання основ консолідації українського су-

спільства та євроінтеграції держави;
10) патріотизму та детермінації національних інте-

ресів;
11) дотримання корпоративної етики;
12) конфіденційності;
13) відповідності пріоритетним напрямам державно-

го управління у сферах національної безпеки і оборони;
14) дієвості й постійного контролю у сферах націо-

нальної безпеки і оборони.
Сучасні умови побудови незалежної ринкової еконо-

міки в Україні відповідно до світової практики зумовлю-
ють формування інституцій громадянського суспільства
для демократичного цивільного контролю за діяльністю
сектору безпеки і оборони, функціонування яких є важ-
ливою та невід'ємною складовою системи забезпечення
національної безпеки України. Орієнтація нашої держа-
ви на європейську інтеграцію є незаперечним свідченням
прагнення України до розбудови громадянського сус-
пільства. Однак на практиці українське суспільство де-
монструє надмірну пасивність щодо участі у вирішенні
державних справ та в процесі прийняття рішень органа-
ми державної влади, що стосуються питань національної
безпеки і оборони. Як результат, важливі та гострі со-

ціальні потреби і національні інтереси залишаються поза
сферою державного управління національною безпекою.
Громадська ініціатива, не будучи ні чітко сформульова-
ною, ні, тим більше, публічно озвученою, не виконує свого
основного призначення — привертати увагу держави до
актуальних питань розвитку демократичного цивільного
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони.

Унаслідок цього в суспільстві формується чіткий сте-
реотип непричетності громадян до політичних процесів,
що провокує появу в українського народу комплексу мен-
шовартості, що грунтується на переконанні в нездатності
змінити щось на краще у власній державі, та викликає
надмірну пасивність суспільства і виключає його націо-
нальну та громадянську пасіонарність.

Це призводить до того, що на тлі зростання викликів
і посилення загроз національній безпеці України збері-
гається невідповідність сектору безпеки і оборони зав-
данням захисту національних інтересів, що характери-
зується: невідповідністю правоохоронної системи завдан-
ням дієвого захисту прав, свобод і законних інтересів
людини і громадянина. Така ситуація окреслює гостру
необхідність трансформації процесу залучення громадсь-
кості до демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю структур сектору безпеки і оборони. Вирішення заз-
наченого проблемного питання має базуватися на комп-
лексному підході та стратегічному баченні шляхів залу-
чення громадськості до здійснення демократичного ци-
вільного контролю за діяльністю структур сектору без-
пеки і оборони.

З огляду на це Концепція має визначати мету залу-
чення громадськості до здійснення демократичного ци-
вільного контролю за діяльністю структур сектору без-
пеки і оборони та пріоритетні завдання.

Метою залучення громадськості до здійснення де-
мократичного цивільного контролю за діяльністю струк-
тур сектору безпеки і оборони є підвищення рівня гро-
мадської активності та громадської участі у вирішенні
державних справ як одного з елементів становлення і
розвитку громадянського суспільства, зокрема у сфері
національної безпеки задля якісного реформування сек-
тору безпеки і оборони, який би задовольняв потребу
сучасного українського суспільства, відповідав вимогам
сьогодення щодо ймовірних викликів і загроз національ-
ним інтересам України у безпековій та оборонній сфе-
рах, і забезпечив дотримання структурами сектору без-
пеки і оборони конституційного порядку, чинного зако-
нодавства, державної та військової дисципліни за будь-
яких обставин.

Досягнення зазначеної мети можливе за умови ре-
алізації низки пріоритетних завдань, сутність яких
відображає основну спрямованість залучення гро-
мадськості до здійснення демократичного цивільно-
го контролю за діяльністю структур сектору безпеки
і оборони.

Пріоритетними завданнями щодо залучення гро-
мадськості до здійснення демократичного цивільного
контролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони, є такі:

1. Ідеологічне становлення громадянського суспіль-
ства, що передбачає:

— масову просвітницьку й освітню роботу серед гро-
мадян щодо сутності та необхідності розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, конституційних і грома-
дянських прав та свобод, важливості й необхідності збе-
реження національної ідентичності, української духов-
ності та моральних цінностей тощо;
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— розроблення та вжиття систематичних інформац-
ійно-пропагандистських заходів, спрямованих на пере-
орієнтацію свідомості українських громадян з інди-
відуалістичної на колективну;

— упровадження медіа-освіти як інструменту демок-
ратичного цивільного контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони.

2. Налагодження ефективного інформування гро-
мадськості органами державної влади, які здійснюють
державне управління у сферах національної безпеки і
оборони, що передбачає:

— систематичне проведення відкритих прес-конфе-
ренцій (конференцій не лише для представників мас-ме-
діа, а й для широкого загалу громадськості) щодо висві-
тлення проектів нормативно-правових актів та концепту-
альних документів з питань національної безпеки;

— проведення днів "відкритих дверей" для представ-
ників громадських організацій з метою інформування сус-
пільства про діяльність органів державної влади у сфері
національної безпеки;

— здійснення електронної розсилки з актуальною
інформацією щодо можливостей долучитися громадсь-
ким інституціям, у коло інтересів яких входить вирішен-
ня завдань забезпечення безпеки і оборони, до процесу
здійснення реорганізації Воєнної організації держави в
сектор безпеки і оборони України;

— створення електронного каталогу можливостей та
анонсу щодо участі громадськості в державному уп-
равлінні у сфері демократичного цивільного контролю
за діяльністю структур сектору безпеки і оборони та роз-
міщення його на сайтах органів державної влади, які
здійснюють керівництво військовими формуваннями,
розвідувальними, правоохоронними органами;

— висвітлення у Білій книзі основних напрямів діяль-
ності та заходів із розвитку сектору безпеки і оборони
для здійснення демократичного цивільного контролю.

3. Вивчення та використання кращого зарубіжного
досвіду співпраці органів державної влади, які безпосе-
редньо залучаються до виконання завдань у безпековій
та оборонній сферах з інституціями громадянського сус-
пільства, що здійснюється шляхом:

— стимулювання наукових і науково-прикладних
досліджень щодо вивчення зарубіжного досвіду розви-
нених країн у сфері залучення громадян до здійснення
демократичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони;

— практичного впровадження найбільш значущих ре-
зультатів наукових досліджень з питань залучення гро-
мадськості до здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони;

— організації стажування за кордоном як представ-
ників органів державної влади компетентних у сфері на-
ціональної безпеки, так і громадських інституцій щодо
вивчення кращого досвіду залучення громадськості до
здійснення демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони.

4. Активізація грантової та проектної діяльності се-
ред громадських інституцій щодо сфери національної
безпеки, що передбачає:

— створення єдиної системи надання послуг у сфе-
рах безпеки і оборони, у якій державні та недержавні
організації зможуть змагатися на конкурсних засадах за
бюджетні кошти, спрямовані на фінансування запропо-
нованих громадськими організаціями проектів щодо де-
мократичного цивільного контролю за діяльністю струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— упровадження органами державної влади, які у ме-
жах своїх повноважень беруть участь у виконанні завдань
щодо захисту національних інтересів у безпековій та обо-
ронній сферах, у практику найбільш продуктивних ідей,
запропонованих у проектах громадськими організація-
ми;

— ухвалення відповідного нормативно-правового
акта, яким регулюватиметься порядок надання грантів,
проведення конкурсів, ухвалення рішень за їх результа-
тами.

5. Налагодження партнерства між громадськими
організаціями та органами державної влади, які у межах
своїх повноважень беруть або можуть брати участь у ви-
конанні завдань щодо захисту національних інтересів у
безпековій та оборонній сферах, шляхом:

— упровадження та дотримання принципів ефектив-
ного соціального партнерства, серед яких: державне сти-
мулювання громадської ініціативи щодо участі в реалі-
зації державної політики у сферах національної безпеки
і оборони; вільне вираження поглядів та позицій усіма
інституціями громадського суспільства;

— формування корпоративної культури як військо-
вослужбовців та державних службовців управлінь, депар-
таментів по зв'язках із громадськістю, так і активістів гро-
мадських організацій;

— створення системи підвищення кваліфікації прац-
івників органів державної влади у сферах національної
безпеки і оборони із роз'ясненням необхідності впровад-
ження технологій участі громадськості у здійсненні де-
мократичного цивільного контролю за діяльністю струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— налагодження зворотного зв'язку між органами
державної влади, у межах повноважень яких захист на-
ціональних інтересів, і громадськими утвореннями.

6. Залучення обдарованої молоді до громадських
організацій, які працюють на засадах партнерства з орга-
нами державної влади у сферах національної безпеки і
оборони, що передбачає:

— проведення роз'яснювальної та навчальної робо-
ти серед молоді щодо можливостей і перспектив гро-
мадської діяльності, зокрема щодо участі в процесах роз-
витку демократичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони;

— формування медіа-культури молоді;
— організацію літніх військово-патріотичних таборів,

клубів за інтересами тощо, у межах яких необхідно про-
водити активну роботу серед молоді щодо формування
активної громадської позиції, почуття важливості участі
у громадській діяльності, відчуття начущості впливу на
прийняття державою нормативно-правових актів та ви-
роблення управлінських рішень у сферах національної
безпеки і оборони.

7. Упровадження сучасних технологій інформаційної
присутності щодо інформування громадських інституцій
про діяльність структур сектору безпеки і оборони, що
передбачає:

— вироблення та неухильну реалізацію державної
політики у сферах безпеки і оборони як умови утверд-
ження України в сучасному глобалізаційному світі, у
якій слід передбачити, що обов'язковою складовою
внутрішньої політики у сферах національної безпеки і
оборони держави є впровадження медіа-освіти на усіх
рівнях суспільно-державного функціонування, що за-
безпечить розвиток демократичного цивільного конт-
ролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборо-
ни;
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— розроблення та впровадження системи просвіти
та тренінгів з питань демократичного цивільного контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони для
інститутів громадського суспільства, громадських орган-
ізацій із використання вже діючих механізмів участі гро-
мадян у вирішенні державних справ;

— випуск навчально-методичної літератури, розроб-
лення спеціальних програм, підготовку тренерів для про-
ведення тренінгів з питань упровадження демократично-
го цивільного контролю за діяльністю структур сектору
безпеки і оборони;

— надання медіа-освіті статусу обов'язкового елемен-
ту навчальних програм у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах, закладах професійної, вищої та післядипломної ос-
віти щодо питань демократичного цивільного контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони.

Ефективне впровадження в практику цієї Концепції
можливе за умови збалансованої діяльності та взаємодії
владних інституцій усіх рівнів, відповідальності за досяг-
нуті результати, залучення до процесів, передбачених
Концепцією, максимально оптимального числа зацікав-
лених сторін — суспільних інституцій, цілеспрямованості
та охоплення концептуальними заходами запланованої
цільової аудиторії, відповідності заходів, спрямованих на
залучення громадськості до здійснення контролю за
діяльністю сектору безпеки і оборони, напрямам держав-
ної політики у сферах національної безпеки і оборони та
заходам іншого, ніж визначені Концепцією, характеру,
спрямованих на ефективну участь громадськості в дер-
жавному управлінні національною безпекою.

Механізмами забезпечення виконання цих умов та вжит-
тя концептуальних заходів у практичній площині є: політич-
ний, економічний, правовий, організаційний, кадровий.

Політичний механізм передбачає наявність політич-
ної волі щодо ефективного залучення широких кіл інсти-
туцій громадянського суспільства до державного управ-
ління національною безпекою; об'єднання задля комп-
ромісної співпраці навколо питання залучення громадсь-
кості до здійснення демократичного цивільного контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони всіх
політичних сил.

Економічний механізм передбачає обов'язкове враху-
вання щорічних видатків на фінансування заходів, перед-
бачених Концепцією із державного бюджету та місцевих
бюджетів; залучення коштів від міжнародних та вітчизня-
них донорів шляхом підготовки проектів, спрямованих на
реалізацію окремих заходів, указаних у Концепції.

Правовий механізм передбачає підготовку та прий-
няття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, Радою національної безпеки і оборони України,
що координує та контролює діяльність органів виконав-
чої влади у сфері національної безпеки і оборони, інши-
ми центральними органами виконавчої влади в межах їх
компетенції нормативно-правових актів та місцевими
органами виконавчої влади локальних програмних актів,
мета і зміст яких співзвучні з концептуальними.

Організаційний механізм передбачає, що Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Ук-
раїни, Рада національної безпеки і оборони України фор-
мують законодавче та нормативно-правове забезпечен-
ня реалізації заходів, передбачених Концепцією; цент-
ральні органи виконавчої влади в межах своїх повнова-
жень забезпечують виконання законодавчих та норма-
тивно-правових актів, спрямованих на реалізацію концеп-
туальних заходів; інші органи виконавчої влади, місцеві
державні адміністрації, органи місцевого самоврядуван-

ня забезпечують досягнення тактичних цілей (пріоритет-
них завдань) Концепції;

Кадровий механізм передбачає залучення до реа-
лізації Концепції фахівців у сферах національної безпе-
ки і оборони, юриспруденції, політології, державного та
військового управління, державної служби тощо.

Досягнення мети Концепції та реалізація її пріоритет-
них напрямів можливі за умови дієвого практичного дер-
жавного та громадського контролю за процесом її втілен-
ня в практику. Цей контроль має базуватися на принципах:

— верховенства права;
— взаємодії владних інституцій та громадянського

суспільства;
— прозорості видатків із бюджетів усіх рівнів на ре-

алізацію цієї Концепції та відповідальності за їх цільове
використання;

— відкритості та доступності інформації про вжиття
заходів, передбачених Концепцією, та про діяльність
суб'єктів, які їх реалізують;

— наукової обгрунтованості, що передбачає розроб-
лення відповідних заходів у сфері громадського контро-
лю із використанням сучасних досягнень науки, прове-
дення моніторингу заходів із реалізації Концепції.

Концепція є основою для планування діяльності
органів державної влади у сферах національної безпеки
і оборони. Органи державної влади керуються цією Кон-
цепцією під час розроблення проектів нормативно-пра-
вових актів та концептуальних документів з питань на-
ціональної безпеки.

ВИСНОВКИ
У демократичних країнах ключовою складовою по-

літики національної безпеки є громадський контроль за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони, а ефек-
тивність діяльності інституцій громадянського суспільства
за процесом формування та реалізації політики націо-
нальної безпеки є важливим індикатором демократично-
го розвитку держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики, є на наш погляд, вивчення кращого європейського
досвіду співпраці органів державної влади з громадсь-
кими організаціями та об'єднаннями.
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ВСТУП
Становлення та розвиток України як незалежної

європейської держави вимагає від її стратегічного по-
тенціалу, політичної, громадської, науково-педагогічної
спільноти створення оптимальних умов для всебічного
розвитку особистості, що необхідно для формування
сучасних і майбутніх творців інтелектуальної, духовної
та виробничої сфери суспільства.

Докорінні зміни, що відбулися в усіх напрямах і лан-
ках життя нашої держави, його демократизація, а та-
кож науково-технічний прогрес потребують творчого
переосмислення процесів педагогічною і психологічною
науками для вироблення політики стратегічного розвит-
ку системи національної освіти України. Особливістю
освіти має стати найповніше втілення в її змісті науково
визначеного, теоретично обгрунтованого цілепоклада-
ючого характеру людської діяльності, а без принципо-
вої перебудови всіх ланок освіти, в тому числі післядип-
ломної неможливий процес ефективного державотво-
рення. Нехтування або недостатня увага до проблем
системи безперервної освіти загрожує національній
безпеці держави, оскільки, яку б із її складових ми б не
брали, всюди потрібні висококваліфіковані фахівці і
сучасні технології.

