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

Дослідження теорій державного регулювання еко�

номіки, вивчення національних особливостей урядово�

го адміністрування економіки, аналіз ключових пара�

метрів регуляторної політики України в трансформа�

ційний період переконливо доводять, що реалізація ре�

гуляторної економічної політики в цілому та децентра�

лізації зокрема, в кожній країні має свої унікальні особ�

ливості і повинна грунтуватись на якісному аналізі пе�
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ALTERNATIVE SCENARIOS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REGULATORY POLICY

Статтю присвячено аналізу альтернативних сценаріїв розробки та реалізації державної політики, ви�
діленню їх переваг та недоліків. На жаль, в Україні відсутня тривала історія системної і послідовної регу�
ляторної політики зі своєю ідеологією та культурою. Державна політика у сфері регулювання була і зали�
шається інструментом розв'язання бізнес�інтересів окремих олігархічних груп. Хоча світова практика
доводить високий економічний та соціальний ефект тих регулятивних механізмів, які поєднують елемен�
ти державно�правового та приватно�правового регулювання. Оскільки Україна чітко визначила європейсь�
кий вектор суспільно�економічного розвитку визначальним та пріоритетним, то це накладає певні вимо�
ги та відповідальність і за реформування регуляторної політики. Запропоновані нами кроки у перефор�
матуванні політики економічного регулювання не лише враховують цей аспект, але й випливають з ре�
зультатів нашого дослідження — як в умовах децентралізації, але за наявності величезної кількості регу�
ляторних бар'єрів для створення та розвитку бізнесу, непрогнозованості, нелогічності, і, нерідко, супе�
речності законодавчих змін, підвищити ефективність трансформації регуляторної політики.

The article is devoted to the analysis of alternative scenarios for the development and implementation of
state policy, distinguishing their advantages and disadvantages. Unfortunately, Ukraine does not have a long
history of systematic and consistent regulatory policy with its ideology and culture. The state policy in the field
of regulation was and remains an instrument for resolving the business interests of individual oligarchic groups.
Although global practice proves the high economic and social effect of those regulatory mechanisms that combine
elements of state�legal and private�law regulation. Since Ukraine has clearly defined the European vector of
socioeconomic development as a fundamental and top�priority, it imposes certain requirements and
responsibilities on reforming the regulatory policy. The steps we are taking in reformatting of our policy of
economic regulation are not only take this aspect into account, but also derive from the results of our research,
as in the context of decentralization, but in the presence of a huge number of regulatory barriers for business
creation and development, unpredictability, illogicality and, often, contradictory legislative changes, improve
the efficiency of the transformation of regulatory policy.

Ключові слова: регуляторна політика, моделі розробки та реалізації регуляторної політики, транс�

формаційний період, концепція "Good Governance", децентралізація.

Key words: regulatory policy, models for the development and implementation of regulatory policy, transformation

period, concept "Good Governance", decentralization.

редумов, факторів, рушійних сил, соціокультурних

особливостей, які визначають або потенційно можуть

впливати на реорганізацію адміністративних, соціаль�

них, економічних, політичних систем.

У розвинутих країнах світу домінує концепція Good

Governance, яка грунтується на певних стандартах держав�

ного управління, відповідального ставлення до державно�

го управління та раціонального та відповідального став�

лення до державних ресурсів. Принципи Good Governance

охоплюють проблеми етичної поведінки, верховенства

права, результативності та ефективності, транспарентності

та розумного фінансового управління та звітності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основні основи економічної по�

літики в цілому та регуляторної полі�

тики зокрема широко висвітлені в

працях як зарубіжних, так і вітчиз�

няних вчених. Характер та потуж�

ність економіко�політичного впливу

держави на бізнес досліджуються в

роботах класиків економічної теорії

(М. Блауга [1], Дж.М. Кейнса [2],

А. Пігу [3] та ін.) та сучасних вчених

(А. Поручник [4], П. Круш [5], Т. Же�

ляк [6] та ін.).

Проте забезпечення дотриман�

ня принципів Good Governance, ре�

алізація альтернативи "від держави

до суспільства та бізнесу" та розум�

ної регуляторної політики, в тому

числі конкурентної, проведення реформи державного

управління, децентралізації і реформи державних

фінансів, спрямованих на підвищення якості суспільних

послуг і рівня контролю суспільства над державними

коштами, висвітлені, на наш погляд, недостатньо, а ши�

рокий спектр задач передбачає наявність альтернатив�

них сценаріїв реалізації регуляторної політики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виокремлення та аналіз альтернативних сценаріїв

реалізації регуляторної політики держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними пріоритетами реформування регулятор�

ної політики в умовах децентралізації влади, визначає�

мо економічну децентралізацію; розвиток конкуренції

на всіх рівнях — національному, регіональному, місце�

вому; реформування системи державних фінансів; за�

провадження системи електронного урядування; розви�

ток державно�приватного партнерства. В залежності від

суб'єктів, що ініціюють зміни курсу економічної політи�

ки, розробку заходів і програм, виділимо наступні мо�

делі розробки та реалізації державної політики.

Модель "зверху�вниз" (top down, ієрархічна, авто�

ритарна) побудована на прийнятті рішень щодо моди�

фікації економічної політики на вищих рівнях влади.

Рішення не підлягають обговоренню під час доведення

до нижчих рівнів та конкретних органів регіонального

та місцевого управління (рис. 1).

Основна загроза реалізації такої моделі — розрос�

тання бюрократії та адміністративних бар'єрів. І хоча по�

пуляризується ідея дерегуляції, безпосередньо процес

дерегуляції перетворюється на скорочення чисельності

регулюючих служб, кількісних показників їх активності

за збереження вимог регулювання.

Модель "знизу�вгору" (down up) передбачає форму�

вання політики з нижчих структур державного управлі�

ння, тобто рушійною силою оновлення економічної пол�

ітики держави є регіональні та місцеві органи влади, які

беруть безпосередню участь у розробці та впровад�

женні різних програм. Саме інтереси та рекомендації

місцевої влади є основою для розробки цілісної дер�

жавної політики у кожній сфері суспільного життя (рис.

2).

Представлена модель найчастіше реалізується в

умовах політичних криз. Нерідко це вимушений крок

центру з метою утримання влади: відкриття політичних

можливостей на місцевому рівні дозволяє всім учасни�

кам політичних та військових конфліктів брати участь у

прийнятті рішень. Так, в Латинській Америці децентра�

лізація є результатом політичних трансформацій після

зміни автократичних центральних режимів на уряди, що

діють у відповідності з новими конституціями; в Африці

децентралізація сприяла появі багатопартійних політич�

них систем та посилення влади

місцевих структур; децентралі�

зація в Ефіопії була викликана

тиском регіональних та етнічних

груп на центральний уряд з ви�

могами розширення прав та по�

вноважень; у пострадянських

країнах Східної Азії децентралі�

зація була обумовлена необхід�

ністю покращення надання по�

слуг великим групам населення

та визнанням обмежень цент�

ральної адміністрації, при цьому

суспільство і не мало значимої

альтернативної структури управ�

Визнання проблеми 
Розробка заходів та 

програм Рішення щодо 
реалізації політики 

Реалізація політики 

Критичний аналіз 
результатів Негативний 

результат: відмова 
від політики 
результатів 

Позитивний 
результат: корекція 
політики результатів 

Органи державної 
влади 

Рис. 1. Модель розробки та реалізації державної політики
"зверху � вниз"
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програм Рішення щодо 
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результатів Негативний 
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результатів 

Позитивний 
результат: корекція 
політики результатів 

 
Органи місцевої 

влади 

Рис. 2. Модель розробки та реалізації державної політики
"знизу�вгору"
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ління для надання держав�

них послуг місцевих органів

влади.

Проте ринкова економі�

ка апріорі не може бути і не

повинна бути децентралізо�

вана повністю, оскільки це є

прямою загрозою системо�

утворюючим зв'язкам, що

об'єднують господарські

ланки в єдину економічну си�

стему. Конкурентна економі�

ка має бути не просто висо�

коорганізованою та контро�

льованою, але й цілеорієн�

тованою, такою, що має пев�

ні вектори спрямованого

розвитку, що сприятиме міні�

мізації впливу турбулентно�

го середовища та криз.

Модель "рівного доступу" ("рівної участі", лібераль�

на, демократична) передбачає, з одного боку, центра�

лізоване управління, з іншого — можливість участі у

розробці державної політики місцевих органів, гро�

мадських організацій, окремих громадян. Така модель

— модель активного стимулювання активності населен�

ня, громадських ініціатив тощо (рис. 3).

У цій моделі ("рівного доступу") змінюється і спів�

відношення впливу різних суб'єктів прийняття рішень

щодо економічної політики.

Іноді така перспективна, на перший погляд, модель

перетворюється з драйвера росту на його гальмо: пол�

ітика та економіка свідомо стримують децентралізацію

— політичні цілі підвищення політичної активності та

участі на місцевому рівні можуть збігатись з економіч�

ними цілями кращих рішень про використання держав�

них ресурсів та підвищеною готовністю платити менше

за місцеві послуги.

Суспільний інтерес легко може перетворитися на

вираз інтересів окремих груп, пов'язаних з отриманням

індивідуальних/приватних вигід (галузевих, регіональ�

них тощо). Ще Дж. Стиглер писав про те, що є попит на

конкретні норми регулюван�

ня, і політики (законодавча

влада) реагують на цей попит,

приймаючи відповідні норма�

тивні акти [7,c. 3—21]. В тако�

му випадку регулювання лег�

ко перетворюється з інстру�

менту забезпечення "абстрак�

тних" суспільних інтересів на

інструмент перерозподілу та

реалізації конкретних інте�

ресів окремих груп.

Крім того, інститут держав�

ного регулювання може за�

хищати інтереси бюрократії.

Ще В. Нісканен вказував на

закономірності розширення

повноважень, бюрократичних

організацій в результаті аси�

метрії інформації між різними

субєктами економічної взаємодії, між законодавчою та

виконавчою владою, між бізнесом та владою тощо [8,

c. 617—643].

Змішана модель поєднує в собі всі принципи попе�

редніх моделей ("зверху�вниз", "знизу�вгору", "рівно�

го доступу"), оскільки грунтується на ідеї захисту на�

ціональних інтересів та активної підтримки політики еко�

номічної ефективності через забезпечення економічної

безпеки, економічного суверенітету, економічного на�

ціоналізму/сепаратизму. Застосування того чи іншого

підходу залежить від багатьох факторів — політичних,

економічних, ієрархічних, соціокультурних, стратегіч�

них, тактичних тощо (рис. 4).

Центральний уряд не може передати повноваження

у наданні державних суспільних послуг, міжнародної

політики, грошово�кредитної політики, економічного ре�

гулювання, координації податково�бюджетної політики,

регіональної політики, збереження внутрішнього ринку.

Світова практика довела ефективність місцевих органів

у наданні освітніх послуг, охороні здоров'я, соціальному

страхуванні, нагляді за місцевими органами влади.

На наш погляд, дана модель є найбільш ефектив�

ною з точки зору адекватності та оптимальності прий�

Визнання 
проблеми Розробка заходів та 

програм Рішення щодо 
реалізації політики 

Реалізація політики 

Критичний аналіз 
результатів 

Негативний 
результат: відмова 

від політики 
результатів

Позитивний 
результат: корекція 
політики результатів 

 
Органи 

центральної,  
регіональної, 
місцевої влади, 
громадські 
організації, 
громадяни 

Рис. 3. Модель розробки та реалізації державної політики "рівного
доступу"
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Органи державної 
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Рис. 4. Змішана модель розробки та реалізації державної політики
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няття рішень щодо реалізації економічної політики,

оскільки вона уможливлює знаходження балансу дер�

жавних та суспільних, державних та місцевих, держав�

них та приватних інтересів.

Державна регуляторна політика спрямована на:

(1) забезпечення дотримання органами виконавчої вла�

ди вимог законодавства про державну регуляторну полі�

тику на етапах підготовки та прийняття регуляторних

актів; (2) усунення виявлених порушень; (3) відстежен�

ня результативності дії прийнятих регуляторних актів;

(4) усунення надмірного/неефективного регулювання

господарської діяльності, через:

— експертизу спірних регуляторних актів на відпо�

відність принципам регуляторної політики;

— перегляд регуляторних актів та прийняття за його

результатами рішень про необхідність скасування або

внесення змін до відповідних регуляторних актів.