Наукову базу дослідження щодо особливостей фун-
кціонування системи післядипломної освіти становлять
численні праці відомих вітчизняних і зарубіжних учених,
а саме: Афанасьєв В., Бондар В., Владиславлєв О., Да-

УДК 351:378

В. В. Олійник,
к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ
ОСВІТОЮ

V. Oleinik,
Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

BACKGROUND OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION

У статті розкрито потенційні загрози збалансованості функціонування післядипломної осві-

ти в Україні. Доведено, що на етапі суспільної трансформації державна політика у сфері після-

дипломної освіти має бути підкріплена працездатним механізмом управління, який би гнучко

реагував на зміни в соціальному замовленні та потреби особистості. Обгрунтовано необхідність

удосконалення державного управління зазначеною освітньою системою та відповідного її мо-

дельного представлення, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність спеціалістів

та задовольнити потреби у кваліфікованих кадрах в економіці.

The article deals with potential threats to balance the functioning of postgraduate education in

Ukraine. It is proved that at the stage of social transformation state policy in the field of postgraduate

education should be supported by workable management mechanism that would react flexibly to

changes in the social order and the needs of the individual. The necessity of improving governance

referred to the educational system and its corresponding model representation that will provide

competitive professionals and meet the demand for skilled workers in the economy.

Ключові слова: післядипломна освіта, освітня система, людина, кадри, механізм державного управлін-
ня, трансформація.

Key words: continuing education, the educational system, people, personnel, mechanism of public administration,
transformation.

ниленко Л., Жерносек І., Клокар Н., Маслов В., Олійник
В., Онушкін В., Протасова Н., Сорочан Т., Тонконога В.
та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідити специфіку державного управління після-

дипломною освітою в умовах суспільної трансформації
держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Існуючий досвід досліджень, пов'язаних із вдоско-

наленням процесів управління, зокрема державного, пе-
реконує, що при їх розробці насамперед потрібно зо-
середитися на визначенні дефініцій, якими оперує дос-
лідник. З огляду на це уявляється доцільним розгляну-
ти поняття "модель", "моделювання".

Модель — це еталон, стандарт, прилад, який відтво-
рює, імітує побудову, функції, дії будь-якого іншого при-
ладу; образ, аналог, схема певного фрагменту реаль-
ності, об'єкта культури, пізнання оригінала. З гносеолог-
ічної точки зору модель — замісник оригінала в пізнанні.
Модель використовується для дослідження "непроявле-
них" властивостей досліджуваного об'єкта. При цьому
враховується, що модель і оригінал далеко не тотожні,
вони лише подібні, інакше неминуча абсолютизація, вик-
ривлення об'єктивної дійсності, що буде чинити опір до-
сягненню об'єктивної істини [3]. Будь-яка модель має
відтворювати специфічні ознаки певного процесу, хоча
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різні моделі можуть мати і загальні ознаки, оскільки
відображають реальні властивості предметів і явищ.
Звідси важливість ізоморфізму для моделювання.

Поняття "моделювання" відноситься до гносеоло-
гічних категорій, які характеризують один з найважли-
віших шляхів пізнання. Моделювання виступає як метод
дослідження об'єктів пізнання на їх моделях. Значні
можливості щодо вдосконалення управління відкриває
теоретичне моделювання. Характерною його рисою є
тенденція до спрощення складних об'єктів з метою дос-
лідження їх головних параметрів і розкриття на цій
підставі більш глибинної сутності [4].

Отже, таким, що найбільше відповідає контексту
нашого дослідження, уявляється наступне визначення
поняття "модель": модель — це специфічний об'єкт (у
формі розумового образу, опису знаковими засобами),
створюваний з метою отримання та (або) збереження
інформації, що відображає властивості, характеристи-
ки та зв'язки об'єкта-оригінала певної природи істотні
щодо завдання, яке вирішується суб'єктом.

Оскільки шукана нами модель управління є адаптив-
ною, то постає необхідність включення понять "адаптація"
в категоріальний апарат дослідження. З огляду на це по-
трібно, по-перше, проаналізувати його загальнонаукове
трактування; по-друге, розкрити сутність процесу адаптації
в управлінні. Під адаптацією розуміється пристосування
систем, що самоорганізуються, до умов середовища, які
змінюються. У теорії Т.Парсонса речовинно-енергетична
взаємодія із зовнішнім середовищем є однією з функціо-
нальних умов існування соціальної системи [7].

Розробка адаптаційної моделі державного управ-
ління післядипломною освітою грунтується на дотриманні
принципів соціально-адекватного управління, а саме:

1. Принципу футуристичності, що забезпечує дов-
гострокову орієнтацію управління на перспективу. Та-
кий підхід зобов'язує керівника системи освіти на будь-
якому рівні порушувати питання щодо місця, яке керо-
вана ним організація повинна посідати після цих подій
та що необхідно зробити на рівні стратегії і визначення
засобів для досягнення поставленої мети.

Сучасна освіта має бути зорієнтована на образ май-
бутнього, ідеал майбутньої людини. При цьому важли-
вим є те, що освіта проектує інтелектуальну і духовну
сутність людини, її спроможності, намагаючись відпо-
вісти на майбутні запити суспільства щодо культурного
виміру особистості. Отже, для того щоб сказати, якою
має бути освіта, слід спочатку знайти відповідь на пи-
тання, якою має бути людина. Саме людина виступає
основним критерієм у визначенні відповідності чи не-
відповідності освіти потребам суспільного розвитку [4].

2. Принципу урахування зовнішніх впливів на зміст
управління, що орієнтує на дослідження існування інших
систем у зовнішньому середовищі. При цьому потрібно
брати до уваги відразу декілька параметрів зовнішньо-
го оточення. А саме: політико-економічних, технологі-
чних, соціальних, національних, етнічних, культурних,
релігійних і т. ін. Соціально-адекватне мислення перших
осіб управлінської системи повинне охоплювати пара-
метри впливів комплексно та передбачати, у якій мірі
кожний із них може гальмувати або сприяти освітній
організації у досягненні її цілей. При цьому політичний
чинник визначатиме загальні напрями стратегії, еконо-

мічний — встановлюватиме рівень ресурсного забезпе-
чення організації, а соціальний — обумовлюватиме, які
саме суспільні групи будуть вигравати в результаті діяль-
ності організації.

Освіта уявляє собою так звану когнітивну (творчу)
підсистему суспільної метасистеми, що відповідальна за
вироблення, поширення, добір і використання знань з
метою соціального прогресу. Тому не можна її розгля-
дати і тим більше розвивати ізольовано, окремо від гло-
бальної системи. Потрібно прагнути адекватності рівнів
розвитку когнітивних (інтелектуальних) підсистем, зок-
рема освіти, і всіх інших соціальних підсистем. Як відкри-
та система освіта "дихає" тими змінами, які неперервно
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середо-
вищі. Вона не лише детермінована зовнішніми обстави-
нами політичного, соціально-економічного та соціокуль-
турного походження, але й сама детермінує ці обстави-
ни. Останнє особливо важливо усвідомлювати, оскіль-
ки саме в цьому полягає сутність щодо доведення пріо-
ритетної значущості розвитку освіти для людської ци-
вілізації, окремої держави, кожної людини.

3. Принципу оперативності управління, що орієнтує
на зосередження уваги на своєчасне забезпечення
щільного зв'язку між середовищем і організацією. В
умовах суспільної трансформації стратегія освітньої
системи може швидко застарівати, а її ресурси висна-
жуватися. Тому сутністю даного принципу виступає виз-
нання того, що для забезпечення відповідності змінам
навколишнього середовища системи необхідно щора-
зу наново оцінювати поставлені цілі, переглядати стра-
тегію, модифікувати елементи організації. Соціально-
адекватний менеджмент потрібно розглядати і як особ-
ливий стиль мислення щодо здійснення змін у стратегії
і тактиці діяльності організацій. За умов вельми політи-
зованого українського суспільства не можна не врахо-
вувати поточної політичної ситуації, й заходів, до яких
вдаються органи політичної влади. Тому керівництво
освітньої організації, що сповідує філософію соціаль-
но-адекватного менеджменту, має бути сприйнятливим
до динаміки політичного життя й діяльності конкретних
осіб, що впливають на неї.

4. Принципу процесуальності, що орієнтує на відсте-
ження існуючої динаміки розвитку, аналіз, перегляд і
поточне корегування діяльності й передбачує застосу-
вання механізмів моніторингу.

 Таким чином, услід за більшістю дослідників, ми
уявляємо адаптацію як процес руху складної багаторі-
вневої системи від одного стану до іншого — адаптив-
но цілевідповідного.

З системних позицій управління може бути визнане
адекватним, якщо його механізм як спосіб реального існу-
вання відповідає особливостям зовнішнього середовища
та власній природі об'єкта управління, оскільки саме це
забезпечує дієздатність керованої системи у визначених
умовах, запобігає порушенню цілісності більш великої
системи, до якої входить керована система як підсистема.

На нашу думку, вдосконалити державне управління
післядипломною освітою в Україні можливо шляхом роз-
робки та впровадження моделі гнучкого багаторівневого
механізму управління, який відповідає сучасним умовам
трансформації українського суспільства та динамічному
розвитку глобального середовища й власній специфіці
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післядипломної освіти як об'єкта управління. Пропонова-
на адаптаційна модель державного управління післядип-
ломною освітою є теоретичною й уявляє собою формалі-
зацію мисленевого образу даної соціальної системи та
його розвиток до рівня понятійного опису, який
здійснюється у межах визначеного методологічного підхо-
ду. Процедура розробки вказаної моделі значною мірою
є проблемноорієнтованою інтерпретацією основних поло-
жень концепції соціально-адекватного менеджменту, які
складають теоретичне підгрунтя побудови адаптаційної
моделі.

У ході становлення управлінських систем, зокрема
системи управління освітою, помітна технократична
орієнтація щодо осмислення його явищ, постановки
освітніх цілей, побудови освітнього процесу [6]. При
цьому широкого застосування набувають технічні тер-
міни, які переносяться на сферу соціальної практики. У
першу чергу це стосується поняття "механізм". Дане
поняття у своєму прямому значенні застосовується для
опису технічних пристроїв, систем, процесів.

Механізм — система тіл, що призначена для пере-
творення руху одного або декількох твердих тіл у по-
трібний рух інших твердих тіл [2].

У філософській літературі механізми управління виз-
начаються за допомогою загальної характеристики функ-
ціонування та розвитку як основних особливостей соціаль-
ної системи. Функціонування та розвиток суспільства відбу-
ваються завдяки притаманним їм внутрішнім механізмам.
При розгляді цих механізмів перш за все виокремлюється
гомеостазиc, тобто спроможність системи зберігати свої
істотні властивості всупереч тенденції відхилення.

На підставі розгляду генези механізму управління,
його системоутворюючої ролі у прогресивній еволюції
матерій, у виникненні біологічної, а потім соціальної форм
руху, у створенні все нових об'єктів ноосфери, у пізнанні
все нових законів природи, й нарешті, на основі його за-
гальності сформульовано такий філософський статус вка-
заного механізму управління: ". . .механізм управління, що
виник й розвинувся у ході еволюції як процес упорядку-
вання зв'язків у взаємодіях, що постійно ускладнюються,
як процес становлення саморегуляції й самоорганізації,
які обумовили прогресивну лінію розвитку матерії, з по-
явленням "мислячої матерії" (свідомості) й цілеспрямова-
ної людської діяльності стає найвищою формою руху ма-
терії, що лежить в основі пізнання, збереження й розум-
ного перетворення оточуючого світу" [1].

У соціально-економічній теорії поняття "механізм"
переважно використовується разом з епітетами "дер-
жавний", "господарський", "правовий", "економічний",
"організаційний" і т. ін. У вказаних словосполученнях
воно асоціативно пов'язується з управлінням.

Багато трактувань поняття "механізм" склалося в
юридичній літературі. В теорії держави та права доволі
часто використовується поняття "державний механізм",
але у його тлумаченні є певні розбіжності. З одного боку
державний механізм розглядається як система держав-
них органів, а з іншого — як політична організація сус-
пільства. Поняття "державного механізму" певним чи-
ном ототожнюється з поняттям "державний апарат". У
джерелах з адміністративного права механізму управ-
ління приділяється значна увага, але переважно в ас-
пекті характеристики організації та діяльності апарату

управління. Слід зазначити, що при цьому переважає
статичний підхід в розумінні механізму управління.

Значну увагу розгляду механізмів управління при-
ділив В.Г. Афанасьєв. Під механізмами управління він
розуміє ті практичні заходи, засоби, важелі, стимули,
через які органи управління впливають на суспільство,
виробництво, будь-яку систему соціального порядку з
метою досягнення цілей, які стоять перед ними, вирішен-
ня поставлених завдань. Механізми управління створю-
ються на підставі притаманних суспільству закономірно-
стей розвитку. Тому за своїм походженням вони об-
'єктивні. Разом з цим необхідно відмітити і суб'єктивний
характер механізмів управління, оскільки вони створю-
ються людьми, суспільними інститутами, які виступають
носіями певних суспільних інтересів і потреб. Механізми
управління виконують роль своєрідного медіатора між
суспільними процесами, що протікають об'єктивно, і суб-
'єктивною практикою людей. Вони є знаряддям системи
управління щодо впливу на суспільство [5].

З огляду на завдання нашого дослідження є сенс
звернути увагу на таку особливість механізмів управлін-
ня як їх неперервне "старіння". Оскільки суспільні про-
цеси надзвичайно динамічні, то система управління не
може встигати реагувати на все, що відбувається в со-
ціальній системі. Тому вдосконалення механізмів управ-
ління (в цілому або їх певних ланок) має бути постійним.
Це дозволяє зробити механізми управління більш адап-
тивними, тобто більш відповідними ходу реальних про-
цесів у системі та її зовнішньому середовищі, а саме уп-
равління більш адекватним цілям суспільного розвитку.

Проведений аналіз діючого механізму державного
управління післядипломною освітою дозволяє виокре-
мити такі основні його недоліки:

1. Дезинтегрований характер побудови. У сфері
післядипломної освіти автономно діють такі групи
суб'єктів: суб'єкти, що входять до державного сектору
(освітні заклади, які здійснюють післядипломну підго-
товку; регіональні та місцеві органи виконавчої влади;
органи галузевого підпорядкування); роботодавці, що
входять переважно у приватний сектор; інші суб'єкти —
громадські організації, професійні спілки і т.ін.

2. Розбалансованість функціонування. Органи,
підпорядковані Міністерству освіти і науки України не
завжди можуть впливати на роботу органів галузевого
підпорядкування у питаннях післядипломної підготов-
ки кадрів. Регіональні, місцеві органи виконавчої влади
не завжди координують свою діяльність й узгоджують
її на державному рівні. Підприємницький сектор не зав-
жди приймає участь в програмах, які розробляються на
різних рівнях управління післядипломною освітою.

3. Паралелізм у роботі державного та приватного
секторів. Роботодавці нерідко вдаються до самостійної
підготовки необхідного персоналу або на власний роз-
суд звертаються у різні центри, фірми, що спеціалізу-
ються на підготовці кадрів.

4. Нескоординованість управління розвитком пер-
соналу на виробництві. Розвитком персоналу в різних
організаціях займаються різні служби (відділи кадрів;
відділи технічного навчання; відділи праці та заробіт-
ної плати і т. ін.).