В умовах сучасної економіки в цілому, і транзитивної

зокрема, ефективність державної політики проявляється

передусім крізь її здатність виражати та реалізовувати

суспільні потреби, оптимально (для конкретного часово�

го проміжку та етапу суспільно�історичного розвитку),

поєднувати суспільні та приватні інтереси. Відповідно, ре�

гуляторна політика має чітко відповідати на питання:

1. Які саме господарські відносини слід регламен�

тувати/регулювати.

2. Методологія політики регулювання — яким чи�

ном реалізується принцип відповідності конкретних за�

ходів зазначеним цілям та пріоритетам, як забезпечуєть�

ся системна узгодженість та несуперечність законодав�

чих актів, як підвищується якість регуляторних заходів.

3. Як оцінюється результативність регуляторної

політики (методологія, критерії, індикатори, показники).

Розбудова в Україні змішаної моделі розробки та

реалізації економічної політики передбачає перш за все

децентралізацію влади як передачу повноважень та

відповідальності за певний набір функцій, які традицій�

но покладались на державу, іншим структурам (приват�

ному сектору, громадським організаціям, квазінезалеж�

ним державним організаціям тощо). Для ефективної

децентралізації необхідна додаткова адаптація інституц�

іональних механізмів для міжурядової координації, пла�

нування, складання бюджету, фінансової звітності

тощо. Подібна координація має охоплювати конкретні

правила, періодичні огляди міжурядових угод, обмеже�

ний, але прозорий та зрозумілий центральний контроль.

Мова йде про комплексну систему дій щодо еконо�

мічної, політичної, адміністративної, фінансової,

фіскальної, ринкової децентралізації. Комплексність у

цьому випадку ми розглядаємо не лише як фактор ефек�

тивності процесів децентралізації, але і як інструмент

координації між різними видами децентралізації, як

"нитку", на яку нанизуються всі економічні трансфор�

мації, пов'язані з процесами децентралізації влади.

Нині Україною визначено п'ять пріоритетів у ре�

формі децентралізації [9]: завершення процесу об'єд�

нання територіальних громад, який має бути інклюзив�

ним та здійснюватися за допомогою діалогу; розробка

регіональної моделі децентралізації з визначенням оп�

тимальної моделі ефективної влади на місцях; спільна

робота лідерів в секторальних реформах для забезпе�

чення якості освіти, охорони здоров'я, інфраструктури,

культурного середовища; місцевий економічний розви�

ток; включеність громадян у прийняття рішень.

На жаль, державна регуляторна політика в Україні

характеризується певною безсистемністю, формальним

характером планування і проведення органами виконав�

чої влади власної регуляторної діяльності; суперечністю

термінологічних визначень, процедур підготовки регу�

ляторних актів, механізмів виконання та розв'язання

суперечностей; інституціональною неспроможністю

уповноважених органів в частині реалізації регулятор�

ної політики та дерегуляції.

За таких умов економічна політика та стратегія де�

централізації можуть розвиватись по двох альтернатив�

них напрямах:

— децентралізація за принципом "від держави до

держави";

— децентралізація за принципом "від держави до

громади та бізнесу".

Децентралізація за принципом "від держави до дер�

жави" виходить з того, що державна влада та вплив ма�

ють пріоритет над економічною/соціальною доцільні�

стю. Оскільки мова йде про ринкову, а не адміністратив�

но�командну економіку, то регуляторна політика набу�

ває гібридних форм. Держава обирає не галузі та ринки,

а конкретні компанії, які активно підтримуються держа�

вою. Фактично держава перетворюється на захисника

інтересів конкретних великих компаній, державних кор�

порацій. Держава розглядає свою роль як системне та

обгрунтоване втручання в економіку. Обгрунтуванням є

принцип "все заради державних інтересів".

Це, скоріше, консервативна модель розвитку, яка пе�

редбачає розширення державних витрат та збереження

контролю держави. Цей підхід, з точки зору теоретичного

підгрунтя, розглядає кейнсіанську концепцію, яка негатив�

но оцінює підвищення ставки центрального банку, як фак�

тору, що знижує інвестиційний розвиток реального секто�

ру економіки внаслідок зростання вартості кредитування.

Ідеологія альтернативи "від держави до держави" —

ефективне поєднання індустріальних та національних

інтересів країни, що грунтується на принципах держав�

но�приватного партнерства з широким залученням дер�

жавних, суспільних інститутів та бізнес�структур з визна�

ченням пріоритетів досліджень, розвитку, розробок, з

врахуванням часових та фінансових можливостей для

досягнення стратегічно важливих цілей державного зна�

чення з високою соціальною значимістю при реалізації в

різних секторах економіки перспективних державних

програм.

Децентралізація за принципом "від держави до гро�

мади та бізнесу" передбачає пріоритет економічної/соц�

іальної доцільності над державним втручанням, недопу�

щенням прийняття економічно недоцільних та неефектив�

них регуляторних актів, зменшення втручання держави у

діяльність господарюючих суб'єктів, мінімізація перешкод

для розвитку підприємництва, особливо, малого та серед�

нього. Держава розглядає свою роль як системне та об�

грунтоване втручання в економіку. Обгрунтуванням є прин�

цип "все заради розвитку, прогресу, виробництва".

Це, скоріше, ліберальна модель розвитку, що захи�

щає ідеї обмеження державних витрат, в ідеалі повну

відсутність будь�яких обмежень та бар'єрів, підвищен�

ня ставки центрального банку для обмеження.
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Держава, за умов реалізації даного вектору децен�

тралізації використовує переважно економічні методи

регулювання економіки, наголошуючи, що фінансова

допомога регіонам — це не дохід, а наявність свободи

вибору у суб'єктів господарювання є найкращим мето�

дом економічного стимулювання. Держава використо�

вує стимули для створення передумов для прийняття

суб'єктами господарювання того рішення, яке збігаєть�

ся з інтересами країни, тобто держава використовує

стимули як інструменти переконання та заохочення.

Крім того, така модель розвитку передбачає прий�

няття та активне використання посилення взаємозалеж�

ності країн в умовах глобальної економіки, посилення

інтеграції у створенні політичних та економічних блоків

країн. Саме тому такі країни обирають собі у якості парт�

нерів економічно більш розвинуті країни. Взагалі вибір

країни�партнера за принципом порівняння економічної

розвиненості визначається вибором між реалізацією

переваг або скороченням відставання як за рівнем со�

ціально�економічного розвитку країни, так і за розвит�

ком окремих секторів економіки. Менш розвинені краї�

ни в результаті такого партнерства "підтягуються" до

країн�лідерів та скорочують своє відставання. Для такої

країни, незважаючи на реалізацію партнерства, є за�

гроза недосягнення поставленої мети — вихідний роз�

рив не скорочується, або навіть збільшується, що до�

водить безперспективність такого партнерства.

ВИСНОВКИ
Україна визнала сталий розвиток пріоритетною

ціллю найближчих десятиліть. Такий розвиток передба�

чає не лише подолання дисбалансів в економічній, соці�

альній, екологічній сферах, трансформацію економіч�

ної діяльності, перехід на засади "зеленої економіки",

повну зайнятість населення, високий рівень науки, освіти

та охорони здоров'я тощо.

Ми вважаємо, що саме друга альтернатива політи�

ки децентралізації "від держави до суспільства та бізне�

су" у повній мірі забезпечить досягнення поставлених

цілей, оскільки вивчення теорії державної регуляторної

економічної політики, аналіз регуляторної політики в

Україні та світі, вивчення глобальних трендів трансфор�

мації економічної політики доводять, що конкурентні

переваги (ресурсні, технологічні, географічні, соціо�

культурні) та особливості соціально�економічного роз�

витку України найбільше відповідають європейській

моделі економічної політики в цілому. Впровадження

засад економічної регуляторної політики має реалізо�

вуватись в умовах оновлення культури регуляторної

політики, що проявлятиметься у гнучкості та викорис�

танні підходів, орієнтованих на результат, використанні

досвіду економічно розвинених країн, грунтовному

огляді нормативно�правової бази, щоб визначити мож�

ливі шляхи спрощення регулятивних процедур в обра�

них галузях економіки, скасуванні зайвих і застарілих

нормативно�правових актів, що спричиняють правову

плутанину та накладають надмірний тягар на бізнес.

Отже, переформатування функцій держави в умовах де�

централізації влади ми вбачаємо у дотриманні євро�

пейського вектору суспільного розвитку в цілому та аль�

тернативи політики дерегуляції "від держави до су�

спільства та бізнесу" зокрема.
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INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD INDUSTRIES BASED ON WASTE
UTILIZATION: INSTITUTIONAL PREREQUISITES AND INVESTMENT SUPPORT

Обгрунтовано, що комплексний розвиток переробно�харчових виробництв значною мірою
може забезпечуватися за рахунок утилізації відходів рослинного та тваринного походження.
Встановлено, що у 2010—2016 рр. спостерігається в цілому зменшення обсягів утворення
відходів у сільському, лісовому і рибному господарстві та при виробництві харчових продуктів
і напоїв, що викликано підвищенням технологічного рівня заготівлі та первинної переробки
сільськогосподарської сировини на підприємствах вертикально інтегрованих агропромисло�
вих об'єднань холдингового типу і скороченням обсягів виробництва у тих сегментах харчової
промисловості, які були зорієнтовані на ринки пострадянського табору. Обгрунтовано, що
основними інституціональними передумовами стимулювання комплексного розвитку перероб�
но�харчових виробництв виступають: імплементація природоохоронних директив Європейсь�
кого Союзу, які стосуються поводження з відходами, корекція системи державної фінансової
підтримки аграрного сектора у відповідності з Цілями сталого розвитку, які стосуються форму�
вання стійких джерел виробництва енергії та сучасних систем виробництва якісних харчових
продуктів, реалізація державних програм стосовно підтримки проектів утилізації відходів тва�
ринного та рослинного походження, а також змішаних харчових відходів. Сформовано авторсь�
кий концепт нарощення обсягів інвестиційного забезпечення утилізації відходів переробно�
харчових виробництв, згідно з яким пріоритетами збільшення обсягів інвестування проектів ути�
лізації відходів рослинного та тваринного походження виступають проекти спільного інвесту�
вання в рамках реалізації міжнародних екологічних проектів, залучення фінансових ресурсів
міжнародних фінансово�кредитних інституцій, а також укладання угод державно�приватного
партнерства в частині реалізації проектів ресурсозбереження та підвищення енергоефектив�
ності.

It has been substantiated that the integrated development of processing and food industries can
to a large extent be provided by recycling plant and animal waste. It has been established that in
2010—2016 a decrease in the amount of waste generation in the agricultural, forestry and fishery
sectors and in the production of food and beverages was observed as a result of an increase in the
technological level of harvesting and primary processing of agricultural raw materials at the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Нарощення потужностей у сільськогосподарському

виробництві формує сприятливі ресурсні передумови

для розширеного відтворення і модернізації перероб�

но�харчових виробництв, які для регіонів із сприятли�

вими природнокліматичними умовами виробництва

сільськогосподарської продукції виступають базовими

ланками господарського комплексу та центрами тяжін�

ня в інноваційній діяльності. Вагомим резервом підви�

щення ефективності переробно�харчових виробництв є

забезпечення комплексного використання сільськогос�

подарської сировини та вторинних ресурсів, що, з однієї

сторони, забезпечує диверсифікацію виробничої прог�

рами, а з іншої — підвищує рівень капіталізації бізнесу

в цілому. Перспективи комплексного розвитку перероб�

но�харчових виробництв в теперішніх умовах значною

мірою залежать від наявності відповідних інституціо�

нальних передумов, які закладають необхідні стимули

для суб'єктів бізнесу, а також від можливостей наро�

щувати інвестиційне забезпечення проектів модерні�

зації, реконструкції та технічного переозброєння основ�

ного капіталу. В останні періоди набули особливої акту�

альності пріоритети комплексного розвитку переробно�

харчових виробництв на основі утилізації відходів рос�

линного та тваринного походження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальні проблеми комплексного розвитку пере�

робно�харчових виробництв розглядалися у працях

вітчизняних вчених як в період командно�адміністратив�

ної економіки, яка базувалася на централізованому пла�

enterprises of vertically integrated agro�industrial holding associations and reduction of volumes of
production in those sectors of the food industry, which were aimed at the markets of the post�Soviet
countries. It has been substantiated that the main institutional preconditions for stimulating the
integrated development of processing and food industries are as follows: implementation of the
European Union environmental directives on waste management, adjustment of the system of state
financial support of the agrarian sector in accordance with the goals of sustainable development
concerning the formation of sustainable sources of energy production and modern systems for the
production of high�quality food products, implementation of state programs for the support of animal
and plant waste recycling as well as mixed food waste recycling projects. The author's conception
for increasing the volume of investment support for recycling and food processing wastes is proposed,
according to which, the priorities of increasing investment in plant and animal waste utilization projects
are joint investment projects within the framework of implementation of international environmental
projects, attraction of financial resources of international financial and credit institutions, as well as
conclusion of public�private partnerships in terms of the implementation of resource conservation
and energy efficiency improvement projects.

Ключові слова: комплексний розвиток, переробно�харчові виробництва, утилізація, харчові відходи,

інвестування, державно�приватне партнерство.

Key words: integrated development, processing and food industries, utilization, food waste, investments, public�

private partnership.

нуванні та формуванні територіально�виробничих ком�

плексів, а також в умовах ринкових відносин, де розви�

ток окремих сегментів переробно�харчових виробництв

на принципах комплексності вже визначався кон'юнк�

турою ринків харчової та сільськогосподарської про�

дукції. У працях С. Барановського, О. Кривчун, Г. Мар�

тенюк, М. Мельник, В. Петлюченко, С. Пітховної, І. Со�

коловської, В. Тимчак, О. Шеремета, В. Ширенко,

О. Шмаглій, А. Ясько [1—8] розглядаються теоретико�

методологічні підходи та практичні рекомендації сто�

совно комплексного використання відходів, підвищен�

ня еколого�економічної ефективності переробки вто�

ринної сировини харчової промисловості, перспективи

виробництва біогазу як напряму використання відходів,

загальні проблеми покращення використання сировин�

них ресурсів переробно�харчових виробництв, органі�

заційно�економічні та виробничо�технічні умови біокон�

версії органічних відходів, але недостатньо сформова�

ними є теоретичне підгрунтя та практичні рекомендації

стосовно формування сприятливих інституціональних

передумов стимулювання комплексного розвитку пере�

робно�харчових виробництв, а також застосування

форм та механізмів інвестиційного забезпечення модер�

нізації техніко�технологічної бази підвищення рівня ком�

плексності використання сільськогосподарської сиро�

вини та відходів тваринного і рослинного походження.

Комплексне використання відходів харчової про�

мисловості як суспільно�економічний процес залучен�

ня вторинних ресурсів до повторного використання у

процесі виробництва, як зазначає В.Тимчак, спрямова�

ний на оптимізацію ресурсного потенціалу. Залежно від

характеру технології та об'єднання у виробничому про�

цесі окремих стадій у системі аграрного сектора комп�

лексне використання відходів виконується в трьох ос�

новних формах: 1) послідовна переробка сировини до
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отримання готової продукції;

2) використання відходів вироб�

ництва для виробництва інших

видів продукції; 3) комплексна

переробка сировини (вироблен�

ня з одного виду сировини різних

видів продуктів) [4]. На думку

О. Шеремет та О. Кривчун, комп�

лексне використання сировини

— це раціональне використання

сировини, що передбачає макси�

мальне використання всіх ко�

рисних складових сировини [5].

На нашу думку, підхід В. Тимчак

стосовно визначення сутності та

форм прояву комплексного вико�

ристання відходів переробно�

харчових виробництв повною

мірою охоплює весь спектр мож�

ливих напрямів залучення вто�

ринної сировини у відтворюваль�

ний процес, виходячи з галузевої

специфіки виробничого процесу та відповідних стадій

зміни матеріально�речової форми сільськогосподарсь�

кої сировини.

Також існує різне бачення перспектив використан�

ня відходів переробно�харчових виробництв з огляду на

необхідність мінімізації негативного впливу на довкіл�

ля і підвищення ефективності використання матеріаль�

них ресурсів. Переважна більшість вчених сходиться на

думці щодо необхідності утилізації відходів рослин�

ного та тваринного походження. Так, І. Соколовська,

М. Мельник та С. Підховна вважають, що швидке по�

гіршення екологічної ситуації через накопичення відхо�

дів у сільському господарстві вимагає рішучого впро�

вадження перспективних методів утилізації відходів.

Велику небезпеку створюють органічні відходи, при�

датні до бродіння. Їхнє захоронення призводить до

значних хімічних і біологічних забруднень території. Не�

достатньо переробляти відходи для виробництва енер�

гоносіїв, а й слід використовувати технології із низьким

техногенним навантаженням на навколишнє природне

середовище. Біогазові технології є найефективнішими

для утилізації органічних відходів, придатних до бродін�

ня [3]. Мають місце підходи, які передбачають не�

обхідність забезпечення вищого рівня комплексності ви�

користання відходів рослинного та тваринного похо�

дження на основі їх утилізації. На думку Г. Мартенюк,

за допомогою біоконверсійних технологій можливе от�

римання із відходів органічних добрив, біогазу, етило�

вого спирту, пектину, кормів і кормових добавок для тва�

рин, продуктів і білкових добавок до харчування людей,

сировини для фармацевтичної промисловості тощо. За

таких умов необхідно звернути увагу на можливість ра�

ціонального використання усієї виробленої сільськогос�

подарської органічної продукції, в тому числі і відходів

[2]. У сучасній світовій і вітчизняній практиці відомі

ефективні методи утилізації відходів тваринного та рос�

линного походження. В умовах українських реалій про�

блема переміщується в площину формування відповід�

ного інституціонального підгрунтя для інвестиційного

забезпечення розбудови індустрії переробки відходів

як безпосередньо на переробно�харчових виробницт�

вах, так і на спеціалізованих підприємствах.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інституціональних

передумов та напрямів інвестиційного забезпечення

комплексного розвитку переробно�харчових вироб�

ництв на основі утилізації відходів рослинного та тва�

ринного походження в контексті подолання диспро�

порцій між сировинним та переробним сегментами на�

ціонального АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою складовою та ресурсною базою комп�

лексного розвитку переробно�харчових виробництв ви�

ступають відходи сільського, лісового та рибного гос�

подарства, виробництва харчових продуктів і напоїв. У

динаміці відходів сільського, лісового та рибного гос�

подарства у 2010—2016 рр. у цілому спостерігається

низхідний тренд. Якщо у 2011 році суб'єкти сільського,

лісового та рибного господарства продукували 12,2 млн т

відходів, то у 2013 році — 10,3 млн т, 2014 році —

8,45 млн т, 2016 році — 8,72 млн т. Тобто у 2016 році

порівняно з 2011 роком обсяг відходів, утворених у

сільському, лісовому та рибному господарствах, змен�

шився на 3,5 млн т (рис. 1).

Вивчаючи динаміку показника утворення відходів в

основних ланках аграрного сектору економіки можна

відмітити, що найбільша їх кількість сконцентровувала�

ся у сфері сільського, лісового та рибного господар�

ства, змінюючись протягом 2010—2016 рр. у межах

7,32—12,22 млн т.

Поступове зменшення обсягів відходів після 2011 ро�

ку (з 12,22 млн т у 2011 році до 8,72 млн т у 2016 році,

або на 28,6%) пояснюється як переважанням сировин�

ної основи в структурі експорту продукції цього виду

економічної діяльності, так і поступовим вдосконален�

ням технології заготівлі й первинної обробки зернової

сировини. Адже вітчизняні сільгоспвиробники поступо�
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Рис. 1. Утворення відходів в окремих сегментах аграрного
сектора економіки України

Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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во оновлюють парк устаткування новітніми економніши�

ми європейськими зразками техніки.

Інші тенденції характерні у сфері виробництва хар�

чової продукції, де обсяг утворення відходів за аналі�

зований період зменшився з 8,83 млн т у 2011 році до

5,09 млн т у 2016 році, або на 42,4%. Зокрема у сфері

виробництва напоїв зниження обсягів утворення відходів

було найбільш суттєвим — з 1,71 млн т у 2011 році до

0,65 млн т у 2016 році, або у 2,6 рази.

Такі тенденції пояснюються дією різних факторів.

З одного боку, вітчизняні виробники напоїв також успіш�

но модернізовують та оновлюють виробничі потужності,

про що свідчить зростання обсягів капітальних інвес�

тицій у цій сфері, адже діють податкові пільги для імпор�

терів виробничого обладнання для власних виробничих

потреб. З іншого боку, сфера виробництва напоїв, особ�

ливо алкогольний сегмент, характеризується різким

зростанням частки тіньового обороту після 2014 року,

що відбулося після впровадження мораторію на пере�

вірки малого та середнього бізнесу, а також послаблен�

ня вимог щодо дотримання держаних стандартів якості

продукції.

Зокрема у 2016 році порівняно з 2011 роком обсяг

утворених відходів при виробництві харчових продуктів

зменшився на 3,74 млн т, що значною мірою пов'язано

із переглядом виробничої програми переробних

підприємств, а відповідно і зміною величини залучення

в переробку сільськогосподарської сировини у зв'язку

з втратою традиційних ринків збуту на пострадянсько�

му просторі. У 2016 році порівняно з 2010 роком обсяг

утворених відходів при виробництві напоїв зменшився

на 0,87 млн т, що пов'язано із скороченням обсягів ви�

робництва алкогольних напоїв у зв'язку з необгрунто�

ваним завищенням ставок акцизних податків. Незважа�

ючи на зменшення величини відходів сільськогоспо�

дарського виробництва, виробництва харчових про�

дуктів і напоїв їх обсяги залиша�

ються значними і виступають ва�

гомою передумовою для підви�

щення рівня комплексності пере�

робно�харчових виробництв.

Комплексний розвиток пере�

робно�харчових виробництв має

вагомі резерви за умови макси�

мально можливої утилізації

відходів тваринного і рослинного

походження, а також змішаних

харчових відходів. За період

2010—2016 рр. у динаміці утилі�

зації відходів тваринного поход�

ження та змішаних харчових

відходів не спостерігалося чіткої

тенденції, що пов'язано з цикліч�

ними коливаннями світового та

національного ринку продуктів

переробки сільськогосподарсь�

кої сировини, що визначило

рівень завантаження потужностей

переробно�харчових виробництв

і відповідну величину утворених

відходів.

У 2010 році обсяг утилізова�

них відходів тваринного походження та змішаних хар�

чових відходів становив 116,3 тис. т, у 2014 році — 485,6

тис. т, а у 2016 році — 315,1 тис. т. Також за аналізова�

ний період спостерігалося коливання питомої ваги ути�

лізованих відходів тваринного походження та зміша�

них харчових відходів в загальній величині утилізованих

відходів в цілому по Україні. У 2010 році цей показник

становив 0,8 %, у 2013 році — 3,1%, у 2016 році — 2,3

% (рис. 2).

На відміну від динаміки утилізації відходів тварин�

ного походження та змішаних харчових відходів в ди�

наміці утилізації відходів рослинного походження в

цілому спостерігається низхідна тенденція, що корелює

із загальною тенденцією в утворенні відходів в основ�

них сегментах аграрного сектора економіки України. У

2010 році було утилізовано 5,6 млн т відходів рослин�

ного походження, у 2012 році — 4,6 млн т, у 2016 році —

3,2 млн т. Натомість питома вага утилізованих відходів

рослинного походження в загальній величині утилізо�

ваних відходів в цілому по Україні становила у 2010 році

3,8%, у 2013 році — 2,2 %, а у 2016 році — 3,7 % (рис.

3).