5. Недостатня структурованість об'єкта діяльності
системи. Потенційні замовники на післядипломну осві-
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ту уявляють собою дуже різнорідні групи осіб. При
здійсненні післядипломного навчання відбувається ди-
ференціація лише за фахом та кваліфікаційними кате-
горіями.

6. Відсутність комплексного забезпечення ключо-
вих освітніх процесів. Перш за все це стосується тих
процесів, що пов'язані із якістю післядипломної освіти.

З огляду на це передбачено вдосконалення існую-
чого механізму державного управління післядипломною
освітою на підставі: по-перше, підвищення наукової об-
грунтованості управління; по-друге, пізнання законо-
мірностей, особливостей функціонування об'єкта управ-
ління, врахування його специфічних рис; по-третє, вра-
хування динаміки розвитку суспільства, об'єктивних
умов, що постійно змінюються, та пристосування до них
механізму управління; по-четверте, врівноваження, ви-
значення пропорцій централізації та децентралізації уп-
равління; по-п'яте, посилення зв'язків між елементами
механізмів управління, забезпечення їх цілеспрямова-
ного функціонування; по-шосте, вдосконалення най-
більш значущих елементів механізму управління, зок-
рема соціально-правових норм як регулятора поведін-
ки і діяльності людей, що має безпосередній вплив на
досягнення ними мети.

При цьому дія механізму пропонованого механізму
управління спрямовується на мінімізацію існуючих про-
тиріч у функціонуванні післядипломної освіти, що обу-
мовлені складними процесами суспільної трансфор-
мації, а саме: між декларуванням пріоритетності розвит-
ку освітньої системи й реальним невизнанням її у якості
сфери пріоритетного державного фінансування; між
необхідністю реагувати на умови зовнішнього середо-
вища системи, що постійно змінюється, та консерватиз-
мом управління, його схильністю до використання ста-
рих схем, напрацьованих алгоритмів, стереотипів у прий-
нятті управлінських рішень; між темпами зміни на рин-
ку праці й інерційністю управлінських структур післядип-
ломної освіти; між об'єктивним підвищенням ролі про-
фесійного знання й обмеженим доступом до інформа-
ційних джерел як вітчизняних, так і зарубіжних; між зро-
станням освітніх потреб фахівців й скороченням мож-
ливостей отримання безкоштовної післядипломної ос-
віти; між комп'ютерізацією усіх сфер суспільства й слаб-
кою матеріально-технічною базою освітньої системи,
нерозвиненістю її інформаційної інфраструктури; між
підвищенням ролі викладача системи післядипломної
освіти, визнанням складності й важливості його профе-
сійної діяльності й зниженням стимулюючої ролі заро-
бітної плати викладацького складу системи; між темпа-
ми соціально-економічних перетворень в країні і станом
суспільної свідомості, адекватність змін якої значною
мірою має забезпечувати післядипломна освіта (як
мінімум щодо професійної компоненти); між визнанням
післядипломної освіти одним з можливих ресурсів роз-
витку регіонів й реальною участю освітньої системи у
вирішенні відповідних соціально-економічних проблем.

Рушійною силою формування адекватного сучасним
вимогам суспільства механізму державного управління
післядипломною освітою виступають інтереси та потре-
би: по-перше, держави; по-друге, регіональних підприє-
мницьких спільнот; по-третє, недержавних структур, які
знаходяться у процесі становлення.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи наведені викладки, необхідно зазначи-

ти, що удосконалення існуючого механізму державного
управління післядипломною освітою має бути здійснене з
урахуванням таких передумов: підвищення наукової об-
грунтованості управління, зокрема на основі використан-
ня концепції соціально-адекватного менеджменту; дослі-
дження та врахування закономірностей державного управ-
ління в указаній сфері; урахування динаміки розвитку сус-
пільства як зовнішнього середовища системи; урахуван-
ня специфіки об'єкта управління; урівноваження тенденцій
централізації та децентралізації управління; посилення
зв'язків між елементами механізму управління.

Література:
1. Абдеев Р.Ф. Механизм управления, его генезис

и системоорганизующая роль / Р.Ф. Абдеев // Фило-
софские науки. — 1990. — № 4. — С. 105—113.

2. Державна національна програма "Освіта" Украї-
на XXI століття. — К.: Райдуга, 1994. — 61 с.

3. Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI
століття / Авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко,
А. Гурій та ін. Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал
державо- і культуротворення. — 2011. — 672 с.

4. Олійник В.В. Проблеми реформування і розвитку
післядипломної освіти / В.В. Олійник, А.С. Нікуліна // Після-
дипломна освіта в Україні. — 2009. — № 1. — С. 6—9.

5. Пирогова О.В. Моделирование в образовании /
О.В. Пирогова // Инновации в образовании. — 2004.
— № 5. — С. 36—40.

6. Семиченко В.А. Психологічні аспекти професій-
ної підготовки і післядипломної освіти педагогічних
кадрів / В.А. Семиченко // Післядипломна освіта в
Україні. — 2001. — № 1. — С. 54—57.

7. Социологический энциклопедический словарь /
Ред.-координатор Г.В.Осипов. — М.: ИНФРА, М-Нор-
са, 1998. — 488 с.

References:
1. Abdeev, R.F. (1990), "Control mechanism, its

genesis and role sistemoorganizuyuschaya" Filosofskie
nauki, vol. 4, pp. 105—113.

2. (1994), Derzhavna natsional'na prohrama "Osvita"
Ukraina XXI stolittia [State National Program "Education"
Ukraine XXI century], Rajduha, Kyiv, Ukraine.

3. Lytvyn, V. Andruschenko, V. and Hurij, A. (2011),
Naukovo-osvitnij potentsial natsii: pohliad u XXI stolittia
[Science and Education Nation: A Look into the XXI
century], Osvita i nauka: tvorchyj potentsial derzhavo- i
kul'turotvorennia, Kyiv, Ukraine.

4. Olijnyk, V.V. and Nikulina, A.S. (2009), "Restructuring
and Development of Postgraduate Education", Pislia-
dyplomna osvita v Ukraini, vol. 1, pp. 6—9.

5. Pirogova, O.V. (2004), "Modeling in Education",
Innovacii v obrazovanii, vol. 5, pp. 36—40.

6. Semychenko, V.A. (2001), "Psychological aspects
of training and postgraduate education teachers",
Pisliadyplomna osvita v Ukraini, vol. 1, pp. 54—57.

7. Osipov, G.V. (1998), Sociologicheskij jenciklo-
pedicheskij slovar' [Encyclopedic Dictionary of Sociology],
INFRA, M-Norsa, Moscow, Russian Federation.
Стаття надійшла до редакції 29.05.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 13/2014142

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація економічного потенціалу малого і серед-

нього підприємництва багато в чому залежить від вироб-
лення і проведення активної державної політики щодо
його підтримки та розвитку. Як показує світова практика,
мале та середнє підприємництво, враховуючи його харак-
терні особливості, потребує постійної уваги та підтримки
з боку органів державної влади та місцевого самовряду-
вання. Складність процесу державної підтримки малого
та середнього бізнесу вимагає адекватної системи її уп-
равління, яка повинна гнучко реагувати на зміну ситуації,
різноманітні по застосовуванню інструменти і грунтува-
тись на зворотному зв'язку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження природи малого підприємництва, його
місця та ролі в розвинутих ринкових економіках, реагу-
вання на заходи державного регулювання та підтримки є
об'єктом уваги таких зарубіжних та вітчизних учених, як
О.Г. Борісов, Н.М. Заярна, С.Б. Зангеева, В.І. Захарченко,
А.В. Іванищева, М.М. Ільчишин, Я.М. Кашуба, Г.М. Коліс-
ник, Л.Ф. Лебедева, Г.А. Лех, В.М. Литвиненко, Е.М. Ро-
манова, В.І. Рибчак, В.І. Сорокіна, О.Я. Туркало, Й. Шум-
петер. Разом із тим, чимало теоретичних і практичних
питань проблематики залишаються недостатньо розкри-
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тими з точки зору комплексності та системності, що дає
підстави стверджувати про актуальність вивчення закор-
донного досвіду державного регулювання підприємниц-
тва.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є розгляд закордонного дос-

віду державного регулювання підприємництва, ви-
значення можливостей та напрямів його застосування в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна підтримка малого підприємництва займає
важливе місце в економіці багатьох країн. Наприклад, в
Японії і Франції здійснюється державне регулювання
формування сприятливого економічного клімату для роз-
витку малого підприємництва. Такі країни, як США і Ве-
ликобританія керують інноваційним розвитком за допо-
могою ринкових механізмів, серед яких лібералізація
податкового та амортизаційного законодавства [10, С.
444].

У країнах з ринковою економікою створюється ефек-
тивне інституціональне середовище для розвитку малого
і середнього підприємництва: надання господарської са-
мостійності та свободи дій у рамках закону, стимулюван-
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ня добросовісної конкуренції та обмеження монополіз-
му, консультування та надання допомоги при отриманні
інвестицій, кредитування і фінансування на пільгових умо-
вах, захист приватної власності. Існують горизонтальний
і вертикальний підходи до регулювання діяльності малих
підприємств [5, с. 62]. Горизонтальний підхід пов'язаний
із захистом інтересів у суміжних областях діяльності і
зміцненням позиції малого та середнього підприємства у
відповідному виді діяльності, вертикальний — створення
умов для економіко-соціального розвитку даного секто-
ра.

У зарубіжних країнах малий і середній бізнес являє
собою головну сферу зайнятості населення, сприяє роз-
витку інноваційного потенціалу економіки, пошуку та
впровадженню нових форм діяльності виробництва, а та-
кож збуту і фінансування.

Малий і середній бізнес в більшості провідних країн
сприяв політичній та соціально-економічній стабілізації,
створенню середнього класу (у Франції, Великобританії,
Бельгії, Німеччині, Канаді, Іспанії), подоланню рецесії (в
Ізраїлі, США), створенню нових ринків (у Мексиці, Канаді,
Сінгапурі, Японії), послідовному проведенню реформ (у
Китаї, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини) [1, с. 66].

Мале підприємництво за своєю природою не володіє
тими можливостями, які є у великого бізнесу. Підприєм-
ниць часто бере на себе функції головного керівника, фа-
хівця з пошуку ринків збуту і потенційних партнерів, спец-
іаліста з технології виробництва товару або послуг і т. д. І
все це — в одній особі. Очевидно, що на малих підприєм-
ствах просто неможливо тримати штат управлінців, бух-
галтерів. Власнику підприємства доводиться працювати
нарівні з найманими працівниками і навіть значно більше.
Там, де велике підприємство може найняти десятки
фахівців для вирішення тих чи інших проблем, мале
підприємство повинно досягати успіху власним вмінням
та динамічністю дуже маленького колективу.

Суспільство в особі державних і муніципальних спе-
ціальних служб має допомагати суб'єктам малого підприє-
мництва. Допомога є свого роду форою, покликаною ком-
пенсувати вразливість, природну обмеженість можливо-
стей малого бізнесу порівняно з великим. Тим самим по-
винні вирівнюватися їх конкурентні можливості на загаль-
не благо населення країни та її економіки, що є загаль-
ноприйнятою світовою практикою.

Досвід ряду країн з розвиненою ринковою еконо-
мікою показує, що найбільш ефективно державну полі-
тику підтримки та розвитку малого і середнього під-
приємництва можна здійснювати через спеціалізований
урядовий орган, який має достатні ресурсні можливості і
повноваження. При цьому частина виконавчих повнова-
жень делегується іншим організаційним структурам
(профільним міністерствам, контрольно-ревізійним служ-
бам, департаментам, банкам, фондам тощо). Функції всіх
вищезгаданих відомств багато в чому схожі, відмінності
полягають в ієрархії підпорядкованості та принципі взає-
модії з іншими відомствами, в організаційній структурі та
масштабах діяльності, а також в системі відносин з парт-
нерськими та громадськими організаціями.

Таким чином, основою державного регулювання
діяльності малого підприємництва в США є спеціальні
підрозділи в міністерствах та відомствах. Вони здійсню-
ють цільові програми допомоги окремим групам дрібних
бізнесменів. Внесок малого бізнесу у ВВП США стано-
вить близько 40%, а також понад половини всіх інвес-
тицій здійснюється розвиток малого бізнесу, в якому зай-
нято більше 2/3 сукупної робочої сили [12, с. 35]. В Японії
сформована загальнонаціональна система підтримки ма-

лого підприємництва при регулюючому взаємодії неза-
лежного адміністративного агентства "Організація
підтримки малого підприємництва та інноваційного роз-
витку регіонів Японії", яка утворює державну інфраструк-
туру підтримки підприємництва [4, с. 14]. Держава ініціює
проведення моніторингу стану розвитку малого підприє-
мництва, організовує комплексні дослідження, визначає
ефективність заходів державного регулювання діяльності
малого підприємництва. Організована система "зворот-
ного зв'язку" держави з підприємницьким співтовари-
ством. Підтримку малого підприємництва в Японії нада-
ють не тільки державні структури, але й галузеві інститу-
ти, такі, як Інститут дрібного бізнесу. У Німеччині аналог-
ічну підтримку надають галузеві спілки підприємців і тор-
гово-промислові палати.

У цілях стимулювання розвитку інноваційного
підприємництва керівництво багатьох економічно розви-
нених країн приділяє серйозну увагу фінансовим складо-
вим стратегії інноваційного розвитку малого підприємниц-
тва. Наприклад, уряд Великобританії розробив ряд про-
грам з надання фінансової підтримки малим підприємцям
інноваційної сфери, що включають обмін досвідом і знан-
нями, трансферт технологій між підприємствами, універ-
ситетами та дослідницькими центрами і т.д. Передбачаєть-
ся державне фінансування видатків з надання у тимча-
сове користування виробничих площ і унікального об-
ладнання [11, с. 21].

У Китаї державна підтримка малих інноваційних
підприємств здійснюється в рамках загальної стратегії
розвитку: створення бізнес-інкубаторів; сприяння в орган-
ізації венчурних фондів для малих підприємств; розміщен-
ня в секторі малого підприємництва державних замовлень
тощо [1, с. 31].

Європейські країни дуже активно підтримують роз-
виток експортного потенціалу свого малого бізнесу. Діють
ефективні системи гарантій експортних поставок до
Німеччини, Австрії, Італії, Фінляндії. Формується єдина
система гарантій Євросоюзу [13, с. 70].

Серед заходів з підтримки підприємництва в США, Ве-
ликобританії, Нідерландах можна виділити наступні ос-
новні напрями діяльності:

— пряма фінансова підтримка бізнесу у вигляді пря-
мих позик, пайової участі в позиках комерційних банків
та гарантування позик комерційних банків;

— підготовка кадрів у спеціалізованих центрах і на
робочих місцях;

— технічна допомога (надання та оплата консультац-
ійних та проектних послуг);

— юридична (при реєстрації компаній);
— організаційно-фінансова (розробка бізнес-планів,

пошук потенційних інвесторів);
— проведення інженерних розробок (конструюван-

ня продукту і технологій);
— маркетингова;
— адміністративно-господарські послуги (оренда

приміщень на вигідних для бізнесменів умовах, допомо-
га адміністративного характеру (надання персональних
комп'ютерів, копіювальної техніки);

— бухгалтерські (відкриття банківського рахунку, до-
помогу у веденні банківських книг і т. д.) [6, с. 41].