В окремих переробно�харчових виробництвах регу�

лювання утворення та утилізації відходів тваринного і

рослинного походження, а також змішаних харчових

відходів пов'язане із перебуванням в робочому стані

очисних споруд та систем утилізації цих відходів. На

значній кількості підприємств очисні споруди представ�

лені полями фільтрації, де розміщені відходи перероб�

ки сільськогосподарської сировини. Несвоєчасна ути�

лізація цих відходів або ж захоронення чи спалення приз�

водять до їх негативного впливу на навколишнє природ�

не середовище і створюють дискомфорт для проживан�

ня місцевого населення.

Можна робити певні припущення, що реальна си�

туація у сфері виробництва харчових продуктів, зокрема
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Рис. 2. Утилізація відходів тваринного походження та змішаних
харчових продуктів

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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у виробництві напоїв, може бути не такою оптимістич�

ною, що відповідним чином відобразиться на величині

утворення відходів. Тому виникає необхідність посилен�

ня державного контролюючого впливу на діяльність

виробників харчової продукції, адже нерідкими стали

випадки відхилення від технічних умов виробництва,

зберігання та обігу продукції, масового отруєння спо�

живачів, а також виробництва необлікованої продукції.

Хоча у тих сферах, де фіскальне навантаження на ви�

робника є доволі високим (наприклад у сфері вироб�

ництва горілчаних виробів воно становить понад 2 рази

від оптової ціни виробника) доцільно навпаки перейти

до політики зменшення "податкового тиску" та підтрим�

ки вітчизняного товаровиробника.

Найбільш актуальним завданням нині є пошук но�

вих ефективних способів переробки вторинних ресурсів

харчової промисловості, до яких відносяться продук�

ти, одержувані при переробці риби, птиці, худоби та

інших тварин. Враховуючи низький рівень та глибину

переробки відходів у сфері харчової промисловості

потрібно запропонувати нові шляхи підвищення ефек�

тивності використання харчових відходів у контексті

комплексного розвитку переробно�харчових вироб�

ництв.

Одним з основних напрямків використання такого

роду вторинних ресурсів є застосування екструзійної

технології, в основі якої лежить термообробка відходів,

в результаті чого відбувається знезараження і зневод�

нення сировини за короткий час. Така технологія вико�

ристовується не тільки у переробці відходів, а й при ви�

робництві кондитерських виробів, продуктів харчуван�

ня та харчування для дітей, макаронних виробів, а та�

кож для виготовлення корму домашнім тваринам. Екстру�

зійна технологія має ряд переваг, основними з яких є:

зниження енерго� і трудових витрат, підвищення ступе�

ня використання сировини і зменшення забруднення

навколишнього середовища.

Що стосується взаємодії

суб'єктів, які продукують харчові

відходи, та суб'єктів їх утилізації,

то у всіх країнах Європи на сміт�

тєзбиральних майданчиках крім

контейнерів для збору металу,

пластику, паперу та скла встанов�

лені контейнери для збору від�

ходів тваринного та рослинного

походження, продуктів харчуван�

ня тощо. Ці вторинні та третинні

ресурси також можуть надходити

на сільськогосподарські підприє�

мства та на переробно�харчові

підприємства у випадку впровад�

ження комплексного підходу

щодо використання харчових від�

ходів. Крім того, це забезпечува�

тиме підвищення рівня заванта�

ження виробничих потужностей та

збільшення випуску продукції на

основі використання вторинної

сировини рослинного та тваринно�

го походження.

Таким чином, використання

вторинних ресурсів харчової промисловості та сільсько�

го господарства в якості основної сировини дає не тільки

значний екологічний ефект, але також і економічний.

Незважаючи на те, що переробка і використання вто�

ринних ресурсів здійснюється досить повільними тем�

пами, харчова промисловість країни під впливом енер�

гетичної та сировинної проблеми поступово переходить

до споживання практично всіх видів високоліквідних і

рентабельних вторинних ресурсів, що позитивно впли�

ває на розвиток економіки.

Важливого значення крім вибору методів та техно�

логії утилізації відходів тваринного та рослинного по�

ходження набуває створення передумов для суттєвого

збільшення інвестицій в переробку вторинної сирови�

ни, яка утворюється в сільськогосподарському вироб�

ництві та харчовій промисловості. Каталізатором наро�

щення обсягів інвестицій в утилізацію відходів і тим са�

мим підвищення комплексності розвитку переробно�

харчового сегменту вітчизняного АПК стане прискоре�

на гармонізація вітчизняних та європейських технічних

регламентів стосовно виробництва харчових продуктів,

а також реальна імплементація директив Європейсько�

го Союзу стосовно формування сучасних систем повод�

ження з відходами, що надасть додаткових імпульсів

залученню іноземних інвестицій у зв'язку із забезпечен�

ням усіх технічних умов для виходу на конкурентні рин�

ки високорозвинених країн.

Досягнення проривних результатів стане можливим

за умови формування сприятливих інституціональних

передумов (імплементація природоохоронних директив

Європейського Союзу, корекція системи державної

фінансової підтримки аграрного сектора у відповідності

з Цілями сталого розвитку, які стосуються формування

стійких джерел виробництва енергії та сучасних систем

виробництва якісних харчових продуктів, реалізація

державних програм стосовно підтримки проектів утилі�

зації відходів тваринного та рослинного походження, а
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Рис. 3. Утилізація відходів рослинного походження
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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також змішаних харчових відходів) та удосконалення

форм і механізмів інвестування модернізації виробни�

чо�технічної бази переробки сільськогосподарської

сировини, яка забезпечує маловідходне та безвідход�

не виробництво і відповідно скорочує обсяги накопи�

чення відходів на підприємствах харчової і переробної

промисловості.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Зменшення обсягів утворення відходів у сільсько�

му господарстві, виробництві харчових продуктів і на�

поїв пов'язане з тим, що вертикально інтегровані агро�

промислові об'єднання холдингового типу, які завдяки

сприятливій зовнішній кон'юнктурі підвищили рівень

капіталізації власного бізнесу, сформували сучасну

індустріальну базу сільськогосподарського виробниц�

тва та первинної переробки сільськогосподарської си�

ровини, які генерують меншу кількість відходів, ніж за�

старіла матеріально�технічна база агропромислового

виробництва, що й призвело до зменшення річних об�

сягів утворення відходів.

Переробно�харчові виробництва можуть суттєво

підвищити ефективність виробничо�господарської

діяльності і при цьому зменшити негативний вплив на

довкілля і життєдіяльність населення за умови зрос�

тання рівня результативності утилізації відходів тва�

ринного і рослинного походження, а також змішаних

харчових відходів. Формування сучасної індустріаль�

ної бази утилізації відходів потребує значних інвес�

тицій. Пріоритетами нарощення інвестицій в утиліза�

цію відходів виступають механізми спільного інвесту�

вання в рамках реалізації міжнародних екологічних

проектів, залучення фінансових ресурсів міжнародних

фінансово�кредитних інституцій, а також укладання

угод державно�приватного партнерства в частині реа�

лізації проектів ресурсозбереження та підвищення

енергоефективності на основі переробки вторинної

сировини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодення характеризується зміною новаторсь�

ких ідей підходами та основними принципами дивер�

сифікації — основного ефективного способу по�
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DIVERSIFICATION AS A METHOD OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF AN ENTERPRISE

У статті визначено поняття "диверсифікації" як одного із видів економічного процесу. Визна�
чено суть диверсифікаційного процесу та описано характеристики, що властиві методу дивер�
сифікації. Наголошено на основних етапах застосування методу диверсифікації у господарській
діяльності підприємства, а також виділено систему факторів необхідності застосування мето�
ду диверсифікації суб'єктами господарської діяльності. Перелічено різні підходи до застосу�
вання методу диверсифікації на основі ресурсної, ринкової, виробничої та економічної кон�
цепції диверсифікації. Відмічено основне завдання у реалізації стратегії економічної дивер�
сифікації, а саме: враховування взаємозв'язку диверсифікації діяльності та операційного ри�
зику, тобто забезпечення прийнятного співвідношення між прибутковістю і рівнем ризику.
Відображено ієрархію схильності підприємства до ризику. Обгрунтовано вплив методу дивер�
сифікації на формування стратегії зниження ступеня ризику підприємства. Відображено сутність
позитивної та негативної сторін диверсифікаційної діяльності підприємства. Наголошено на
визначені методу диверсифікації як однієї із стратегічних альтернатив розвитку підприємства,
яка дозволяє отримати додаткові економічні вигоди в умовах складної ринкової кон'юнктури.
Зазначено ієрархію цілей та позитивний результат ефективного застосування методу дивер�
сифікації діяльності підприємства.

This article has defined the 'diversification' concept as one of the types of economic process.
There has been determined the nature of the process of diversification and described characteristics
of the method of diversification. There have been specified the main stages of application of the
method of diversification in the economic activity of the enterprise and emphasized the system of
factors of the necessity of introducing the method of diversification by business entities. There have
been listed various approaches to the application of the method of diversification based on the
resource, market, production and economic concept of diversification. There has been specified
the main task while implementing the strategy of economic diversification, in particular — considering
the interrelations between activity diversification and operational risk that means ensuring an
acceptable profitability — risk level ratio. There has been shown the hierarchy of inclination of the
enterprise to the risk. There has been reasoned the influence of the method of diversification upon
the formation of the strategy of reducing the enterprise risk level. There has been shown the nature
of advantages and disadvantages of diversification activity of the enterprise. Determination of the
method of diversification as one of the strategic alternatives of enterprise growth, making it possible
to receive additional economic gains in conditions of difficult market situation, has been emphasized.
There has been specified the hierarchy of objectives and positive result of the effective use of the
method of diversification at the enterprise.

Ключові слова: диверсифікація, метод диверсифікації, диверсифікаційний процес, ризик, стратегія, еко�

номічна ефективність.

Key words: diversification, method of diversification, diversification process, risk, strategy, economic efficiency.

дальшого економічного розвитку виробництва. Також

стали проявлятися різні види диверсифікації в залеж�

ності від способу застосування цього підходу і основ�

них довготривалих очікувань та результатів. Сучас�
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ний етап становлення й розвитку ринкової економіки

України характеризується відродженням і поступовим

збільшенням кількості підприємств різних галузей та

форм власності, тому розширення підприємницької

діяльності підприємств та одночасний розвиток

різних, невзаємопов'язаних видів виробництв, розши�

рення номенклатури та асортименту вироблюваної

продукції в межах одного підприємства — це пере�

творення виробництва на складні багатоцільові ком�

плекси, що випускають продукцію або надають послу�

ги різного призначення і характеру. Метод диверси�

фікації підприємств, який полягає у розширенні спец�

іалізації та видів діяльності, вертикальній інтеграції,

відновленні зв'язків та нових ініціатив, в умовах кри�

зи може забезпечити стабільні результати господа�

рювання. В умовах зниження попиту на основну про�

дукцію підприємств як на внутрішньому, так і на зов�

нішньому ринку, питання пошуку альтернативних фун�

кціонально виважених напрямів діяльності

підприємств є вкрай актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теорії диверсифікації та

основних аспектів застосування методу диверсифікації під�

приємствами зробили такі зарубіжні вчені, як Д. Аакер,

І. Ансофф, К. Бері, А. Буз, Г. Буз, М. Горт, Є. Новиць�

кий, Р. Пітс, Н. Рудик, Г. Хопкінс та інші. Разом з тим,

проблеми застосування методу диверсифікації у госпо�

дарській діяльності підприємств привертають увагу та�

ких українських вчених, як В.Г. Андрійчук, О.С. Вітков�

ський, Т.О. Зінчук, О.В. Зоренко, М.Д. Корінько, О.О. Ко�

мліченко, С.М. Попова, Н.І. Степаненко, М.Й. Хорунжий,

А.А. Чухно, О.О. Шарко та інші.

Проте, не дивлячись на численність наукових праць

з вказаної проблематики, протягом останнього часу за�

лишається не повністю вирішеним питання щодо основ�

них аспектів застосування методу диверсифікації, об�

грунтування підходів до практичного визначення ефек�

тивності застосування методу диверсифікації у госпо�

дарській діяльності підприємств. У дослідженнях видат�

них вчених недостатньо уваги приділяється питанню

основних аспектів застосування методу диверсифікації

підприємствами різних форм власності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтування підходів до практичного визначен�

ня ефективності застосування методу диверсифікації у

господарській діяльності підприємств. Основним зав�

данням дослідження слід вважати подальше поглиблен�

ня теоретико�методологічних положень процесу дивер�

сифікації підприємств та підвищення економічної ефек�

тивності підприємства у результаті застосування підпри�

ємствами методу диверсифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринки і принципи господарювання протягом історії

розвивалися поетапно. В середині ХХ ст. на передову

новаторських змін вийшли принципи диверсифікації як

основного способу подальшого розвитку виробництв.

Також стали проявлятися різні види диверсифікації в за�

лежності від способу застосування цього підходу і ос�

новних довготривалих очікувань.

Період до початку 50�х років ХХ ст. характеризу�

вався спадом економічного зростання одночасно з упо�

вільненням науково�технічного прогресу. Існуючі на той

момент підходи розвитку підприємств вже не могли ак�

туально задовольнити потреби в розумному викорис�

танні всіх ресурсів та визначенні перспективних пріори�

тетів. Саме в цей момент принцип диверсифікації висту�

пив на перше місце як метод формування та розширен�

ня виробництва.

Якщо дивитися з точки зору організації виробницт�

ва, то вибір одного напряму буде логічним і найбільш

вигідним. Метод удосконалення та просування товару,

як і організацію господарської частини, можна допов�

нити залученням вузькоспеціалізованих працівників, у

принципі немає необхідності розпилювати увагу на інші

галузі для оцінки своїх дій на всіх рівнях управління.

Однак зниження прибутковості напрямку або звуження

сектора розвитку, тобто перспектив, є вже достатнім

критерієм для вибору диверсифікації як одного із основ�

них методів забезпечення ефективного виробництва.

Диверсифікація — це один із видів економічного

процесу, основна суть якого полягає у розвитку декіль�

кох невзаємопов'язаних або обслуговуючих вироб�

ництв, розробці нових видів товарів, робіт, послуг. За�

гальновідомо, що диверсифікація — (лат. diversus —

різний і лат. facere — робити) процес розвитку діяль�

ності підприємства, пов'язаний із збільшенням діапазо�

ну видів та проникненням в нові сфери діяльності, ос�

воєнням нових виробництв, розширенням асортименту

товару, що включає не тільки диверсифікацію товарних

груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності

на нові та не пов'язані з основними видами діяльності

підприємства.

А. Сміт зазначає, що "будь�який вид підприємницт�

ва пов'язаний з кон'юнктурними коливаннями, тому під�

приємства повинні диверсифікувати власну діяльність",

тобто визначається узагальнюючий чинник процесу ди�

версифікації з урахуванням того, що загальноеко�

номічні закони розвитку суспільства завжди є підгрун�

тям для визначення напрямку диверсифікації на основі

не лише економічних законів і чинників, а й соціальних.

За визначенням І.Ансоффа "Диверсифікація (новий про�

дукт — новий ринок) — стратегія, що дозволяє ком�

панії використати поточні переваги в нових сферах

діяльності за умов істотної мінливості середовища гос�

подарювання" [2, с. 97].

Диверсифікація може бути застосована до будь�

якого підприємства, оскільки передбачає найбільш оп�

тимальний метод виправлення будь�яких диспропорцій

або проблем з розподілом всіх видів задіяних ресурсів.

У ході переорієнтування або розширення галузевого

спрямування значно ефективніше відбувається реструк�

туризація і підприємства, і національної економіки в

цілому.

Метод диверсифікації можна застосовувати до всіх

складових виробництва або фінансової діяльності, по�

чинаючи із методу визначення характеристик і спрямо�

ваності готового продукту і закінчуючи структурним га�

лузевим орієнтуванням всієї діяльності підприємства. В

умовах макроекономіки, що динамічно розвивається
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розподіл коштів підприємства стає надійною і вже ви�

пробуваної основою для наділення будь�якого госпо�

дарського процесу достатнім ступенем гнучкості, що

дозволяє відреагувати на більшість можливих змін на

перспективу. Використовувати чи ні диверсифікацію,

можна вирішити на підставі зваженої оцінки поточного

стану або ж на очікуваннях збудованих прогнозів май�

бутнього розширення [3, с.147].

Таким чином, диверсифікаційний процес — це про�

цес розширення підприємницької діяльності підпри�

ємств та одночасний розвиток різних, невзаємопов'я�

заних видів виробництв, розширення номенклатури та

асортименту вироблюваної продукції в межах одного

підприємства, в результаті чого виробництва перетво�

рюються на складні багатоцільові комплекси, що випус�

кають продукцію або надають послуги різного призна�

чення і характеру. За своєю суттю диверсифікація пе�

редбачає використання методу покращення діяльності

підприємства за новими напрямками з метою підвищен�

ня прибутку та використання своїх наявних ресурсів з

максимальною ефективністю.

Методу диверсифікації притаманні такі характери�

стики [3, с. 142]:

— спрямованість на досягнення економічних інте�

ресів підприємства, разом з тим застосування цього ме�

тоду передбачає врахування економі�

чних інтересів інших учасників госпо�

дарських відносин;

— безперервність удосконалення

господарської діяльності, адже в умо�

вах глобалізації світової економіки,

пов'язаної із взаємопроникненням тех�

нологій та капіталів, необхідність інно�

ваційного підходу до процесу дивер�

сифікації є врай важливою.

Застосування методу диверсифі�

кації на підприємствах здійснюється за

логічною послідовністю та ранжуван�

ням основних господарських процесів

суб'єкта господарювання (рис. 1).

Застосування методу диверсифі�

кації на підприємствах різних напрямів

господарювання та форм власності

має архіважливе значення, адже він

дозволяє розширити спеціалізацію та

види діяльності, поглибити вертикаль�

ну інтеграцію, відновити міжгалузеві

зв'язки на підприємстві, стати поштов�

хом до виникнення нових раціональ�

них ініціатив та рішень і, насамкінець,

створити нові робочі місця, що, в умо�

вах кризових явищ може забезпечити

ефективні результати господарюван�

Рис. 1. Застосування методу диверсифікації у господарській діяльності підприємства:
основні етапи

Рис. 2. Система факторів необхідності застосування методу
диверсифікації суб'єктами господарської діяльності
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ня. В умовах євроінтеграції, що характеризується зни�

женням попиту на основну продукцію підприємств, як

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, питання

пошуку альтернативних функціонально виважених на�

прямів діяльності підприємств є вкрай актуальним. Се�

ред усіх перелічених причин необхідності застосування

диверсифікації, виділимо також такі систематизовані

фактори (рис. 2).

Варто також зазначити, що диверсифікація діяль�

ності передбачає перехід до багатопрофільного вироб�

ництва з широкою номенклатурою продукції. Цілями

проведення диверсифікації є підвищення стійкості

підприємства, можливість отримання синергетичного

ефекту характерного за рахунок проникнення на нові

ринки, економії за рахунок ефекту масштабу, а також

випуску комплементарної продукції [4, с.175].

Застосування методу диверсифікації базується на

основних принципах:

— підвищення потенціалу для подальшого розвит�

ку зростання;

— накопичення ресурсів та інших засобів для ос�

воєння суміжних або нових галузей;

— повне переорієнтування в іншу галузь.

— ефективне скорочення витрат виробництва;

— накопичення надмірних запасів ресурсів, у тому

числі і адміністративних;

— оцінка перспективи нової галузі.

Основними цілями підприємства привикористання

методу диверсифікації є:

— повне використання наявних ресурсів у підприє�

мства;

— підвищення прибутку від основного виробницт�

ва;

— збільшення попиту на продукцію;

— створення нових робочих місць.

Якщо звернути увагу на види диверсифікації, мож�

на виділити наступні: вертикальна, горизонтальна, кон�

центрична, конгломерантна.

Вертикальна диверсифікація — коли підприємство

починає виробляти продукцію, яка в технологічному та

маркетинговому аспекті пов'язана з існуючою продук�

цією підприємства. Вона характеризується розширен�

ням діяльності з метою виробництва або контролю над

виробництвом усіх компонентів, частин та матеріалів.

Цей вид диверсифікації пов'язаний з поглинанням по�

середників та постачальників, і головним її результатом

є контроль над усім ланцюжком виробництва — від си�

ровини до готового продукту [5].

Переваги вертикальної диверсифікації:

— поєднання координації дій з великими можливо�

стями контролю; — стабільність господарських зв'язків

у межах підприємства;

— гарантовані поставки матеріально�технічних ре�

сурсів;

— тісний контакт з кінцевими споживачами.

Горизонтальна диверсифікація — стратегія зрос�

тання, згідно з якою, компанія випускає або реалізує

нові продукти, не пов'язані з існуючим асортиментом,

але спрямовані на вже існуючу клієнтуру компанії. Вона

передбачає вихід у нові сфери бізнесу, які пов'язані із

задоволенням потреб для існуючих споживачів фірми.

Підприємство, що виготовляє певний вид товару або

послуги, може отримати інформацію від своїх спожи�

вачів щодо необхідності в інших видах товарів та по�

слуг та користування цією можливістю. Це дає змогу

враховувати потреби споживачів.

Концентрична диверсифікація грунтується на вироб�

ництві нових продуктів на базі існуючого бізнесу. При

цьому зберігається діюче виробництво, але виникає

нове, виходячи з можливостей, закладених в освоєнно�

му ринку, в технологіях [5].

Конгломерантна диверсифікація полягає в тому, що

підприємство розвивається за рахунок виробництва

нових продуктів технологічно не пов'язаних з традицій�

ними продуктами. Це створення нових продуктів, які

жодним чином не пов'язані ні з існуючою технологією,

ні з потребами існуючих у підприємства споживачів.

Такий вид диверсифікації потребує найбільших фінан�

сових витрат і доступний лише великим підприємствам.

 Існують різні підходи до застосування методу ди�

версифікації. Один із них — це ресурсний підхід. Ре�

сурсна концепція є загальноприйнятою теорією кор�

поративної диверсифікації і полягає в тому, що фірми

ростуть через диверсифікацію шляхом використання

потенціалів зростання, які приймають форму органі�

заційних компетенцій або успадкованих управлінських

ресурсів. Особливість ресурсного підходу в тому, що

тут вид диверсифікації ставиться в залежність від гнуч�

кості ресурсів. Концентрація на своїх сильних сторо�

нах дає можливість підприємству виступати відразу на

багатьох ринках і застрахуватися, таким чином, від

циклічних коливань на окремих ринках. Якщо в резуль�

таті зіставлення продукції, що випускається і наявних

ресурсів виявляються надлишкові потужності, то у

відповідь на це може бути створено новий підрозділ

підприємства, як самостійна господарська одиниця.

Якщо ресурсоорієнтований аналіз процесного лан�

цюжка виявляє наявність незавантажених ресурсів, то

виникає питання про їх використання. Вони можуть

бути застосовані не тільки на вже освоєних ринках, але

і стати базою для розширення активності підприємства

на інших ринках.

 Ринковий підхід до здійснення диверсифікації

включає три основні методи оцінки: метод ринку капі�

талів, метод угод, метод галузевої оцінки. В рамках цьо�

го підходу спірним залишається питання про те, які фак�

тори привели підприємство до вигідного позиціонуван�

ня на ринку і яким чином можна утримати та зміцніти ці

позиції. Відмітною ознакою ринкової орієнтації є те, що

особлива увага приділяється привабливості навколиш�

нього середовища як індикатору зростання, якості рин�

ку, а також товарно�ринковому позиціонуванню по

відношенню до конкурентів. Ієрархічний підхід упоряд�

ковує стратегічне управління. Послідовно агрегуючи

сегменти бізнесу, менеджери мають можливість вияви�

ти невикористані комерційні можливості, переосмисли�

ти сформовані і знайти нові ринки збуту.