В останні роки акцент робиться саме на нове перс-
пективне підприємництво. Одним з найбільш ефективних
способів стимулювання зростання нового підприємницт-
ва стали бізнес-інкубатори — спеціалізоване державне
або державно-приватна установа, яка здійснює багатоп-
ланову підтримку компаніям, що створюються. Це бага-
тоцільова будівля, в якій компанії (підприємства) можуть
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знайти прийнятне приміщення (офіс, склад, цех тощо)
безкоштовно або за помірну плату. Підприємцям надаєть-
ся сприяння в області управління з боку менеджерів
бізнес-інкубатора і відкривається доступ до мережі по-
слуг професійних експертів-юристів, бухгалтерів, фахівців
з маркетингу.

Для країн з розвинутою ринковою економікою харак-
терний більш високий рівень розвитку малого підприєм-
ництва і ступеня його участі у забезпеченні конкурентос-
проможності національних економік. Так, у малому
підприємництві США зайнято понад 62 млн осіб (або 50%
усіх працюючих у приватному секторі), що створюють
понад 50% ВВП країни. За останні 15 років в сегменті
національної економіки США — малому підприємництві
було створено 64% від загальної кількості створених
нових робочих місць [6, с. 41].

Досвід США показує, що найбільш динамічний роз-
виток отримують ті регіони, де сформовані промислові
або інноваційні кластери, — комплекси підприємств (про-
мислових компаній, дослідницьких центрів, наукових ус-
танов, органів державного управління на базі територі-
альної концентрації мереж спеціалізованих постачаль-
ників, основних виробників і споживачів, пов'язаних тех-
нологічним ланцюжком.

Згідно з даними статистичних досліджень, Японія вхо-
дить у першу трійку країн, з найпотужнішою економікою,
при цьому основна частина населення країни (близько
73% зайнятого населення) не зайнята у секторі малого
та середнього підприємництва. Японський досвід регулю-
вання і підтримки розвитку малого і середнього підприє-
мництва відрізняється високим рівнем державного впли-
ву на основні процеси реформування економіки країни.
Основний закон про малі та середні підприємства в Японії
був прийнятий в 1963 р., а після економічної кризи 1998
р. до нього були внесені суттєві зміни, продиктовані не-
обхідністю допомоги сектору малого і середнього
підприємництва в його адаптації до змін в економіці, про-
диктованих загостренням конкуренції на глобальних рин-
ках, стрімким розвитком інформаційних і високих техно-
логій, потреби в нарощуванні масштабів інноваційної
діяльності. Для прискорення реструктуризації промисло-
вості в Японії передбачається розукрупнення надпотуж-
них підприємств і корпорацій шляхом примусового про-
дажу великих блоків акцій іншим компаніям на відкритих
торгах з виділенням дочірніх виробничих і венчурних
суб'єктів малого і середнього підприємництва. Для регу-
лювання процесу прискореної реструктуризації викори-
стовується механізм податкового стимулювання і заходи
фінансового впливу [4, с. 41].

Фахівці відзначають, що значущим інструментарієм
стимулювання інноваційної діяльності є податковий, ре-
алізований за допомогою надання податкових пільг і пре-
ференцій, пільгових ставок орендної плати, бюджетне
фінансування інноваційної діяльності, що підтверджуєть-
ся зарубіжною практикою. Так, наприклад, формою особ-
ливого оподаткування витрат на НДДКР, що найбільш ча-
сто застосовується у світовій практиці є податковий кре-
дит, який дозволяє витрати на НДДКР спрямувати на змен-
шення податкових зобов'язань.

В Японії, Франції, Великобританії, Італії, Швеції,
Кореї податкове законодавство передбачає можливість
стовідсоткового вирахування з оподатковуваного дохо-
ду сум, що використовуються на фінансування поточних
витрат на НДДКР та інвестиції в обладнання для НДДКР.

У Франції в 1999 р. був прийнятий закон про інно-
вації, що передбачає залучення на конкурсній основі дос-
лідників для створення підприємств. У цілях просування

проектів в країні існує програма розвитку інкубаторів, в
якій малі фірми, по суті, безоплатно отримують на два —
три роки в користування приміщення, обладнання та інші
об'єкти. Значні кошти виділяються державою на транс-
ферти технологій. Для оплати фахівців передбачені кре-
дити, до 50 % яких — безповоротні [8, с. 41].

У Бельгії інноваційний процес стимулюється так зва-
ною кластерною політикою. Малим підприємствам, які бе-
руть участь в інноваційному процесі, за федеральним за-
коном податкові зобов'язання можуть бути знижені до
100 %. У Фландрії існує закон про інвестиції, згідно з яким
бюджетні кошти для трансферту технологій залучаються
через університети та науково-дослідні інститути.

Заслуговує на увагу підтримка Міністерства Фландрії
інвестицій в науку. Наслідком такої політики є високий
відсоток працівників у сфері наукомісткої: 9 % проти 4,4
% у середньому по Європі [13, с. 41].

Інноваційна система в Німеччині багато в чому схожа
з іншими країнами. Специфічною для Німеччини формою
є так званий КЕІМ-процес, у рамках якого створено орган,
керуючий групою університетів та інститутів для транс-
ферту технологій, передбачена спеціальна програма на-
вчання професорського складу і студентів трансферту
технологій, тобто підготовці вченого до підприємницької
діяльності. Інноваційне законодавство дозволяє профе-
сорам університетів створювати компанії по трансферту
технологій.

Найважливішим стимулом для трансферту технологій
є можливість участі університетів у створенні, спільно з
приватним капіталом, інноваційних компаній за рахунок
державного бюджету.

За результатами моніторингу правового регулюван-
ня інноваційної діяльності та розвитку малого підприєм-
ництва в зарубіжних країнах представляється можливим
відзначити, що основні законодавчі акти про діяльність
суб'єктів малого та середнього підприємництва доповнені
низкою урядових актів, що містять положення про різні
форми і види підтримки, діють спеціальні законодавчі
акти, що регулюють інноваційну діяльність (наприклад,
Закон Японії "Про заходи підтримки активної творчої
діяльності в секторі малого та середнього підприємницт-
ва").

Багато експертів зазначають, що Україні складно по-
долати відставання в інноваційному розвитку, а подолан-
ню сформованої ситуації повинен сприяти сприятли-
вий правовий клімат регулювання інноваційної діяльності
українським підприємництвом, і в першу чергу, малим, що
володіють здатністю гнучко та оперативно реагувати на
тенденції розвитку науки, промислового виробництва, по-
треби ринку, виклики та імперативи подальшого розвит-
ку в умовах глобалізації економічних процесів.

Незважаючи на те, що Й. Шумпетер визнавав все зро-
стаючу роль великих компаній в інноваційному розвитку
економіки, основна роль транснаціональних корпорацій
— це поліпшуючі інновації, а ризик виведення на ринок
нового продукту — прерогатива малого підприємництва,
яке, по суті, є основним джерелом інноваційного зрос-
тання економіки в силу готовності малого бізнесу до жор-
сткої боротьби за споживача [14, с. 31].

Німецький уряд також надає допомогу своїм дрібним
і середнім підприємствам у вигляді кредитів і субсидій. У
післявоєнній Німеччині використовувалася оригінальна
модель кредитних гарантій для малого бізнесу. У 1948 р.
був створений Банк кредитних гарантій для управління
грошовими коштами, що надходили за планом відновлен-
ня Європи Маршалла. Одночасно були створені регіо-
нальні кредитні корпорації. Зараз Банк кредитних га-
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рантій є одним з десяти провідних банків Німеччини і
об'єднує 24 регіональних установи. Капітал банку є по-
вністю державним, причому 80 % належить федеральній
адміністрації, а решта 20 % — адміністрації земель. Що
стосується регіональних кредитних установ, то вони зна-
ходяться в руках приватного капіталу і мають форму акц-
іонерних товариств. Прибуток цих компаній звільнена від
податку на увазі важливої суспільної ролі, яку вони
відіграють. За час існування ця система надала дрібним і
середнім підприємцям більше 100 тис. гарантій на загаль-
ну суму 10 млрд марок, завдяки яким було реалізовано
комерційних кредитів, лізингових контрактів і венчурно-
го фінансування на суму 14 млрд марок [1, с. 41].

З бюджету федерації і земель:
— пільгові інвестиційні кредити, головним чином при

освоєнні високотехнологічних виробництв;
— кредити для створення власних підприємств, а та-

кож регіональні кредити в рамках "Програми відроджен-
ня Європи".

Головна особливість, що лежить в основі державної
підтримки дрібних і середніх фірм в Німеччині, — це сти-
мулювання самореалізації економічного потенціалу цих
підприємств, створення для них рівних умов з великими
фірмами, підвищення їх конкурентоспроможності та
ефективності [9, с. 91].

Аналіз регіональної політики взаємодії держави і
бізнесу в західноєвропейських країнах дозволяє виділи-
ти в якості її базових характеристик наступні:

1. Надання державної підтримки приватному бізнесу
тільки в тому випадку, якщо це вигідно не тільки компан-
іям, але і певним територіям.

2. Особливий упор робиться на створення нових або
збереження існуючих робочих місць.

3. Поєднання прямої фінансової підтримки бізнесу з
непрямою, що забезпечує розвиток інфраструктури те-
риторій. Державні капіталовкладення в інфраструктуру
здійснюються в рамках загальнонаціональних та регіо-
нальних програм, до основних цілей яких відносяться: за-
лучення у райони нових компаній і поліпшення умов для
функціонування вже діючих, мобілізація внутрішніх ре-
сурсів розвитку регіону.

4. Розвинена система контролю за використанням
фінансової допомоги з боку держави. Серед інструментів
контролю виділяються фіскальні (наприклад, надання
компанії інвестиційних субсидій зв'язується з сплатою нею
податків), адміністративні (компанія повинна отримати
спеціальний дозвіл на здійснення інвестицій).

5. У складі базових напрямів регіональної політики
виявляється розширення інноваційної діяльності приват-
ного бізнесу. Практично у всіх країнах Західної Європи
субсидовані державою наукові та науково-інформаційні
центри надають дрібним і середнім провінційним компа-
ніям допомогу в інформаційному забезпеченні та прове-
денні прикладних та фундаментальних досліджень.

Для регіональних влад посильні наступні форми та
інструменти непрямої підтримки процесів розвитку науки
і техніки: зниження тарифів на енергоресурси та кому-
нальні послуги; повне звільнення від податку на прибу-
ток, що спрямовується на розширення та модернізацію
виробництва; зниження ставок орендної плати за вико-
ристання землі та будівель.

6. Сприяння формуванню і розвитку коопераційних
зв'язків між сферою НДДКР і фірмами. Держава при цьо-
му виступає як брокер. У Великобританії, Бельгії, Данії,
Португалії, Німеччині створені різні центри по кооперації
університетів і промисловості, інноваційні центри з пере-
дачі передової технології малому і середньому бізнесу.

7. У 90-х рр. у державній політиці починає превалю-
вати кластерна філософія — уряди концентрують зусил-
ля на підтримці існуючих кластерів і створення нових ме-
реж компаній, що раніше не контактували між собою.
Держава при цьому не тільки сприяє формуванню клас-
терів, але і стає учасником мереж. Кластерні стратегії
широко використовуються у Великобританії, Німеччині,
Данії, Нідерландах, Фінляндії та ряді інших країн. Наприк-
лад, у Німеччині з 1995 р. діє програма створення біотех-
нологічних кластерів. У Норвегії уряд стимулює співпра-
цю між фірмами в кластері "морське господарство". У
Фінляндії розвинутий лісопромисловий кластер, куди вхо-
дить виробництво деревини і деревних продуктів, папе-
ру, меблів, поліграфічного і пов'язаного з ним устатку-
вання [13, с. 77].

8. Участь органів Європейського союзу як наднаціо-
нальних організацій у здійсненні регіональної політики,
метою якої є стимулювання економічного розвитку в ре-
гіонах, що мають низький рівень ВВП на душу населення
або схильних до деіндустріалізації. Один з таких органів
— Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР),
що надає фінансову підтримку переважно у формі суб-
сидій, що забезпечують створення нових або збережен-
ня існуючих робочих місць. Європейські програми науко-
во-технічного співробітництва, зокрема "Еврика", відігра-
ють важливу роль у створенні кластерів, зводячи разом
партнерів, які не змогли самостійно встановити контакти
на національному рівні [1, с. 38].

Важливо також враховувати досвід розвинених країн
у цільовому характері підтримки малих підприємців з ак-
центом на початківців. У міжнародній практиці виділяють
кілька категорій людей, що прагнуть зайнятися бізнесом
і початківців свою справу.

Перша категорія — це підприємці-початківці, тобто
громадяни, які мають здібності та бажання займатися та-
кою діяльністю. Тут увагу органів підтримки спрямовано,
насамперед, на молодь, військовослужбовців, звільнених
у запас, колишніх урядовців, інженерів, які залишаються
без роботи після закриття великих виробництв.

Друга категорія підприємців — це ті, хто вже почав
свій бізнес і має невелику власність. Однак сімейному або
малому підприємству потрібно розширення або модерн-
ізацію, а іноді і якісне оновлення виробництва (наприк-
лад, диверсифікація) плюс певні фінансово-кредитні ре-
сурси.

Третя категорія підприємців — це ті, у яких вже є ста-
більний бізнес, а значить, є і кредитна історія. Ця катего-
рія підприємців може отримати додаткові кредити навіть
під обігові кошти. Безумовно, таким підприємцям необх-
ідна підтримка при виході на зовнішні ринки.

Таким чином, колосальний ефект від використання
малого бізнесу в модернізації регіональної економіки за
кордоном відзначений вже давно. Феномену його впливу
на економічні, політичні, соціальні та технологічні пере-
творення в регіонах, а також здатності стабілізувати про-
цеси регіонального розвитку, що відбуваються в цих об-
ластях, постійно приділяється пильна увага.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Все вищесказане дозволило сформулювати основні
напрямки підтримки суб'єктів малого підприємництва, які
можна перенести на регіональний рівень у російських умо-
вах: організація спеціалізованого регіонального виконав-
чого органу, відповідального за розвиток та підтримку
підприємництва; визначення територіальної і галузевої
пріоритетності підтримки суб'єктів малого та середнього
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підприємництва; інформаційне обслуговування суб'єктів
малого та середнього підприємництва: пошук інвесторів,
визначення можливостей малого та середнього підприє-
мництва, технологічні ресурси, експортні можливості, суб-
контрактація; підтримка суб'єктів малого і середнього
підприємництва за категоріями: початківці (навчання,
консалтинг, низькопроцентні мікрозаймы під стартапи),
діючі (низькопроцентні лізинг, кредити, гарантії), що
розвиваються (субсидування участі у виставках, ділових
місій, ярмарках); розвиток інфраструктури підтримки
малого та середнього підприємництва за селекційної
ланцюжку: бізнес-інкубатор, технопарки, промислові
парки, кластери; підтримка інноваційного бізнесу: подат-
кові пільги, гранти, ендаумент-фонди, венчурні фонди;
створення регіональних "омбудсменів" у вигляді фізич-
них осіб та інституціональної інфраструктури; інвестиц-
ійна підтримка ("премія за капіталовкладення"): знижен-
ня регіональних податків; забезпечення пільгового дос-
тупу суб'єктів малого і середнього підприємництва до
державних замовлень на постачання товарів, робіт та по-
слуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації світової економіки і стиран-

ня меж між країнами капітал активно переміщується
по світу з метою отримання доступу до нових ринків
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STRATEGY OF BUILDING AN INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
IN TERMS OF GLOBALIZATION

Економіка України досягла стану, за якого склався цілий ряд проблем, які почали швидко

знижувати міжнародну конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість країни. У цій

ситуації продовження існуючого шляху розвитку в незмінному вигляді більше неможливе,

потрібні зміни як у підприємницькому, так і в державному секторі. Проведення змін припускає

наявність достатньої мотивації і необхідних знань про те, що і як змінювати. При цьому розви-

ток економіки України знаходиться в складній кореляції з глобалізаційними тенденціями. Гло-

балізація змінює характер стосунків із зовнішнім світом, підштовхує розвиток відкритості,

сприяє росту обсягів торгівлі і міжнародних інвестицій. З огляду на це, в статті проведено сис-

тематизацію чинники соціально-економічного розвитку України, розроблено етапи формуван-

ня політики підвищення інвестиційної привабливості країни, визначено ознаки, що характери-

зують кінцеву стратегічну мету забезпечення інвестиційної привабливість України та узагаль-

нено основні напрями формування інтегрованої стратегії підвищення інвестиційної привабли-

вості України.

The economy of Ukraine has reached a stage, when several big political, economic and social

problems started a rapid reduction of the international competitiveness and investment attractiveness

of the country. In this situation the current strategic development is no longer effective and changes

in the business and public sectors are required. Such changes require a sufficient motivation and

the necessary knowledge of what and how to do. The development of the economy of Ukraine is very

connected with globalization trends. Globalization has changed the nature of relations with the outside

world, encouraged transparency, boosted the growth of trade and international investment. In this

respect, it was: systematized the socio-economic development's factors; developed stages and

directions of the policy to increase the investment attractiveness of Ukraine; identified characteristics

that identify the ultimate strategic goal to increase an investment attractiveness of Ukraine; and

summarized the main directions of building an integrated strategy to increase the investment

attractiveness of Ukraine.

Ключові слова: інвестиційна привабливість України, прямі іноземні інвестиції, інвестиції, глобалізація,
стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки.

Key words: investment attractiveness of Ukraine, foreign direct investment, investments, globalization, strategy
of building an investment attractiveness of the national economy.

або підвищення рентабельності виробництва, за раху-
нок зниження витрат і економії на заробітній платі. Цей
феномен відкриває для України нові можливості для
економічного розвитку і залучення украй необхідних
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додаткових зовнішніх інвестицій. Тому для досягнен-
ня динамічнішого економічного розвитку країни,
зміцнення тенденції по подоланню бідності і підвищен-
ня добробуту громадян України органи влади повинні
покладатися не лише на внутрішні, але і на зовнішні
ресурси.

Підвищення інвестиційної привабливості України
— це процес, який вимагає часу і зусиль, і в якому по-
зитивні результати потребують злагодженої роботи
різних органів влади, розуміння і підтримки керівниц-
тва країни, наявності та активної дії команди професі-
оналів, яка зможуть впровадити усі необхідні кроки.
Залучення іноземних інвестицій створює нові вироб-
ничі потужності, нові робочі місця і сприяє розвитку
експорту з країни, таким чином виступає потужним
додатковим чинником розвитку економіки. Тому у
всьому світі країни і регіони ведуть високо конкурент-
ну боротьбу за те, щоб підвищити власну інвестиційну
привабливість та залучити іноземні інвестиції на своїй
території. В цих умовах дуже важливим стає поняття
стратегії формування інвестиційної привабливості на-
ціональної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що існує дуже багато літератури, де
розглянута основна проблематика інвестицій. Пробле-
ми іноземних інвестицій досліджувалися в працях таких
вітчизняних вчених, як Анатолій Пересада, Олександр
Рогач, Ігор Матюшенко, Валерій Божко, Дмитро Лук'я-
ненко, Богдан Губський, Олег Мозговий, Володимир
Мельник. Класиками теми управління внвестиціями ста-
ли Аймад Муза, Рікі Гріффін, Майкл Пастей, Чарльз
Хілл, Бруно Сольнік та Деніс Макліві.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Переважна більшість наукових робіт з даної пробле-
матики торкається лише загальної проблематики інвес-
тиційної політики держави. У даній статті надається
практичний аспект формування політики підвищення
інвестиційної привабливості України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення етапів формування по-

літики підвищення інвестиційної привабливості країни,
узагальнення ознак, що характеризують кінцеву стра-
тегічну мету забезпечення інвестиційної привабливість
України та систематизація основних напрямків форму-
вання інтегрованої стратегії підвищення інвестиційної
привабливості України.

Інвестиції, внутрішні або іноземні, вказують на впев-
неність у майбутній економічній привабливості країни.
Інвестиції мають безпосередній вплив з точки зору інтен-
сивного збільшення капіталу, який вони представляють.
Інвестиції також зазвичай приносять поліпшення знань
і навичок, оскільки створюють стимул для поліпшення
усіх показників, що впливають на конкурентоспро-
можність економіки країни. Додатковою вигодою від
іноземних інвестицій є додатковий капітал, технології і
виходи на зарубіжні ринки.

Для підвищення інвестиційної привабливості Украї-
ни потрібні системні зміни моделей поведінки як на рівні
людей, підприємств і галузей виробництва, так і на рівні
держави. У перехідний період основою досягнення ус-
піху є здатність суб'єктів економіки повністю застосу-
вати наявні ресурси. Поглиблення дисбалансу економі-
чного розвитку в країні показує, що можливості розвит-
ку, що спирається на екстенсивне використання ре-
сурсів, починають вичерпуватися. Необхідно знайти нові
шляхи для підвищення інвестиційної привабливості еко-
номіки на базі синергії, що виникає від ефективної
співпраці іноземного інвестора з вітчизняним бізнесом.

На існуючому етапі розвитку економіки успіх забез-
печується в першу чергу здатністю людей і підприємств
здійснювати необхідні оновлення, проте в порівнянні з
етапом екстенсивного розвитку істотно підвищується
роль держави. Особливо важливим це стає у зв'язку зі
швидким ростом грошової підтримки, яка буде отрима-
на найближчими роками від МВФ, Європейського Со-
юзу та інших розвинутих країн та міжнародних органі-
зацій, і необхідністю її доцільного використання.

Держава має бути активізатором і каталізатором
змін, спрямованих на співпрацю і ефективність викори-
стання ресурсів. У цьому випадку процес змін приско-
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Рис. 1. Система чинників соціально-економічного розвитку України

Розроблено автором.
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рюється і стає системнішим, а також отримує додатко-
ву внутрішню енергію. Цій меті служать загальні і конк-
ретніші рекомендації відносно політики підтримки рос-
ту продуктивності ресурсів і, через це, зусиль, спрямо-
ваних на підвищення інвестиційної привабливості еко-
номіки.

Спираючись на теорію економічної політики [4; 5],
систему чинників соціально-економічного розвитку Ук-
раїни можна представити у наступному вигляді (рис. 1).

При конструюванні системи чинників підвищення
інвестиційної привабливості країни основою є розумін-
ня, що економіка і політика в суспільстві нерозривно
пов'язані. Тільки за допомогою ефективної політики, яка
в змозі діяти стратегічно, існує надія проінвестувати
досягнення нової стадії розвитку економіки, заснова-
ної на знаннях і інновації. Особливо в сучасних умовах,
замість політичних декларацій потрібна система заходів,
забезпечених реальними інвестиційними ресурсами.
Подальший розвиток економіки великою мірою зале-
жить від ефективності політик, спрямованих на ініціа-
цію і підтримку заходів, орієнтованих на підвищення
продуктивності та конкурентоспроможності. На ново-
му етапі розвитку економічна політика повинна стати
більше різноманітною в порівнянні з колишньою. Не-
обхідно постійно зважати на принципи макроекономіч-
ного балансу і відкритості конкуренції [5], проте допов-
нити це новими науковими рішеннями та рекомендова-
ними практичними заходами.

Можна виділити як загальні, так і конкретні реко-
мендації відносно політики підвищення інвестиційної
привабливості України.

Найважливішою роллю держави з точки зору по-
літики розвитку є створення для своїх громадян умов
для успішної, взаємно корисної співпраці у сфері як еко-
номіки, так і політики. Для досягнення успіху критичне
значення має забезпечення розвитку в економіці і по-
літиці. Необхідно не лише забезпечити, але і заохочу-
вати активну діяльність громадян в обох сферах. Осно-
вою для цього є здатність до зміни, яка спирається на
нові позиції, знання і навички усіх сторін, причому од-
наково важливими є як індивідуальні, так і колективні
знання.

У формуванні здатності до зміни істотну роль ві-
діграють такі, пов'язані із створенням і поширенням
знань інститути, як освіта (надання значення навчанню
упродовж усього життя) і мережі співпраці.

У політиці підвищення інвестиційної привабливості
необхідно знайти такий механізм ухвалення економіко-
політичних рішень, який забезпечив би пріоритет стра-
тегічних інтересів суспільства перед інтересами повсяк-
денної політики. Важливим є досягнення здійснення
виконавчою владою ефективних програм розвитку.
Потрібна стабілізація політики зі зміною її в консенсус-
ну в усіх істотних стратегічних областях (в т.ч. наука,
освіта, інновації).

Економічна політика повинна стати різноманітнішою
в порівнянні з існуючою. Вона має бути цілеспрямова-
ною і спроможною до змін відповідно до стану економ-
іки. Передумовою стратегічної політики є наявність по-
стійного і незалежного економічного моніторингу і по-
стійний розвиток наукового консультування економіч-
ної політики і надання їй законної сили. Державі необ-

хідно створити можливості, щоб іноземні інвестори по-
чували себе необхідними партнерами, і направляти
діяльність так, щоб це сприяло посиленню інвестицій-
ної привабливості економіки країни.

У економіці основним завданням держави можна
вважати забезпечення привабливості економіки країни
для вітчизняних і іноземних чинників виробництва (для
робочої сили і капіталу), а також створення можливос-
тей і стимулів для ефективного використання цих чин-
ників [1].

Інвестиційний процес є послідовністю робіт інтелек-
туального і фізичного характеру, які служать створен-
ню об'єкту, впливають безпосередньо або опосередко-
вано на нього. Здійснення інвестиційного процесу в еко-
номіці будь-якого типу припускає наявність ряду умов,
основними з яких є:

— достатній для функціонування інвестиційної сфе-
ри ресурсний потенціал;

— існування економічних суб'єктів, здатних забез-
печити інвестиційний процес в необхідних масштабах;

— механізм трансформації інвестиційних ресурсів
в об'єкти інвестиційної діяльності.

Формування інвестиційної привабливості розпочи-
нається із забезпечення і збереження макроекономіч-
ного балансу, стабільності і довіри і завершується фор-
муванням сприятливого для розвитку підприємництва
середовища

При безпосередній дії на суб'єктів економіки дер-
жава повинна використати по можливості погоджено і
комплексно заходи тиску і підтримки [4]. Із заходів тис-
ку центральним є забезпечення чесної і ефективної кон-
куренції, внаслідок чого успіху можуть досягти тільки ті
підприємства, які пропонують споживачам свого виро-
бу найбільшу цінність (кращу якість, нижчу ціну). Усі інші
шляхи досягнення успіху (наприклад обмеження в кон-
куренції, нечесна конкуренція, в т.ч. реклама, що вво-
дить в оману, корупція, податкове шахрайство, забруд-
нення довкілля тощо) держава повинна виключити.

Підтримувальні заходи повинні підтримати рух
підприємництва в країні і, ширше, усієї економіки до
наступного етапу розвитку економіки -розвитку, засно-
ваного на знаннях і інновації. Відповідна політика по-
винна використати як регулятивні і грошові, так і орга-
нізаційні заходи, які на думку автора у результаті за-
безпечили б в Україні:

— ефективну інноваційну систему, яка повинна по-
в'язати між собою приватний та громадський сектор,
виробничу і науково — освітню сферу;

— конкретні економіко-політичні заходи, які по-
винні підтримувати сфери діяльності, у яких були б по-
зитивні супутні впливи на усю економіку і де ефект по-
силення більший;

— політику, яка створює та підтримує умови роз-
витку;

— збільшення глобальної спрямованості на усіх
рівнях суспільства;

— увагу на культуру і етику праці, а також на
здатність економічних суб'єктів до співпраці, що доз-
воляє значно підвищити продуктивність.

Розробка політики підвищення інвестиційної при-
вабливості країни повинна розпочинатися з розуміння
того, які вигоди може запропонувати країна інвесторам,
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і як вона виглядає в порівнянні з конкурентами. В значній
мірі відповіді на ці питання представлено в попередньо-
му розділі даної роботи. Результатом стратегічного пла-
нування повинен стати детальний документ, який опи-
сує "хто", "де" і "як" буде об'єктом заходів по залучен-
ню інвестицій. План має бути досить детальним і орієн-
тованим на майбутнє.

Розглянемо детальніше кроки по розробці політи-
ки підвищення інвестиційної привабливості країни (рис.
2).

Політика залучення інвестицій має бути розробле-
на незалежно від того, які підходи використовуються
для її розробки. Розробка такої політики має принци-
пове значення, оскільки дозволяє сконцентрувати об-
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Рис. 3. Ознаки, що характеризують кінцеву стратегічну мету забезпечення інвестиційної

привабливість України
Розроблено автором.

Рис. 2. Етапи формування політики підвищення інвестиційної привабливості країни

Розроблено автором.
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межені ресурси саме в тих галузях, які, ймовірно, заці-
кавлять інвесторів. Це підвищує шанси на успіх в питанні
залучення іноземних інвестицій та є інструментом для
підвищення інвестиційної привабливості країни.

Важливим документом, що формалізує і регламен-
тує діяльність органів влади зі створення умов для за-
лучення інвестицій є програма залучення інвестицій [7].
При розробці такої програми варто ставити реалістичні
плани і закладати реальні джерела фінансування, щоб
програма була ефективним інструментом економічно-
го розвитку і залучення інвестицій, а не "мертвим" до-
кументом. Вона включає аналіз інвестиційного потен-
ціалу країни і бар'єрів, стримуючих приплив інвестицій,
необхідну інформаційно-аналітичну інформацію і, най-
головніше, перелік конкретних заходів, з визначенням
виконавців і бюджету.

Наявність чітких, досяжних цілей, визначення конк-
ретних виконавців, термінів і бюджету, є основними
відмінностями програми від будь-яких інших документів
(планів, стратегій тощо) [3].

Метою стратегії підвищення інвестиційної приваб-
ливості України є стимулювання припливу іноземних
інвестицій відповідно до потреб структурної перебудо-
ви економіки і інноваційного розвитку країни на базі
постійного поліпшення інвестиційного клімату, рефор-
мування державної власності і розвитку державно-при-
ватного партнерства.

Пріоритетними завданнями, виконання яких ство-
рює можливості для досягнення наведеної вище мети
стратегії підвищення інвестиційної привабливості Украї-
ни є:

— визначення чітких пріоритетів залучення інозем-
них інвестицій за пріоритетними сферами: високотех-
нологічні сектори економіки, створення і розвиток кла-
стерів, традиційні види економічної діяльності;

— скорочення частки державного сектора і прива-
тизація держмайна;

— проведення інвестиційного таргетування, зокре-
ма орієнтація на роботу в конкретних галузях з потен-
ційними інвесторами — великими корпораціями, техно-
логічними лідерами у своїй області;

— прагнення до розвитку експортноорієнтованих,
ніж імпортозамісних виробництв.

Звертаючись до певної стратегічної мети забезпе-
чення інвестиційної привабливість України слід зазна-
чити, що інвестиційна привабливість України забезпе-
чується завдяки досягненню певного стану економіки
країни, який характеризується наступними ознаками
(рис. 3).