 Системний підхід для оцінки впливу диверсифікації

виробництва на виробничу систему грунтується на ви�

явленні інформаційної і економічної сутності процесу

як складового елемента механізму управління підприєм�

ством. Він допомагає встановити причини прийняття

рішень, він же надає кошти і технічні прийоми для по�

ліпшення планування і контролю.
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Основне завдання при реалізації стратегії економіч�

ної диверсифікації — враховувати взаємозв'язок дивер�

сифікації діяльності та операційного ризику, тобто за�

безпечення прийнятного співвідношення між прибутко�

вістю і рівнем ризику [6, с. 14]. Диверсифікація, як відо�

мо, дозволяє зменшити величину ризику, але не уник�

нути його. При цьому загальна ефективність діяльності

зменшується, тому що компанія могла б отримати більші

прибутки, зосередившись на найбільш прибутковому

напрямі, але за такої ситуації ризик був би теж найбіль�

ший. Це співвідношення кожне підприємство визначає

для себе самостійно, воно залежить, у першу чергу, від

того, наскільки власники підприємства схильні до ри�

зику.

Загальний ризик складається з двох компонентів

(рис. 3):

1. Інвестиційний ризик (його ступінь) визначається

як відхилення фактичної прибутковості від сподіваного

(середнього) її значення (investment risk).

2. несистематичний (власний) ризик, він притаман�

ний конкретному підприємству і підлягає зменшенню в

результаті диверсифікації. Та частина загального ризи�

ку, що може бути зменшена шляхом диверсифікації

(unique risk).

3. систематичний (не диверсифікований) ризик, його

неможливо зменшити шляхом подальшої диверсифі�

кації.

Систематичний (ринковий, недиверсифіковуваний)

ризик (market risk) виникає через зовнішні події, котрі

впливають на ринок у цілому. На систематичний ризик

припадає від чверті до половини загального ризику

щодо будь�яких інвестицій. Крім того, систематичний

ризик одночасно зачіпає усі підприємства, його немож�

ливо позбутися (зменшити) шляхом диверсифікації.

Саме тому формування

стратегії підвищення ефектив�

ності підприємств — це визна�

чення конкретних шляхів та

цілей, розподіл обсягу грошо�

вих засобів між різними напрям�

ками виробництва у найбільш

вигідній та безпечній пропорції.

Такий розподіл знижує несисте�

матичний ризик, забезпечує

збільшення ефективності ви�

робництва та забезпечує стійку

конкурентну позицію як на внут�

рішньому, так і на зовнішньому

ринках.

Саме диверсифікація яв�

ляється стратегією зниження

ступеня ризику шляхом розпо�

ділу інвестицій чи інших ре�

сурсів між декількома напряма�

ми діяльності. Так, інвестор не

повинен вкладати свої грошові

засоби у виробництво продукції

одного виду, оскільки у такому

разі він приречений або на низь�

ку ефективність, або на високий

рівень ризику. Вузькоспеціалі�

зовані підприємства вирізня�

ються, з одного боку, чітким ритмом виробництва, по�

рівняно високою рентабельністю, а з іншого — низьки�

ми адаптивністю, еластичністю та маневреністю у разі

змін економічного середовища (коливань попиту та цін

на сировину, кінцеву продукцію тощо) [7, с. 19]. А тому

необхідна диверсифікація виробництва — виготовлен�

ня та просування продукції різних видів. Розумне вико�

ристання методу диверсифікації, основним фундамен�

том якої є розширення та ефективне виробництва є од�

ним із ефективних способів зниження ступеня ризику.

Диверсифікація має свої позитивні та негативні сто�

рони. Що стосується основних переваг диверсифікації,

то при втіленні стратегії диверсифікації існує стратегіч�

на відповідність між існуючим і новим різновидами

бізнесу фірми, що є джерелом її конкурентної перева�

ги, з'являється можливість маневрування інвестиціями

в межах портфеля бізнесу фірми, зменшується за�

лежність фірми від діяльності на одному цільовому рин�

ку, який поступово може зменшитися. До переваг ди�

версифікації можна віднести досягнення синергічного

ефекту в різних видах діяльності підприємства, який

проявляється в зниженні інтегральних корпоративних

витрат за рахунок багатофункціонального використан�

ня ресурсів. Важливим моментом є те, що диверсифі�

кація виступає як спосіб підвищення адаптивних якос�

тей підприємства. Диверсифікація служить страховим

механізмом і підсилює конкурентні позиції бізнес�

лідерів. При впровадженні стратегії диверсифікації

відбувається розширення головного профілю діяль�

ності — досягнення більшого об'єму робіт, що дозво�

ляє отримати цінові скидки, знизити затрати на рекла�

му, підтримати репутацію товару на ринку, покращити

технології обслуговування і підвищити завантаженість

виробничих потужностей [7, с. 27]. Диверсифікація, як

Рис. 3. Ієрархія схильності підприємства до ризику
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і будь�який процес, окрім переваг, має також певні не�

доліки. Можливість застосування методу диверсифі�

кації слід визначати із врахуванням конкретних можли�

востей підприємства, його цілей і умов функціонуван�

ня. Варто зауважити, що не існує єдиного обумовлено�

го часу, коли підприємство має прийняти рішення про

застосування стратегії диверсифікації. Важливим є час

виходу на ринок, бо підприємство має з'явитися на ньо�

му першим, як провідне підприємство. Висока вартість

входження на нові ринки зобов'язує мати на увазі, що

неможна ризикувати більше, ніж може дозволити влас�

ний капітал, необхідно враховувати наслідки ризику,

адже ризик при проведенні диверсифікації діяльності

підприємства зростає при вторгненні в нову для себе

галузь.

ВИСНОВКИ
Таким чином, метод диверсифікації — це один із

стратегічних альтернатив розвитку підприємства, яка

дозволяє отримати додаткові економічні вигоди в умо�

вах складної ринкової кон'юнктури. Враховуючи зрос�

таючий вплив кризових явищ на функціонування

підприємств та збільшення невизначеності зовнішньо�

го середовища, перед все більшою кількістю підпри�

ємств постало питання ефективної стратегії їх функціо�

нування та розвитку.

Диверсифікація дозволить вирішити це важливе

питання та підвищити економічну ефективність підприє�

мства та досягти стійких конкурентних переваг. Не�

обхідність досліджень диверсифікації як ефективного

методу економічного розвитку підприємста зумовлена

системною економічною кризою в Україні, внаслідок

чого рівень невизначеності умов та перспектив функ�

ціонування підприємств залишається високим, а розви�

ток підприємств різних галузей може забезпечити роз�

виток національної економіки в цілому.

Результатом ефективного застосування методу ди�

версифікації діяльності підприємства є досягнення по�

ставленої ієрархії цілей, а саме:

— забезпечення виживання підприємства в склад�

них економічних умовах та нестабільного кризового се�

редовища;

— стабілізація надходження грошових потоків;

— забезпечення високого рівня конкурентоспро�

можності підприємства та його готовності адаптувати�

ся до зміни смаків споживачів;

— економія ресурсів на масштабах виробництва,

— технологія безвідходного виготовлення про�

дукції;

— визначення напрямку та шляхів забезпечення

зростання підприємства;

— максимальна ефективність використання орга�

нізаційно�управлінського потенціалу підприємства.

На перспективу повинні бути проведені досліджен�

ня щодо оцінювання ефективності диверсифікації в за�

лежності від стану галузевого ринку, на якому працює

підприємство. Як результат, суб'єкт господарювання

повинен самостійно, на власний розсуд здійснювати

диверсифікацію з найбільшою для себе вигодою і най�

меншим ризиком, тобто вибрати оптимальний варіант

вкладення капіталу, раціональний спосіб використання

ресурсів із максимально можливим прибутком та забез�

печенням фінансової стійкості і конкурентоспромож�

ності підприємства.
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країн виходять на світовий ринок, спонукувані прагнен�

ням до ринкового росту. Процесам міжнародній

торгівлі, які постійно зростають, необхідно відповід�

не логістичне обслуговування. Завдяки розвитку

міжнародних економічних відносин усуваються кордо�

ни в господарській діяльності підприємств, проте, на



23

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

шляху розвитку міжнародної логістики все ще залиша�

ються серйозні бар'єри — безліч торгових, фінансо�

вих, митних та інших обмежень, обумовлених відмінно�

стями політичних систем, економічних і соціальних

рівнів розвитку країн, різниця в рівні життя їх населен�

ня і т.д.

Крім того, в міжнародній логістиці необхідно вра�

ховувати конкуренцію, обмеження на дистриб'ютивні

мережі транснаціональних корпорацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем підвищення ефективності

діяльності міжнародних логістичних систем присвячені

роботи провідних зарубіжних і вітчизняних вчених. Се�

ред яких Д.Дж. Бауерсокс, Д. Бенсон, Н.В. Вохновсь�

кий, А.М. Гаджинський, В.В. Демиденко, В.С. Загорсь�

кий, А.Г. Кальченко, І.Г. Клімова, Р.Р. Ларіна, В.А. Мед�

ведєв, О.Б. Наумов, М.А. Окландер, Дж. Уайтхед та інші

відомі автори. У наукових дослідження вказаних авторів

обгрунтовані теоретичні й методологічні засади фор�

мування і функціонування логістичних систем різного

рівня. Проте цілий ряд проблем пов'язаних з особли�

востями розвитку інтегрованої міжнародної логістики

та її впливу на формування глобального логістичного

менеджменту продовжують залишатися недосліджени�

ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити вплив факторів інтегрованої міжнарод�

ної логістики на формування глобального логістичного

менеджменту.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах ринкової економіки посилилися вимоги до

діяльності підприємств, що надають транспортні послуги

з доставки товарів споживачам.

Стратегічно підприємства повинні діяти в двох

основних напрямах: прагнути до збільшення обсягів

продажів і безперервно знижувати витрати. Незважа�

ючи на це, постійний дефіцит обігових коштів, дорож�

неча і обмеженість складських ресурсів змушують ви�

робників і продавців прагнути до зниження товарних

запасів.

У свою чергу споживачі стають все більш і більш ви�

могливими, і не тільки до якості і ціни товарів і послуг,

але і до рівня супутнього сервісу. У подібній ситуації

саме логістичний сервіс стає одним з найважливіших

інструментів підвищення конкурентоспроможності [1, с.

211].

Щодо процесу міжнародних перевезень, сьогодні

він все більш ускладнюється. Транспортна інфраструк�

тура, кількість і набір послуг транспортних посеред�

ників у багатьох країнах дуже різняться. Вибір виду

транспорту залежить від ряду факторів (дешевизна,

швидкість, збереження і ін.). Сучасний підхід до орган�

ізації і створення ефективної логістичної системи по�

ставок, що зводиться до вибору декількох ключових

фігур в ланцюжку партнерів і підтримці міцних союзів

з ними, практично неможливий при морських переве�

зеннях.

Важлива особливість міжнародної логістичної

системи — її потреба у високому рівні координації,

засобом якої служить системна інтеграція. Органі�

зації повинні мати можливість управляти логістични�

ми операціями з будь�якої точки земної кулі за до�

помогою систем електронного обміну даними. Онов�

лення апаратного обладнання та програмного забез�

печення для цих цілей вимагає великих капіталовк�

ладень. Системна інтеграція — тривалий процес, і

небагато організацій у своєму розпорядженні мають

необхідні електронні засоби. Для підтримки на ви�

сокому рівні міжнародних логістичних систем дуже

важливий союз між підприємством і вантажопереві�

зниками, а також спеціалізованими логістичними

організаціями. Без цього жодне підприємство не

зможе вести комерційно ефективні міжнародні опе�

рації і підтримувати надійні контакти з виробника�

ми, споживачами, оптовиками і роздрібними мере�

жами по всьому світу [2].

Дослідження і аналіз сучасного етапу розвитку ло�

гістики виявили, що існують три основні підходи до фор�

мування логістичних середовищ, систем, мереж поста�

вок на національному та міжнародному рівні.

Перший підхід полягає в тому, що при організації і

здійсненні логістичних операцій і активностей основна

увага приділяється вдосконаленню процесу управління

матеріальними потоками в національних і міжнародних

логістичних системах з відповідним інформаційним,

фінансовим, кадровим, правовим, страховим, сервісним

забезпеченням і супроводом. Цей підхід можна умовно

назвати "операційним", тобто спрямованим на вдоско�

налення асортименту різних процесів, операцій і актив�

ностей в національних і міжнародних логістичних сис�

темах.

Другий підхід полягає в тому, що міжнародна, ре�

гіональна і національна логістика повинні бути адек�

ватними, адаптованість один до одного, а також

зовнішніх умов навколишнього середовища, гнучки�

ми, прозорими і здатними до швидкого, оператив�

ного реагування на можливі зміни виробництва і на�

вколишнього середовища під впливом інновацій, на�

уково�технічного прогресу, інвестицій, а також в

ринкових платоспроможних запитах і інтересах спо�

живачів.

Цей підхід можна умовно назвати "гнучким", його

суть — в оперативному, баскому коні й якісному задо�

воленні споживчої клієнтури.

Третій підхід концентрує увагу менеджерів з логіс�

тики на інтеграції та адекватності, гармонізації та коор�

динації, збалансованості та оптимізації за кінцевим ре�

зультатом роботи всіх учасників логістичних ланцюгів і

ланок в рамках, що діють на національному або міжна�

родному рівні логістичних систем, а також на комплексі

всіх логістичних потоків як процесів взаємного перетво�

рення (матеріального, фінансового, інформаційного,

сервісного), що беруть участь у національних та міжна�

родних мережах і ланцюгах поставок. Цей підхід умов�

но можна назвати "інтегрованим і гармонізованим" [3;

4].

Слід зазначити, що в сучасних умовах логістика по�

винна задовольняти вимогам усіх трьох підходів одно�

часно.
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Виконання завдань транспортного логістичного

менеджменту в значній мірі сприяє постійне, послідов�

не виконання трьох бізнес�процесів:

— Планування: визначається, що, куди і коли до�

ставляється. Виявляються необхідні ресурси і їх дже�

рела, транспортні засоби, кількість паливно�мастильних

та витратних матеріалів, безпосередні виконавці та опти�

мально розподіляються ресурси для досягнення постав�

леної мети.

— Контроль: у процесі транспортної діяльності

фірми постійно контролюється виконання встановлених

планів і виявляються відхилення. Чим раніше надходить

інформація про негативні відхилення, тим швидше вжи�

ваються необхідні заходи щодо їх нейтралізації і тим

самим мінімізуються можливі втрати.

— Аналіз: після доставки вантажів проводиться

аналіз, чи пройшло за планом, детально розбирають�

ся причини і наслідки відхилень. Виявлені позитивні

відхилення (приховані резерви) дозволяють забезпе�

чити більш жорсткі умови планування в подальшому.

Негативні відхилення піддаються більш детальному

аналізу: з'явилися вони наслідком помилок плануван�

ня або проявом форс�мажорних обставин. У будь�яко�

му випадку подібний аналіз дозволяє від циклу до цик�

лу вдосконалювати процеси управління транспортною

логістикою.

На кожному етапі необхідний постійний збір

інформації для глобального аналізу діяльності фірми

і прийняття стратегічно важливих управлінських

рішень.

Менеджмент в міжнародній логістичній системі по�

винен брати до уваги чинники, значущі для успішного

просування міжнародної логістики. На рисунку 1 пред�

ставлені бар'єри в розвитку міжнародної логістики, що

суттєво впливають на глобальний логістичний менедж�

мент.

При освоєнні світового ринку його учасники ретель�

но зважують фактори "за" і "проти", досліджують логіс�

тику в глобальному масштабі, оперуючи глобальними

категоріями. Перш за все, оцінюються існуючі бар'єри

(перешкоди) і альтернативні варіанти вирішення про�

блем при виникненні нештатних ситуацій. І на внутріш�

ньому, і на міжнародних ринках логістика підпорядко�

вується однаковими принципами. Однак у другому ви�

падку умови діяльності значно складніше і пов'язані з

великими витратами. У світі, що змінюється, виникають

все нові передумови розвитку міжнародної логістики

[5].

Підвищенню конкурентоспроможності організацій

сприяють їх гнучкість і динамічність, тобто швидка

адаптованість до умов ринкового середовища, що

змінюється, і попиту на їх продукцію. При цьому по�

винні скорочуватися тимчасові фази життєвого циклу

продукції (логістичного циклу), що охоплюють періо�

ди:

— науково�дослідних і дослідно�конструкторських

розробок;

— поставки сировини і матеріалів;

— виробництва;

— обробки замовлення;

— дистрибуції готової продукції і т.д.

Для скорочення основного часу організації

часто йдуть на вузьку спеціалізацію, що, природ�

но, викликає потребу в інтеграції з міжнародни�
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Рис. 1. Бар'єри в розвитку міжнародної логістики,
що впливають на глобальний логістичний менеджмент
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ми логістичними посередниками в міжнародних

системах дистрибуції. Дедалі складніші ринкові

відносини і посилення конкуренції стали причи�

нами трансформації міжнародної логістичної си�

стеми, що виразилася в наступних основних мо�

ментах:

— зросли швидкість і інтенсивність матеріальних та

інформаційних потоків, змінилася їх структура, особ�

ливо в експортно�імпортних операціях; ускладнилися

фінансові взаємовідносини міжнародних логістичних

посередників;

— скоротилося число ланок у міжнародних логі�

стичних ланцюгах і каналах; кількість організаційно�еко�

номічних зв'язків у міжнародних логістичних системах

зменшилася, але їх складність зросла;

— надійність логістичних ланцюгів викликає все

більше запитань у міру скорочення або повного зник�

нення матеріальних запасів у виробництві та міжнарод�

них дистриб'ютивних мережах [6].

Внаслідок цих тенденцій посилився потенціал

нестійкості міжнародної логістичної системи, так

що досягнення стратегічних цілей бізнесу зажада�

ло як подальшої інтеграції ланок в самій міжна�

родній логістичній системі, так і взаємопроникнен�

ня останньої з динамічним зовнішнім середови�

щем.

ВИСНОВКИ
Нові фактори та пошук переваг в конкурентній

боротьбі дали потужний імпульс розвитку в 1990�х

рр. інтегрованої міжнародної логістики. Cьогодні

істотний вплив на розвиток глобального логістично�

го менеджменту в світі здійснюють такі фактори, як

потреба в знижені логістичних витрат і поліпшені ло�

гістичного сервісу; необхідність розширювати обся�

ги продажів за рахунок освоєння нових ринків, зок�

рема за кордоном, що вимагає продуманих логістич�

них стратегій і рішень стосовно підвищення якості

продукції (сервісу); поява міжнародних логістичних

посередників з розвиненою глобальною інфраструк�

турою, включаючи технічні засоби та інформаційні

технології, які забезпечують досягнення стратегіч�

них логістичних рішень транснаціональних корпо�

рацій; розвиток компаній з широким міжнародним

поділом праці, який підкріплений сучасними інфор�

маційно�комп'ютерними технологіями та системами,

які є основою екстенсивної функціональної інтег�

рації між партнерами в міжнародних логістичних

ланцюгах; подальший розвиток процесів міжнарод�

ної торгівлі, зокрема, в рамках Конференції Органі�

зації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (United

Nations Conference on Trade and Development —

UNCTAD), дерегулювання транспорту, зменшення

екологічного навантаження і впровадження інно�

вацій в інфраструктури міжнародних логістичних

послуг.
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MONITORING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL

У статті висвітлено результати проведеного аналізу та узагальнення теоретико�методичного
базису організації дослідження зовнішніх і внутрішніх фінансових процесів підприємства у кон�
тексті обгрунтування методології формування системи моніторингу їх фінансового потенціалу.

Аргументовано, що в умовах високої динаміки та стохастичності зовнішнього економічного ото�
чення та внутрішнього господарського середовища зростає необхідність оперативної адаптації
до змін на основі формування відповідної системи фінансового моніторингу. На основі узагаль�
нень наведено авторську інтерпретацію економічного змісту моніторингу фінансового потенціалу
підприємства.

Розкрито системний характер моніторингу фінансового потенціалу, визначено його мету і зав�
дання, об'єкти та суб'єкти, специфіку інструментального апарату. Визначено етапність форму�
вання системи моніторингу, наведено алгоритм організації моніторингу чинників впливу на фінан�
совий потенціал, встановлено ключові фактори впливу та фінансові показники для проведення
моніторингу.

Обгрунтований у роботі методологічний підхід до організації моніторингу дозволяє досліджу�
вати комплекс факторів впливу на фінансовий потенціал, системно аналізувати динаміку та век�
тор розвитку соціально�економічної ситуації, забезпечувати якісною інформацією прийняття
фінансових управлінських рішень.

The article reflects the results of the analysis and generalization of the theoretical and methodological
basis for organizing an investigation of external and internal financial processes of an enterprise in the
context of the justification of the methodology for the formation of a monitoring system for their financial
potential.

It is argued that, given the high dynamics and stochasticity of the external economic environment
and the domestic economic environment, the need for rapid adaptation to changes based on the
formation of an appropriate financial monitoring system is increasing. On the basis of generalizations,
the author's interpretation of the economic content of monitoring the financial potential of the enterprise
is given.

The system character of financial potential monitoring is disclosed, its goals and tasks, objects and
subjects, specificity of the instrumental apparatus are defined. The step�by�step formation of the
monitoring system is determined, the algorithm for monitoring the impact factors on the financial
potential is given, key factors of influence and financial indicators for monitoring are identified.

The methodological approach to monitoring organization substantiated in the work allows to
investigate a complex of factors of influence on the financial potential, to systematically analyze the
dynamics and the vector of development of the social and economic situation, provide qualitative
information for making financial management decisions.

Ключові слова: моніторинг, організація, управління, аналіз і прогнозування, фінансовий потенціал, фінан�

сові ресурси, методи та інструменти, підприємство.

Key words: monitoring, organization, management, analysis and forecasting, financial potential, financial

resources, methods and tools, enterprise.

Цей вплив може носити як позитивний, так і негатив�

ний характер. Тому перед кожним підприємством

стоїть завдання створення системи моніторингу, здат�

ної завчасного відстежувати ці фактори, оцінювати їх
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можливі наслідки з метою своєчасного попередження

негативного впливу, використання можливостей, що

відкриваються і прийняття необхідних заходів по адап�

тації до зміни економічних умов господарської діяль�

ності. Вирішення цього питання актуалізує завдання

розробки відповідного теоретичного та методичного

базису.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми моніторингу у системі фінансового ме�

неджменту підприємства досліджували такі вчені, як:

Г. Білик [1], І. Буртняк [2], Н. Внукова [3], В. Галіцин,

О. Суслов, Н. Самченко [4], О. Гудзь [5], М. Дем'яненко

[6], В. Кануннікова [7], О. Мозенков [8], І. Плікус [9],

П. Стецюк [10] та багато інших. Однак залишається ряд

актуальних питань у цій предметній сфері фінансової

теорії і практики, які потребують розширення та поглиб�

лення наукових досліджень та обгрунтувань. Зокрема

це стосується розробки наукового і методологічного

підходу до формування ефективної системи моніторин�

гу в управлінні фінансовим потенціалом підприємством

та його імплементації у єдину систему фінансового мо�

ніторингу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у проведенні аналізу та узагаль�

ненні теоретико�методичного базису організації дослі�

дження зовнішніх і внутрішніх фінансових процесів

підприємства у контексті обгрунтування методології

формування системи моніторингу їх фінансового потен�

ціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий потенціал підприємства є найважливі�

шою якісною характеристикою його господарської

діяльності. Більш високий рівень фінансового потен�

ціалу забезпечує підприємству переваги перед іншими

підприємствами тієї ж спеціалізації в умовах організації

фінансових взаємовідносин з іншими юридичними та

фізичними особами, органами державної влади і фінан�

сово�кредитними інститутами, в області отримання кре�

дитів та залучення інвестицій. Таке значення фінансо�

вого потенціалу потребує постійної уваги та досліджен�

ня економічних процесів його формування і викорис�

тання.

Нині більшості вітчизняних підприємств викорис�

товують методичний інструментарій такого досліджен�

ня, який дозволяли здійснювати аналіз та прогноз ос�

новних параметрів і пропорцій відтворювального про�

цесу, руху економічних ресурсів, грошових і фінансо�

вих потоків. Його результати дозволяють сформувати

уявлення про економічні взаємозв'язки та взаємоза�

лежності між фінансово�економічними результатами

господарської діяльності підприємства та ключовими

чинниками впливу на ці процеси, спрогнозувати евен�

туальні напрями їх розвитку, а також обгрунтовувати

доцільність прийняття окремих управлінських фінан�

сових рішень.