Економічна ситуація, що склалася в Україні, знач-
но ускладнює інвестиційну діяльність. Необхідна роз-
робка адекватного ринковим відносинам інвестиційно-
го механізму, що органічно поєднує форми приватно-
го та державного інвестування, оптимізація взаємозв-
'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, вдос-
коналення відповідної законодавчо-нормативної бази
і інші заходи, що регламентують інвестиційний процес
як на рівні окремого підприємства або галузі, так і на
рівні національної економіки в цілому. Ці питання є
ключовими, вони тісно пов'язані з фундаментальними
соціально-економічними процесами розвитку суспіль-
ства.

Найважливіша роль у справі відновлення і збільшен-
ня виробничих ресурсів в системі відтворення відведе-
на інвестиціям, а отже, їх ролі у забезпеченні певних
темпів економічного зростання. Якщо представити су-
спільне відтворення як систему виробництва, розподі-
лу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином,
торкнуться першої ланки — виробництва, і, можна ска-
зати, складуть матеріальну основу його розвитку.

Вибір об'єкту для інвестицій інвестори визначають,
виходячи із наступних критеріїв [2; 6]:

— стійка, конкурентоздатна, відкрита і сучасна еко-
номіка;

— політична стабільність в державі і прогнозо-
ваність його внутрішньо- та зовнішньополітичного кур-
су;

— інвестиційно-привабливий клімат країни з точки
зору оподаткування, митних зборів, прав і гарантій інве-
сторів;

— наявність інвестиційних об'єктів, здатних у міні-
мальні терміни розпочати приносити стабільний прибу-
ток;

— висококваліфіковані трудові ресурси, інші чин-
ники, що сприяють легкості ведення бізнесу.

З метою створення сприятливих умов для роботи
інвесторів в Україні необхідно удосконалити національ-
не інвестиційне законодавство, провести дерегуляцію
в економіці, здійснити лібералізацію дозвільної політи-
ки і залучення інвестицій.

Сформулюємо напрямки підвищення інвестиційної
привабливості України. Такими є:

— вдосконалення нормативно-правової бази в інве-
стиційній сфері;

— визначення пріоритетних галузей для інвестуван-
ня;

— захист прав інвесторів на державному рівні;
— надання пільг в пріоритетних галузях інвестуван-

ня;
— сприяння розвитку науки, науково-технічної і

інноваційною діяльності;
— створення технопарків з новітніми технологіями;
— активна участь в міжнародних інвестиційних

проектах;
— робота з міжнародними рейтинговими агентства-

ми;
— проведення маркетингових досліджень в області

залучення до країни інвестицій;
— моніторинг світових інвестиційних потоків і ана-

літичних досліджень;
— запрошення до України фахівців світового рівня

для розробки стратегій залучення інвестицій.
Вибір стратегії підвищення інвестиційної привабли-

вості України залежить від наявності в країні порівняль-
них переваг — географічних; регіональних, галузевих і
інших. У поточній і стратегічній перспективі саме ці пе-
реваги визначають оптимальну стратегію підвищення
інвестиційної привабливості країни, яка:

— по-перше, взаємопов'язувала б наявні передумо-
ви і обмеження розвитку;

— по-друге, включала рішення ключових задач і
проблем соціально-економічного розвитку України
(критерій відповідності стратегії цілям вищого рівня —
соціально-економічного розвитку країни): забезпечен-
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ня довготривалих темпів економічного зростання; підви-
щення продуктивності праці в економіці; активізація
інвестиційних і інноваційних процесів (підвищення рівня
інноваційності економіки); розвиток конкуренції, підви-
щення конкурентоспроможності країни, підприємств,
регіонів.

Перераховані вимоги тісно взаємопов'язані між со-
бою. Як свідчить досвід розвитку низки країн основним
стратегічним напрямом розвитку економіки на сучасно-
му етапі є її здатність до розвитку і підвищення якості
людського капіталу, до ефективних технологічних, еко-
номічних, соціальних, культурних і інших якісних пере-
творень. При цьому найбільше значення має загальна
макроекономічна стабілізація і доведення інституційної
організації у відповідність з ресурсним потенціалом еко-
номіки.

Формування ефективної стратегії підвищення
інвестиційної привабливості України природньо по-
требує остаточного вибору і пріоритету певної мо-
делі з метою вирішення завдань соціально-економі-
чного розвитку країни. Але вибір якої-небудь однієї
моделі не може бути здійснений з тієї причини, що
жодна з розглянутих стратегій не може бути по-
вністю знехтувана, оскільки кожна з них в тій чи іншій
мірі забезпечує збереження країни, її економіки,
території.

З одного боку, не можна відмовитися від викорис-
тання поточних порівняльних переваг і продовження
експорту сировини та продукції з низьким ступенем пе-
реробки, оскільки цей сегмент здатний в коротко- і се-
редньотерміновій перспективі забезпечити валютні над-
ходження, і тим самим виступає найважливішим інвес-
тиційним ресурсом для розвитку вітчизняної економі-
ки.

З іншого боку — потрібне ефективне залучення іно-
земних інвестицій з метою формування перспективних
порівняльних переваг економіки — технологій, кадрів,
сучасних виробничих потужностей.У той же час, кожна
зі стратегій має свої передумови і обмеження, певний
обсяг робіт, у тому числі у напрямі вдосконалення інсти-
туційного середовища залучення інвестицій, розвитку
інвестиційного потенціалу, узгодження інтересів груп
господарюючих суб'єктів та ін. І ці відмінності повинні
враховуватися при розробці стратегічних рішень на рівні
державної політики підвищення інвестиційної приваб-
ливості України.

З урахуванням сказаного, проблема оптимальної
політики підвищення інвестиційної привабливості Украї-
ни зводиться не лише до вибору принципових моделей,
а до розробки ефективних методів, механізмів та інстру-
ментів формування інвестиційної привабливості країни,
в основі яких — окремі елементи тієї або іншої моделі
росту. В даному випадку можна говорити про так звану
"інтегровану" (комплексну) стратегію підвищення інве-
стиційної привабливості України, що включає ряд еле-
ментів в контексті підтримки і розвитку не лише поточ-
них порівняльних переваг економічної системи, але і
перспективних, що відповідають тенденціям розвитку
глобальної економіки. З позицій вимог до оптимальності
стратегії підвищення інвестиційної привабливості Украї-
ни, а саме:

— забезпечення стабільних темпів економічного
зростання;

— активізація інвестиційних і інноваційних процесів
у країні;

— розвиток конкуренції в країні та забезпечення
конкурентоспроможності економіки країни на глобаль-
них ринках.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки 

Підвищення відкритості економіки для міжнародної конкуренції 

Розвиток людського потенціалу 

Відмова від практики захисту виробника на користь захисту 
споживачів і підтримки конкурентоспроможних підприємств 

Забезпечення недискримінаційної політики по відношенню до 
вітчизняних і зарубіжних інвесторів 

Посилення інвестиційної активності за допомогою заходів 
державного регулювання 

Формування і зміцнення ринкових інститутів 

Розвиток державно-приватного партнерства як ефективного 
механізму фінансування інвестиційних проектів 

Забезпечення макроекономічної і політичної стабільності 

Сприяння залученню інвестицій у стратегічно важливі з точки зору 
національних інтересів проекти (енергозбереження, збереження 
довкілля, сучасні агротехнології, інформаційні технології та ін.) 

Рис. 4. Основні напрями формування інтегрованої стратегії підвищення інвестиційної

привабливості України

Розроблено автором.
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Серед основних напрямків формування інтегрова-
ної стратегії підвищення інвестиційної привабливості Ук-
раїни слід виділити наступні (рис. 4).

У рамках інтегрованої стратегії підвищення інвес-
тиційної привабливості України особлива увага при-
діляється інвестиційному потенціалу як ключовому чин-
нику економічної модернізації. Йдеться про підвищен-
ня якісних параметрів інвестування як необхідній умові
реалізації даної стратегії.

Підвищення ролі інвестиційних ресурсів в розшире-
ному відтворенні, розвиток новітніх технологій, конку-
ренція, що посилюється, прагнення виробників випус-
кати усе більш якісні товари з метою отримання конку-
рентних переваг на ринку, дотримання екологічного
балансу, ведуть до того, що в економіці відбувається
вибуття неефективного капіталу, заміна застарілих тех-
нологій передовими, а реалізація інноваційних проектів
вимагає високоризикових інвестиційних засобів.

Іншими словами — інвестиції спрямовуються в ті
сфери економіки, до тих галузей та конкретних під-
приємств, які забезпечать максимальну ефективність
для економіки в цілому. В цьому випадку йдеться про
комерційну ефективність, тобто про найбільш високу
рентабельність і коротші терміни окупності вкладених
коштів): підвищення її конкурентоспроможності, інно-
ваційності, сталості розвитку, забезпечення вирішення
соціальних проблем.

ВИСНОВКИ
З аспекту підвищення інвестиційної привабливості

економіки України особливо важливо, щоб звертала-
ся увага на наступні заходи: зміна структури економ-
іки (залучення іноземних інвесторів в стратегічно важ-
ливі сектори економіки, створення програм розвитку
стратегічно важливих областей); забезпечення відпо-
відності і компетентності адміністративного апарату,
з метою втілити в життя швидкі зміни; спрямовані на
розвиток співпраці дії на усіх рівнях, з метою ефек-
тивніше створювати і застосовувати колективний
досвід і спрямовувати інвестиції для підвищення
ефективності використання обмежених ресурсів краї-
ни.

Політика підвищення інвестиційної привабливості
України включає встановлені в державі законодавчі,
регуляторні і інституціональні рамки у сфері інвесту-
вання економіки, спрямовані на збільшення іноземно-
го і прямого інвестування і максимізацію його вигід.
Формування ефективної політики підвищення інвести-
ційної привабливості України природньо потребує ос-
таточного вибору і пріоритету певної моделі з метою
вирішення завдань соціально-економічного розвитку
країни. З позицій вимог до оптимальності стратегії
підвищення інвестиційної привабливості України, а
саме: забезпечення стабільних темпів економічного
зростання; активізація інвестиційних і інноваційних
процесів у країні; розвиток конкуренції в країні та за-
безпечення конкурентоспроможності економіки краї-
ни на глобальних ринках. Подальші дослідження ав-
тора будуть спрямовані на моделювання інвестиційної
привабливості України в умовах глобалізації з метою
визначення та реалізації інвестиційного потенціалу
країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Для розуміння сутності та змісту проблем власності в
суспільстві, важливим залишається відслідкувати генезу уявлень
про права громадян на власність. Сучасні виклики ставлять нові
завдання, власність як частина перетворюючої діяльності лю-
дини є важливим елементом розвитку суспільства. Розуміння
історичних помилок дає чітке уявлення про реалістичність тих
чи інших уявлень про права громадян на власність. Аналіз те-
орій про права громадян на власність дає підстави виокремити
дієві складові цих теорій, що стануть основою розвитку майбутніх
уявлень про власність. Процес глобалізації потребують нових
прийнятних теорій у сфері взаємодії власників, саме історико-
порівняльна характеристика дає можливість оформити нові уяв-
лення про власність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Для кращого розуміння проблеми прав громадян на
власність, варто розглянути деяких представників античності, які
займалися цією проблемою, зокрема, Платона в його праці "Дер-
жава" [1], Арістотель у праці "Політика" [2], Сенека в праці "Мо-
ральні листи до Луцилія" [4].

Проблемою власності її соціальною та економічною рол-
лю в суспільстві займались Дж. Локк в праці "Два трактати про
правління" [7], А. Сміт в праці "Дослідження про природу і при-
чини багатства народів" [9], Д.Рікардо в праці "Початок еконо-
мічної економії та оподаткування" [10], Д. Юм в праці "Дослід-
ження стосовно людського пізнання" [8], Д.С. Мілль в працях
"Про предмет політичної економії та про її метод", "Про деякі не-
розв'язані питання політичної економії", "Основи політичної еко-
номії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" [11],
Т.Мор у праці "Утопія", Т.Кампанело в праці "Місто сонця", О.Сен-
Симон в працях "Про промислову систему", "Катехізис промис-
ловців" [12], К. Менгер в працях "Основи політичної економії",
"Дослідження методу соціальних наук та політичної економії в
тому числі", Т. Ман, П.Л. Буагильбер, А.Р. Ж. Тюрг та інших.
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Для розуміння помилковості штучних теорій власності, вар-
то розглянути марксизм, зокрема працю К. Маркса, Ф. Енгель-
са "Маніфест комуністичної партії" [13].

На Заході проблемою механізмів забезпечення права гро-
мадян на приватну власність займались такі вчені: Ф.Хайєк [16],
Л. Мизес [15], Клапгам Р. [14], Р.Познер, Дж.Уолліс, Дж.Гелб-
рейт, П.Друкер, О.Тоффлер, П.Хейн. Сьогодні проблемою за-
безпечення права громадян на приватну власність, займаються
— Рубаник В.Е. [6], В.Іноземцев, Р.Капелюшников, В.Козачен-
ко, В.Корняков, Ю.Кочеврін, В.Холодков та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Сталий розвиток суспільства потребує постійного осмислен-
ня та виокремлення попередніх здобутків та помилок, це зокре-
ма стосується і уявлень про права громадян на власність.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є систематизація, осмислення підходів про
права громадян на власність в історичному контексті та пошук
оптимальних моделей прийнятних для сучасних держав.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розуміння прав громадян на власність є актуальним з мо-
менту перших форм існування суспільства.

Починаючи з античності формуються перші уявлення та
концепції про власність.

Так, античність оформила уявлення про власність в перші
завершені концепції. Проте варто пам'ятати, що концепції ан-
тичності формувалися в рабовласницькій системі, де часто
раби розглядалися як власність. У цьому контексті варто по-
чати з Платона, інколи його називають першим комуністом,
зв'язку з його розумінням власності. Платон вважав, що для
правителів і воїнів треба ліквідувати приватну власність, а для
того щоб кожний громадянин міг виконувати своє призначен-
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ня варто, щоб держава займалась спільним вихованням всіх
дітей [1].

Арістотель критикує Платона за те, що той думав досягти
досконалої держави за допомогою відміни власності. Згідно з
Арістотелем, джерело суспільного зла — не стільки власність,
скільки безмежність бажань людини . Тому варто, дбати не про
майному рівність, а про зменшення бажань в суспільстві. Арі-
стотель вважав, що матеріальні блага і раби "за природою мо-
жуть належати іншим людям" і виступати предметом володіння,
Арістотель був переконаний, що "одним за природою належить
панувати, іншим — коритися" [2]. Відтак власність за Арістоте-
лем — це влада власника над об'єктом власності, здобута ним
на основі природних переваг. Майном і власністю краще за всіх
користується той, хто має чесноти, насамперед щедрість". Вла-
стивість чесноти полягає, скоріше, в тому, щоб робити добро, а
не приймати його, і в тому, щоб робити прекрасні вчинки більше,
ніж у тому, щоб не робити ганебних" [3, с.122]. Власність не є
сама по собі чеснотою, "як і справа, на яку щедрий витрачає
придбане майно; для власності найцінніше — стати найбільш
дорожчою — наприклад, як золото, а найцінніше для справи,
на яку витратилися, — велич і краса; адже споглядання цього
вражає, а розкоші властиво вражати..." [3, с. 128].

Арістотель має свою класифікацію явищ , одних він "відно-
сить до гідних, інших — до протилежних, а майно і прибуток, як
перемога і пошана, належать до речей серединних, тобто до
таких, котрим неприйнятні крайні позиції" [3, с. 136].

Розглядаючи античність , варто згадати про Сенеку і його
працю "Моральні листи до Луцилія", де філософ стверджує ,
що не багатство, слава, гроші, власність, а дух і душа, саме вони
переконують людину в моральності матеріальних спокус. "Гроші
нікого не зробили багатими, навпаки, кожного вони роблять ще
більш жадібним до грошей. Багатство засліплює натовп і при-
ваблює до себе погляди, якщо з дому виносять багато грошей,
якщо дах у нього щедро позолочений. Але щастя таких багатіїв
дивиться на вулицю; а той, кого ми позбавили і від натовпу, і від
фортуни, щасливий зсередини" [4, с. 248].

Сенека зауважував, що все таки не власність робить люди-
ну багатою, а розум і чим раніше це людина зрозуміє тим краще
для неї, тим швидше духовна свобода стане її багатством. Пише,
Сенека в своїй праці: — "Ти — розумна істота! Що ж є твоє бла-
го? Досконалий розум! Вважай себе благим тоді, коли сам ста-
неш джерелом усіх своїх радощів" [4, с. 264].

Отже, античність представлена різноманітними уявлення-
ми про права громадян на власність, саме ці уявлення і форму-
ють подальші роздуми і узагальнення щодо власності.

Середньовіччя в Європі, поправу вважається "темними віка-
ми", це пов'язано насамперед з домінування християнської дог-
матики як єдино можливої форми розуміння світу. В цьому кон-
тексті, варто розглянути розуміння прав громадян на власність
Ф. Аквінського. Аквінський наголошував на законності існування
приватної власності як основи встановленого Богом порядку,
що уможливлює певну станову ієрархію, Фома Аквінський
підкреслював: "подібно до того, як людина від природи гола, а
одяг є результатом її власного винаходу, так і право природної
власності дано не природою, а людським розумом" [5].

Утопічні концепції зробили великий внесок у розуміння
прав громадян на власність та стали підгрунтям для ідеалізо-
ваних уявлень про власність. Так, Т. Мор стверджував, що життя
в умовах спільності майна — єдиний шлях спасіння від розб-
ратів у суспільстві, однак вплинути на нього неможливо там,
де володарює приватна власність. Такий шлях був неприйнят-
ним для Ж. Бодена, якій вважав, що майнова рівність згубна
для держави і в жодному випадку не визнавав можливості но-
вого майнового зрівнювання громад. Він вважав, що чим мен-
ше в країні бідних і дуже багатих, тим міцніша буде держава
[6].

Не дивлячись на критику утопічних концепцій, ідея колектив-
ної власності буде знаходити своїх послідовників і в майбутньому.

Наступним важливим етапом уявлень про права громадян

на власність залишаються представники просвітництва, які ви-
вели уявлення про власність на рівень обгрунтованих теорій.

Представник просвітництва та емпіризму Дж. Локк у своїй
праці "Два трактати про правління" присвячує окремий розділ
проблемам власності. Не заперечуючи загальної належності
існуючих ресурсів, переданих Богом людству в цілому, мисли-
тель виходив із того, що об'єкти спільної власності шляхом док-
ладання праці окремої особи можуть перетворюватись у при-
ватну власність. На думку Дж. Локка, "вилучення частини того,
що є спільним, і витягнення його зі стану, у якому його залиши-
ла природа, започатковують власність" [7, с. 278]. Найважливі-
шим засобом привласнення благ Локк, вважав їх поєднання з
людською працею. "Людина ніби відгороджує їх своєю працею
від спільного надбання" [7, с. 279].

Ще один представник епохи просвітництва, Д. Юм психо-
логізує приватну власність, і вважає, що власність стверджена
"в певному внутрішньому відношенні, тобто в певному впливі,
який здійснюється зовнішніми відношеннями предмета на наш
дух і вчинки" [8, с. 684]. Теорія Д. Юма характеризується нату-
ралізацією і суб'єктивізацією найважливіших суспільних відно-
син власності.

Дослідження проблеми прав громадян на власність займаєть-
ся Д. Юм, який пише, що "всі питання власності підлягають сфер
компетенції цивільного права, яке розширяє, обмежує, видозмі-
нює і переробляє правила природної справедливості відповідно
до приватної вигоди кожного члена суспільства" [8, с. 188]. Тому
державний устрій, який сприяє збереженню власності збільшує
сили, уміння, активність і безпеку людей. Хоча сама власність як
відношення виявляється як зведення "до всякого роду володінь,
придбаних за допомогою загарбання, працьовитості, права, да-
нини, спадкування, договору і т. ін." [ 8, с. 238].

Засновником сучасної економічної теорії поправу, вважається
А. Сміт. Так, у праці, А. Сміта "Дослідження про природу та при-
чини багатства націй" містить цікаві спостереження щодо сутності
відносин власності. Так, для того щоб народи та громадяни мали
змогу мати власність і збагачуватися , важливо щоб в суспільстві
був поділ праці. Головна ідея про створення приватної власності
пов'язана з сутнісною діяльністю людини з її працею. А оскільки
під працею як правило, малось на увазі працю на землі , то при-
ватна власність пов'язана з власністю на землю. "Будь-яка люди-
на, що отримує свій дохід із джерела, яке належить особисто їй,
має отримувати його або від своєї праці, який зветься заробітною
платою; дохід, одержуваний із капіталу особою, яка особисто
вкладає його в діло, зветься прибутком; дохід, одержуваний з
нього особою, яка не вкладає його в діло, а позичає іншому, зветь-
ся відсотком, або грошовим зростанням" [9, с. 38].

Д. Рікардо класик політичної економії, послідовник і одно-
часно опонент Адама Сміта, написав цілу низку праць присвя-
ченій правам громадян на власність.

Д. Рікардо в праці "Початок економічної економії та опо-
даткування" вибудовував концепцію власності в руслі трудової
теорії вартості і теорії прибутку, що випливає з неї. Аналізуючи
прибуток як основну форму доходу, вчений трактував його як
"надлишок вартості понад заробітну плату і вважав незапереч-
ним той факт, що робітник своєю працею створює більшу
вартість, ніж отримує зарплату". Визнаючи працю єдиною суб-
станцією вартості, учений вважав, що зміна заробітної плати за
незмінної продуктивності праці не спричиняє відповідних змін
природної ціни товарів, змінюючи лише коло власності робіт-
ників у загальному доході. На цій підставі Д. Рікардо робив вис-
новок про те, що "прибуток залежить від високої чи низької за-
робітної плати". Він вважав, що два основні види доходу мо-
жуть змінюватися лише в оберненому напрямку, оскільки "підви-
щення вартості праці неможливе без відповідного падіння при-
бутку". Відтак, "усе, що збільшує заробітну плату, неминуче змен-
шує прибуток" [10].

Представник етичного утилітаризму і відомий економіст,
основоположник лібералізму Д. Мілль в свої працях "Про пред-
мет політичної економії та про її метод", "Про деякі нерозв'я-



Інвестиції: практика та досвід № 13/2014156

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

зані питання політичної економії", "Основи політичної економії і
деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" продов-
жив започатковану попередниками традицію дослідження влас-
ності як категорії розподілу. Він стверджував, що "власність не
припускає нічого іншого, крім права кожної людини, чоловіка
або жінки, на свої здібності" [11, с. 366]. Дж. Мілль вбачав
сутність власності в визнанні за людиною "права на виключне
розпорядження" продуктами власної праці, а також будь-якою
іншою річчю, отриманою "за справедливою угодою, без засто-
сування сили і обману, від людей, які створили цю річ" [11, с.
362]. Д.С.Мілль вважав ,за необхідність суспільне регулювання
відносин власності і трактував приватну власність як фундамен-
тальний інститут, гарантію, яка надається людям на володіння
плодами їх власної праці та бережливості [11, с.148].

Один з засновників утопічного соціалізму О. Сен-Симон в
працях "Про промислову систему", "Катехізис промисловців",
зазначає що приватна власність не заважає розвиткові суспіль-
ства, оскільки держава досягне рівня централізованої керова-
ної промислової асоціації, яка функціонує на підставі планів ви-
робництва. Стабільності суспільства, на думку мислителя, по-
винна сприяти жорстка дисципліна окремих людей та соціаль-
них груп. У цьому випадку відпаде необхідність у політичних
інститутах, значних затратах суспільства на забезпечення сво-
бод і права індивідів, тобто завдяки активній діяльності цент-
ральних органів держави і жорсткому адмініструванню буде
забезпечено загальну та індивідуальну свободу [12].

Важливим етапом розвитку уявлень про власність є концеп-
ція марксизму, яка не погоджується з тим , що приватна власність
є природною і випливає з сутності людини. В праці Карла Марк-
са, Фрідріха Енгельса "Маніфест комуністичної партії", зосеред-
жується увага на важливості виокремлення індивідуальної влас-
ності та власності на засоби виробництва. Саме власність на за-
соби виробництва, а не вся власність громадян породжує не-
справедливість, в розумінні майнової нерівності. В праці автори
стверджують, що на меті у комунізму не має одержавлення всієї
власності включно з засобами індивідуальної гігієни, мова йде
лише про засоби виробництва, що породжує величезний мате-
ріальний розрив в суспільстві. Також, у даній праці не запере-
чується того що процес одержавлення буде мати кривавий ха-
рактер [13]. На жаль, дана концепція на практиці спотворювала
соціальну реальність.

Важливим етапом еволюції уявлень про власності є лібе-
ральні теорії власності, які лягли в основу ринкової економіки
та показали на практиці ефективність їх застосування. В основу
ліберальної ідеї покладена ідея власності та ідея приватної влас-
ності на засоби виробництва.

Ліберальні теорії власності увійшли у класичні школи пол-
ітичної економії ХVIII—ХІХ ст. Після Другої світової війни вони
були запозичені неоліберальною економічною теорією у рам-
ках якої знайшли своє подальше удосконалення, зокрема у виз-
наченні зв'язку між власністю й відповідальністю. Так, обгрун-
товується, що на основі принципу повної відповідальності влас-
ника за наслідки економічних рішень повинна встановлюватися
відповідальність за його поведінку, виважену з урахуванням
ризиків в інтересах загального соціально-економічного прогре-
су. До групи законодавчих теорій відносять також соціалістич-
ну теорію власності, що виходить з поведінки людей, орієнтова-
ної на солідарність і загальне благо. На відміну від ліберальної
позиції щодо мотивації власності до задоволення суто власниць-
ких інтересів соціалістична теорія виходить із марксистської ідеї
про колективістську мотивацію суспільної власності до солідар-
ності та співробітництва соціуму [14].

Людвіга фон Мізеса вважають одним із основоположників
неолібералізму. Л. фон Мізеса погоджувався із трудовим по-
ходженням власності й наголошував на тому, що споживчі бла-
га є результатом успішного поєднання виробничих благ і праці.
Водночас дослідник розрізняв юридичне і соціологічне (зокре-
ма економічне) розуміння власності. Юридичне трактування
власності, поєднує фізичний ("володію") і правовий ("повинен

володіти") аспекти. Відтак власниками є особи, які повинні були
б володіти певними благами за законом, навіть якщо фактично
вони не є власниками. Соціологічне (зокрема економічне) трак-
тування власності пов'язане з відносинами "володіння благами,
необхідними для досягнення економічних цілей людини (так зва-
на "вихідна власність", "фізичне відношення до благ", яке не вра-
ховує "правового порядку") [15].

Ще одним визначним представником лібералізму, поправу
варто вважати, Фрідріх фон Хайєка. Хайєк в своїх працях пост-
ійно зазначає , що саме індивідуальна свобода, а не майнова
рівність є пріоритетною для суспільства. Індивідуальна свобо-
да, безпосередньо пов'язана з власністю. Власність для люди-
ни це фундамент формування особистої самостійності, це підста-
ва відчувати себе вільною. Приватна власність була і буде, як
стверджує Хайєк, обов'язковою умовою процвітання народів.
У праці "Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма" Хайєк
зауважує, що як тільки майнова рівність стає пріоритетною і
інститут приватної власності викорінюється, нації занепадають,
при цьому не тільки в матеріальному плані, а й духовному. Хайєк
зауважує, що поширена вимога матеріальної рівності часто грун-
тується на переконанні, що існуюча матеріальна нерівність в
державі є наслідком чиєгось рішення, проте, таке переконання
є хибним. Держава ніколи не зможе забезпечити повну майно-
ву рівність, а декларуючи це може тільки спотворити соціальну
дійсність, оскільки прагнення людини до власності є життєвою
необхідністю і розтавання з власністю заради примарних ідей є
дуже болючою [16, 17].

Ліберальна теорія власності та її сучасні течії, варто вважа-
ти найбільш вдалими концепція власності, незважаючи на всю
критику пов'язану з нею. В сучасних ліберальних теоріях фор-
мується уявлення про соціальну функцію власності та про соц-
іальну відповідальність великих власників.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що

проблема власності хвилює людство з моменту створення пер-
ших форм організації суспільства. Формування перших держав-
них утворень, створює нові уявлення про власність та місце дер-
жави в системі регулювання відносин власності. Тому варто,
виокремити чотири найважливіші етапи уявлень про права гро-
мадян на власність. Оформлені на першому етапі уявлення про
права громадян на власність починають формувати ще в антич-
ності. Так, античні вчені займалися, насамперед, винайденням
формули ідеальної держави і права громадян на власність були
завжди елементом дискусій. Платона інколи називають першим
комуністом, оскільки його уявлення про права громадян на
власність в тій чи іншій мірі підпадає про уявлення комуністич-
ної доктрини. Арістотель у свою чергу критикує Платона, дово-
дячи недієздатність тверджень пов'язаних з відміною власності.
Середньовіччя в Європі характеризується монополією церкви
на будь-які уявлення, так проблема прав громадян на власність
розвивалась в дусі християнської традиції, яка не заперечувала
існування права громадян на власність, проте і не вважала дане
право недоторканним. Варто виокремити теорії утопічного соц-
іалізму, де все майно є спільним та розділяється порівну між
всіма членами суспільства. Утопічні теорії це свого роду послідов-
ники платонівського комунізму та попередники марксизму.

Другим важливим етапом уявлень про права громадян на
власність залишаються представники просвітництва, які вивели
уявлення про власність на рівень обгрунтованих теорій. Так, Локк
та Юм загалом погоджувалися з тим, що держава, яка сприяє
збереженню прав громадян на власність збільшує сили, уміння,
активність і безпеку людей, також права на власність у громадян
чітко пов'язано з повсякденною діяльністю людей, тобто працею.

Надалі уявлення про права громадян на власність тісно по-
в'язано з працею та можливістю користуватися результатом
своєї праці у вигляді власності. Так, А. Сміт вважає, що причина
багатств народів у розділенні праці. Мілль визначав права гро-
мадян на власність як фундаментальний інститут, гарантію, яка
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надається людям на володіння плодами їх власної праці та бе-
режливості.

Третім етапом розвитку уявлень про власність є концепція
марксизму, яка не погоджується з тим, що приватна власність є
природною і випливає з сутності людини. Марксизм зосеред-
жується увага на важливості виокремлення індивідуальної влас-
ності та власності на засоби виробництва. Саме власність на за-
соби виробництва породжує несправедливість у суспільстві та
ділить людей на класи. Тому засоби виробництва треба одер-
жавити, хоча прихильники марксизму і визнають болісність про-
цесу одержавлення, проте вважають її необхідністю. Нажаль,
дана концепція на практиці спотворювала соціальну реальність.

Четвертим етапом еволюції уявлень про права громадян на
власність є ліберальні теорії власності, які лягли в основу рин-
кової економіки та показали на практиці ефективність їх засто-
сування . В основу ліберальної ідеї покладена ідея індивідуаль-
ної свободи, власності та ідея приватної власності на засоби ви-
робництва. Індивідуальна свобода як чинник перетворюючої
діяльності людини неможлива без власності. В ліберальних те-
оріях функція держави в процесі забезпечення права громадян
на власність різна, проте обов'язковим є функціонування пра-
вової держави. Для сучасних ліберальних теорій актуальним за-
лишається пошук прийнятних моделей соціальної відповідаль-
ності великих власників.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Проблема власності її значущість в суспільстві набуває но-
вих ознак, це пов'язано, зокрема з глобалізаційними процеса-
ми і в цьому контексті важливо виробити загальні правила, прин-
ципи, щоб дозволили власниками взаємодіяти в світі, не завда-
ючи при цьому локальних збитків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати останніх досліджень у галузі соціології, еко-

номіки, державного управління демонструють збільшення
питомої ваги основної продуктивної сили господарської
діяльності — людини. Вона як окремо взятий суб'єкт діяль-
ності, об'єднання громадян, а відтак і все суспільство в ціло-
му виявляють значні можливості щодо здійснення та вдос-
коналення трудової діяльності, спираючись на отримані
знання, використовуючи уміння і навички, набуті у процесі
виховання і процесу життєдіяльності. Наразі для теорії дер-
жавного управління є актуальною проблема співвідношен-
ня інтелектуальних і трудових можливостей людини, пошук
нових та удосконалення вже існуючих механізмів управлін-
ня ними з боку держави на мікро-, макро- та мезорівнях.
Інтелектуальний і трудовий потенціали людини як рушійні
сили глобалізаційних процесів впливають на розвиток і пе-
ребіг економічних, соціальних та політичних процесів.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для теорії державного управління як комплексної та

багатогранної системи у питаннях розуміння сутності, змісту,
співвідношення, можливостей впливу, формування та ефек-
тивного використання інтелектуального та трудового потен-
ціалів використовуються здобутки таких наук, як психоло-
гія, соціологія, економіка.
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Так, Ж. Піаже ще на початку ХХ ст. була запропонова-
на концепція розвитку інтелекту людини, її інтелектуаль-
них можливостей. Ідея пояснювала логіку та етапи еволюції
мислення, важливу роль у якій відігравав саме інтелект. Ж.
Піаже розвинув думку А. Альфреда про інтелектуальний
потенціал як адаптивний механізм людського організму.
Зрештою інтелектуальний потенціал обидва пояснювали як
індивідуальне явище, на відміну від своїх колег А. Балло-
на, Л. Виготського, Дж. Брунера, котрі розглядали інте-
лектуальний потенціал як загальну соціалізацію людини.
Питаннями природи трудових можливостей людини зай-
мався відомий радянський психолог О. Леонтьєв. Він по-
яснив колективний характер будь-якої здатності до праці,
трудової діяльності.

Завдяки соціологічній науковій думці вдалося виріши-
ти проблему структури, рівнів та виміру (індекс ІРЛП) інте-
лектуального потенціалу, зокрема, цим питанням займали-
ся М. Руткевич, В. Лєвашов. Особливу роль Інтернету у струк-
турі інтелектуального потенціалу відзначив О. Зинов'єв.
Саме здобутки соціології, зокрема дослідження сучасників
Д. Гвішиані, Н. Аїтова, стали фундаментом для пошуку та
удосконалення механізмів державного управління.

Серед соціологів питанням трудового потенціалу зай-
малися О. Горшков, Р. Мумладзе, Г. Гужин, Г. Мелікьян, Р.
Колосова, В. Мокряк, Я. Рут, А. Лобанова.
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Історично інтелектуальний та трудовий потенціали роз-
глядалися як складові людський потенціалу і пояснювалися
один за рахунок іншого. Так, наприклад, у роботах К. Мар-
кса, А. Сміта, Дж. С. Мілля, які розуміли інтелектуальний
потенціал як кількісну і якісну здатність до праці. Т. В. Шульц,
Г. Беккер, Й. Шумпетер пояснювали ефективність трудово-
го потенціалу через призму інтелектуальних можливостей
людини.

Результати наукових досліджень готують теоретичну базу
для здійснення управлінської діяльності з метою комплекс-
ного соціально-економічного та культурного розвитку дер-
жави, а також забезпечення реалізації державної політики у
відповідних сферах інтелектуального та трудового життя.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вирішення проблеми співвідношення інте-

лектуального і трудового потенціалів у контексті держав-
ного управління.

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:
1) з'ясувати особливості сутності і змісту понять "інте-

лектуальний потенціал", "трудовий потенціал";
2) встановити співвідношення між інтелектуальними і

трудових можливостями людини;
3) відшукати результативні та удосконалити вже існу-

ючі механізми управління інтелектуальним та трудовим по-
тенціалами з боку держави.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Підвищена увага науковців до проблеми державного

управління інтелектуальним і трудовим потенціалами обу-
мовлена їх активною участю у формуванні економічної си-
туації, яка у зв'язку із загальним занепадом останніх років
показує негативну динаміку. Глобальна економічна криза,
котра почалася у 2008 р., об'єктивно спричинила падіння
попиту на інтелектуальну складову праці, збільшивши при
цьому питому вага його фізичної частини. Недостатнє вико-
ристання інтелектуальних здібностей людини у виробничій
діяльності призвело світову громадськість, зокрема Украї-
ну, до соціально небезпечного явища — безробіття. У 2013
р. Державна служба статистики України фіксувала офіцій-
ний рівень безробіття в межах 7,7 % [1]. Соціологи та еко-
номісти відзначають, що показники прихованого безробіт-
тя, додані до офіційних цифр, наочно демонструють про-
блему неефективного використання інтелектуального потен-
ціалу в трудовій діяльності людини.

Така низька результативність використання інтелекту-
альних можливостей людини в Україні може пояснюватися
нерозумінням або хибним тлумаченням сутності, змісту, а
головне — функцій понять.

Українська економіка належить до типу економік, що
розвиваються, вона орієнтована на природні ресурси. На-
томість головна особливість високорозвинених країн поля-
гає у тому, що наука наприкінці ХХ ст. стала найважливі-
шою виробничою силою. Могутність держави (економічна,
політична, військова) безпосередньо залежить від стану
фундаментальної та прикладної науки, питомої ваги науко-
місткої продукції у загальному обсязі промислового вироб-
ництва і валового національного продукту. Зростання інте-
лектуального потенціалу держави має дві особливості: з
одного боку, модернізація самої науки за рахунок новітніх
досягнень науково-технічної думки, з іншого — забезпечен-
ня підготовки достатньої кількості кваліфікованих наукових
кадрів, інженерів, управлінців.

У науці існує декілька десятків визначень інтелектуаль-
ного потенціалу (у психологічному, соціологічному, еконо-
мічному розуміннях). Найбільш поширеним є визначення,
запропоноване російським філософом і соціологом В. Лєва-
шовим. "Під інтелектуальним потенціалом суспільства мо-
жемо розуміти сукупність людських, матеріальних, фінан-

сових ресурсів, які взаємодіють у двох тісно пов'язаних га-
лузях суспільства — науки і освіти, вимірювана величина
яких показує створену і накопичену у суспільстві здатність
до творчої появи знань, технологій, продуктів" [2; с. 17].
Умисне спрощення структури поняття, зведення його лише
до двох формальних показників пояснюється зручністю
підрахунку статистичних даних у проведенні емпіричних дос-
ліджень (наприклад, рівень грамотності населення, кількість
студентів ВНЗ та ін.). Така уніфікація структури інтелекту-
ального потенціалу виправдовується існуванням відносно
стійких механізмів державного управління і справедлива
лише по відношенню до групового та національного рівня
інтелектуального потенціалу. На нашу думку, інтелектуаль-
ний потенціал — це частина загальнолюдського потенціа-
лу, яка складається з двох частин. З одного боку — су-
купність нереалізованих можливостей, професійних умінь і
навичок, накопиченого досвіду, творчих здібностей люди-
ни, з іншого — знання, реалізоване у технологіях, продукції
та інших результатах праці. Інтелектуальний потенціал спря-
мований на підтримку та розвиток людського потенціалу.

Головним у формуванні, розвитку та реалізації інтелек-
туального потенціалу є правовий механізм. На сьогодні нор-
мативно-правова база України регулює відносини у про-
блемній сфері, спираючись на Конституцію України, Закони
України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну
середню освіту", "Про позашкільну освіту" , "Про професій-
но-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про інноваційну
діяльність", "Про патентування деяких видів підприємниць-
кої діяльності", "Про науково-технічну інформацію" та ін.;
Укази Президента України "Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні", "Про Національну
доктрину розвитку освіти", "Про Національну стратегію роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 року" та ін.

Окрім правового, державою залучено фінансовий ме-
ханізм, який передбачає підтримку та розвиток наукових роз-
робок та освіти за рахунок державних коштів. Наприклад, за
підрахунками спеціалістів, держава має фінансувати науко-
ву та науково-технічну галузі у розмірі 1,7% ВВП, це вста-
новлено законодавством. У подальшому, до 2020 року, згідно
з Болонською конвенцією ця цифра має зрости до 3%.

Однак є сфери, які необхідно регулювати окремо, роз-
робляючи та запроваджуючи нові механізми, враховуючи
характер і специфіку проблемних галузей. Наприклад, така
частина інтелектуального потенціалу, як відносини в інфор-
маційній сфері, зокрема мережі Інтернет, поки що не має
належних механізмів регулювання. Думка О. Зинов'єва, який
справедливо пропонував розширити структуру інтелектуаль-
ного потенціалу за рахунок Інтернету [3], стає дедалі акту-
альнішою, проте потребує вироблення доречних та ефек-
тивних механізмів державного управління.

На нашу думку, ефективним для даної сфери може висту-
пити інформаційний механізм. Сутність цього механізму поля-
гає у "переломі" системи цінностей, зміні орієнтирів, пріори-
тетних сфер розвитку суспільного життя. У цьому плані інфор-
маційний механізм сприятиме переходу від суспільства спожи-
вання до суспільства продукування знань. Характерною
відмінністю інформаційного механізму від, наприклад, право-
вого, укорінення якого потребує тривалого часу, є швидка дія.

Кожен з механізмів потребує доопрацювання, оскільки
в умовах динамічної структури суспільства виникають суттєві
труднощі у неспівпадінні очікувань і реальних результатів.
Особливу увагу слід приділити інформаційному механізму.
На жаль, на сьогодні в Україні недостатньо розроблений цей
механізм державного управління, зокрема використання за-
хідних та європейських аналогів не дає бажаних результатів
через низький рівень адаптивності до українських реалій.

Щодо трудового потенціалу, то слід зауважити, що він
тісно пов'язаний з інтелектуальним, оскільки обидва у су-
купності утворюють людський потенціал. На відміну від інте-
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лектуального потенціал, який на усіх рівнях — індивідуаль-
ному, груповому, національному — має стійку структуру,
трудовий потенціал змінює свою структуру на різних рівнях.
У широкому розумінні трудовий потенціал — це інтеграль-
на оцінка кількісних та якісних характеристик, здібностей і
можливостей економічно активного населення, які реалізу-
ються в межах і під впливом системи відносин. Проте розр-
ізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства,
території, суспільства.

Трудовий потенціал людини складає його можлива тру-
дова дієздатність, ресурсні можливості у сфері праці. Тру-
довий потенціал підприємства — сукупна кваліфікація та
професійні здібності всіх працівників підприємства, а також
досягнення підприємства в ефективній організації праці та
розвитку персоналу. Трудовий потенціал території складає
населення, здатне до трудової діяльності, обмежене про-
сторово; трудовий потенціал суспільства характеризує по-
вну потенціальну сукупну здатність до суспільно корисної
діяльності усього працездатного населення.

На нашу думку, трудовий потенціал є частиною загально-
людського потенціалу. Він представляє сукупність інтелекту-
альних можливостей та системи фізіологічних показників, які
спрямовані на підтримку та розвиток людського потенціалу.

Пріоритетним у питанні управління трудовим потенціа-
лом є правовий механізм, який спирається на Кодекс законів
про працю України, який регулює трудові відносини всіх
працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, пол-
іпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспіль-
ного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
і культурного рівня життя.

Виходячи із вищевикладеного, можемо констатувати,
що інтелектуальний та трудовий потенціали є складовими
ширшого поняття — людського потенціалу. Співвідношен-
ня інтелектуального та трудового потенціалів уявляється
багатоплановим.

По-перше, інтелектуальні можливості людини виступають
передумовою для трудової діяльності. Інтелектуальний потен-
ціал служить вихідним пунктом для формування трудового
потенціалу у вигляді отриманих знань, умінь і навичок, набу-
тих у процесі виховання, накопиченого досвіду в цілому.

По-друге, інтелектуальний потенціал є базовим струк-
турним елементом трудового потенціалу. У сукупності з пси-
хофізіологічним (фізичні здібності, стан здоров'я) і особи-
стісним (рівень громадянської свідомості, ціннісні орієнтації,
інтереси) інтелектуальний потенціал утворює структуру тру-
дового потенціалу людини [4]. Інтелектуальний потенціал
позначається як кваліфікація, необхідна для виконання
праці певного змісту і складності. Вона відображає обсяг,
глибину і різнобічність загальних і спеціальних знань для
виконання своїх трудових функцій.

По-третє, беручи до уваги віковий фактор, трудовий
потенціал орієнтується виключно на економічно активне
населення. До цього переліку не входять особи до 14 років,
студенти, пенсіонери, безробітні, інші групи населення. Всі
вони, незалежно від трудового, є носіями інтелектуального
потенціалу. Ж. Піаже в своїх дослідженнях з'ясував, що інте-
лектуальний потенціал людини починає формуватися з 2
років, досягаючи високого рівня вже до 7 років. З 12 років і
старше людина всього лише розвиває свої інтелектуальні
здібності [5]. Можна припустити, що з дворічного віку інте-
лектуальний потенціал вже розвивається, а трудовий потен-
ціал тільки формується.

По-четверте, не завжди, але інколи творчі здібності є
економічно вигідними, завдяки чому інтелектуальний потен-
ціал стає більш ефективною виробничою силою, а відтак
трудовий потенціал підвищує показники.

Зрощування інтелектуального і трудового, покращен-
ня існуючих та розвиток нових механізмів державного уп-
равління потенціалами дає можливість прогнозувати підви-

щення показників людського потенціалу окремо взятої лю-
дини та суспільства в цілому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, спираючись на наукову платформу пси-

хології, соціології, економіки, проаналізувавши поняття
"інтелектуальний потенціал" та "трудовий потенціал" у кон-
тексті теорії державного управління, вдалося виробити влас-
не розуміння понять. Можемо констатувати, що обидва по-
няття є частиною ширшого поняття "людський потенціал".
У тісному взаємозв'язку при використанні механізмів дер-
жавного управління, зокрема правового, економічного та
особливо інформаційного, здатні підвищити загальний по-
казник людського потенціалу окремо взятої людини та сус-
пільства в цілому.

Використовуючи результати наукових досліджень,
фахівці в галузі державного управління можуть комплекс-
но підійти до питання збільшення питомої ваги інтелектуаль-
них можливостей людини в його трудовому потенціалі, а
також розробити і запропонувати систему механізмів вирі-
шення даної проблеми.

Для цього необхідно з урахуванням світових тенденцій
вдосконалити правовий механізм, що регулює питання осв-
іти, науки, праці; оптимізувати пошуки джерел інвестування
в сфери освіти і науки, визначити форми взаємодії, що доз-
воляють забезпечити пріоритетність аспектів, пов'язаних з
дослідженням інтелектуального потенціалу.
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