Система дослідження економічних процесів вітчиз�

няних підприємств базується переважно на інформа�

ційному масиві, який забезпечує нормативна фінансо�

ва та статистична звітність. Тому у багатьох випадках

часові терміни її отримання не забезпечують опера�

тивність, необхідну для виявлення відхилень у розвит�

ку певних фінансових процесів та прийняття управлінсь�

ких рішень щодо своєчасної адаптації до таких змін.

Вирішення цього завдання знаходиться у площині фор�

мування системи моніторингу фінансових явищ і про�

цесів. В умовах високої динаміки та стохастичності зов�

нішнього економічного оточення та внутрішнього гос�

подарського середовища такий моніторинг особливо

актуальний у ключових сферах відтворювального про�

цесу і, зокрема, у формуванні та використанні фінансо�

вого потенціалу.

У спеціальній науковій літературі акцентують увагу

на те, що необхідність появи технології моніторингу на

вітчизняних підприємствах пов'язана з такими чинника�

ми як "зростання нестабільності зовнішнього середо�

вища, яке вимагає швидкого реагування системи управ�

ління, підвищення рівня її адаптивності та гнучкості; не�

обхідність зміщення акцентів із контролю минулих подій

на передбачення і розробку сценаріїв реагування

підприємства на майбутні зміни; необхідність відстежен�

ня інформації про фінансовий стан підприємства в ре�

жимі реального часу в умовах інформаційної перенаси�

ченості" [11, с. 72].

Враховуючи те, що термін "моніторинг" має досить

широку сферу використання, існує й відповідна варіа�

ція інтерпретацій його змісту. Тому виникає необхідність

аналіз цього питання в контексті мети нашого дослід�

ження.

У загальноприйнятому розумінні моніторинг (від

лат. monitor — застережний) — це метод дослідження

об'єкту, що передбачає відстеження та контроль його

діяльності (функціонування) з метою прогнозування ос�

танньої [12, с. 681]. Стосовно економіки підприємства

моніторинг розглядається як система постійної оцінки

всіх сторін його діяльності та підрозділів, керівників,

співробітників з точки зору своєчасного та якісного ви�

конання завдань стратегічного плану і виявлення відхи�

лень фактичних результатів від передбачуваних [13, с.

402—403]. В інтерпретації І. Бланка моніторинг — це

механізм постійного спостереження за контрольовани�

ми показниками діяльності підприємства, визначення

розмірів відхилень фактичних результатів від перед�

бачених і виявлення причин цих відхилень [14]. І.Р. Бол�

квадзе розглядає моніторинг підприємства як інформа�

ційно�аналітичний інструмент, що пов'язує між собою

реальний сектор економіки та банківську систему і при�

значений для вироблення раціональних рішень, заходів

дії на діяльність підприємства відповідно до грошово�

кредитної політики держави і в умовах вдосконалення

економічної політики в цілому [15]. Т. Бурова визначає

моніторинг як універсальний інструмент формування

інформації про об'єкт дослідження, у тому числі конт�

ролю, який дає можливість використовувати його щодо

різноманітних економічних об'єктів [16]. За узагальнен�

нями проведених досліджень Т.В. Бєлопольска виділяє

три підходи до визначення сутності моніторингу: 1) ін�

формаційно�аналітичну систему, що має цільову спря�

мованість на інформаційне забезпечення процесу управ�

ління; 2) комплекс взаємопов'язаних процесів збору,
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обробки, аналізу, оцінки і прогнозування реалізації

функцій фінансового управління та надання докумен�

тованої інформації; 3) процес здійснення постійного

спостереження, визначення розмірів відхилень фактич�

них результатів від передбачених, виявлення причин цих

відхилень і розробки пропозицій по відповідному кори�

гуванню діяльності з метою її нормалізації та підвищен�

ня ефективності [17, с. 39].

Таким чином, використання моніторингу як ефек�

тивного управлінського інструменту передбачає не

лише спостереження параметрів досліджуваного

економічного об'єкту, але й проведення аналізу та

оцінки тенденцій їх зміни під впливом різних чин�

ників, а також прогнозування стану об'єкту моніто�

рингу в найближчій перспективі, передбачати по�

дальший розвиток процесів, що вивчаються, з метою

прийняття своєчасних та адекватних управлінських

рішень або коригування цільових параметрів об'єкту

моніторингу. Виходячи з такого концептуального

узагальнення під моніторингом фінансового потен�

ціалу підприємства ми розуміємо механізм оператив�

ного контролю та інформаційно�аналітичного забез�

печення оцінки, аналізу і прогнозування фінансових

чинників і процесів, що істотно впливають на ефек�

тивність і результативність управління фінансовим

потенціалом.

В організаційно�економічному зрізі моніторинг

фінансового потенціалу підприємства представляє со�

бою відкриту управлінську систему, що складається з

стандартних системних елементів таких як: є мета і зав�

дання; об'єкти та суб'єкти; предмет, методи та інстру�

менти, а також інформаційні потоки.

Метою формування системи моніторингу є інфор�

маційне забезпечення можливості оперативної та дос�

товірної оцінки стану і динаміки зовнішнього і внутріш�

нього економічного середовища та їх можливих змін;

аналізу тенденцій і закономірностей розвитку фінансо�

вого потенціалу та найважливіших чинників впливу на

ці процеси; визначати фінансово�інвестиційну спро�

можність підприємства у контексті актуальних інстру�

ментів грошово�кредитної політики держави. При цьо�

му його завданнями виступають:

— оцінка макро� та мікроекономічних параметрів

фінансової діяльності підприємства та виявлення тен�

денцій і закономірностей їх зміни;

— визначення джерел, причин, характеру, напрям�

ку та інтенсивності впливу окремих ключових факторів

на формування і розвиток фінансового потенціалу

підприємства;

— оцінка фінансових ризиків, пов'язаних із струк�

турними змінами в реальному секторі економіки;

— прогнозування наслідків дії виявлених чинників,

потенціалу адаптації та використання виниклих можли�

востей для ефективного розвитку фінансового потен�

ціалу;

— оцінка ефективність фінансової політики з ура�

хуванням реального розвитку загальноекономічних про�

цесів як у країні в цілому, так і у рамках самого підприє�

мства;

— комплексна оцінка нових умов діяльності і тен�

денцій їх розвитку, розробка програмних заходів з адап�

тації до цих змін;

— вирішення практичних завдань, пов'язаних з гос�

подарською діяльністю підприємства, у тому числі її

фінансового забезпечення.

Об'єктами системи моніторингу фінансового потен�

ціалу підприємства виступають економічні процеси та

явища, окремі елементи яких мають суттєвий вплив на

формування та використання фінансового потенціалу.

Оскільки моніторинг фінансового потенціалу

підприємства має виключно внутрішнє призначення, то

його зацікавленими суб'єктами виступають власники та

менеджери суб'єкта господарювання, які приймають

управлінські рішення у цій предметній сфері фінансо�

вого менеджменту.

У інструментальному арсеналі сучасного фінан�

сового менеджменту є широке коло різноманітних

прийомів і методів оцінки фінансових показників, які

постійно змінюються у зв'язку із зростанням вимог

до якості результатів аналізу, методики його прове�

дення та інтерпретації отриманих даних. Важливою

умовою реальної і якісної оцінки процесів формуван�

ня та використання фінансового потенціалу є мето�

дичне, інформаційне і кадрове забезпечення їх моні�

торингу.

За своєю суттю моніторинг є системою показників,

значення яких розраховуються відповідно до внутріш�

ньої локальної методики та порівнюються на предмет

відхилення їх від встановленої підприємством цільової

(нормативної) величини. Тому важливе значення має

вибір системи індикаторів для моніторингу фінансово�

го потенціалу.

Система моніторингу фінансового потенціалу має

власні специфічні інформаційні потоки, які характери�

зують кількісні та якісні аспекти його формування,

структурування, розміщення та використання. Інформа�

ція, яка відображає ці процеси, проходить етапи зби�

рання, оцінки якості, систематизації, структуризації,

обробки, аналітичної інтерпретації, накопичення, що

дозволяє ідентифікувати та розкрити важливі факти та

події у сфері економічного функціонування фінансово�

го потенціалу.

Формування системи моніторингу фінансового

потенціалу підприємства базується на відповідному

нормативному, методичному, організаційно�еконо�

мічному, інформаційному та технічному забезпе�

ченні.

Логіка створення системи моніторингу фінансово�

го потенціалу підприємства передбачає реалізацію та�

ких етапів:

1. Ідентифікація зовнішніх та внутрішніх факторів

впливу на фінансовий потенціал підприємства — фор�

малізація переліку об'єктів моніторингу.

2. Створення системи фінансово�економічних та

інших індикаторів оцінки динаміки чинників, що

впливають на фінансовий потенціал підприємства з

урахуванням специфіки його господарської діяль�

ності.

3. Збір, підготовка та обробка інформації, що ха�

рактеризує стан і тенденції економічного оточення та

внутрішнього становища підприємства.

4. Виявлення ступеня значимості факторів, які впли�

вають на формування та розвиток фінансового потен�

ціалу підприємства.
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5. Моделювання та оцінка адекват�

ності стратегії розвитку фінансового

потенціалу динаміці та напрямам дії фак�

торів зовнішнього оточення підприєм�

ства.

6. Прогнозування ключових пара�

метрів економічного оточення та внутр�

ішнього становища підприємства на весь

горизонт прогнозного періоду.

7. Проведення аналізу системи по�

казників формування та розвитку фінан�

сового потенціалу підприємства з ураху�

ванням чинників впливу.

8. Розробка пропозицій по адаптив�

ному управлінню фінансовим потенціа�

лом з урахуванням евентуальних сце�

наріїв розвитку економічного оточення.

При цьому організація моніторингу

чинників впливу на фінансовий потенці�

ал підприємства реалізується за алго�

ритмом, наведеним на рисунку 1.

На фінансовий потенціал підприєм�

ства, навіть на окремо взятий індикатор,

можуть впливати численні та різно�

манітні чинники. Необхідно встановити

найбільш суттєві з них, що вирішальним

чином впливають на зміну ключових по�

казників. У зв'язку з тим, що показники

між собою взаємозв'язані, їх необхідно

аналізувати не ізольовано, а системно.

При цьому залишається необхідності та

можливості їх логічного виокремлення

у процесі аналітично�прогнозних розра�

хунків.

Домінуючий вплив на формування і використан�

ня фінансового потенціалу підприємства мають си�

стемні макроекономічні чинники. Їх особливість по�

лягає в тому, що підприємство практично не має

можливості яким�небудь чином впливати на них, ви�

користати у більшості випадків кількісні методи

аналізу та оцінки, які дозволяють їх систематизу�

вати та структурувати у порівнянний вигляд. Вод�

ночас, вони активно діють на внутрішні чинники,

проявляючи себе в зміні їх кількісних параметрів.

Тому в процесі організації системи моніторингу

існує необхідність їх якісної оцінки, а в окремих

сферах — використання непрямих (опосередкова�

них) кількісних параметрів, які дають уявлення про

динаміку та напрям зміни досліджуваних економі�

чних явищ і процесів.

Проведений нами аналіз, а також узагальнення літе�

ратурних джерел з проблем управління фінансовим по�

тенціалом вітчизняних підприємств показують, що

найбільш суттєвий негативний вплив на процеси його

формування та використання мають такі зовнішні фак�

тори:

— недосконалість нормативно�законодавчого ре�

гулювання економічних відносин у фінансово�кредитній

сфері;

— низькій рівень розвитку вітчизняної банківсь�

кої системи та деформована структура її ресурсної

бази;

— філіальна організація банків, що обмежує мож�

ливості доступу до кредитних ресурсів банків підпри�

ємств, віддалених від адміністративних та регіональних

центрів;

— нерозвиненість фінансових ринків;

— високий рівень монополізації на товарних та

фінансових ринках, відсутність адекватного існуючим

умовам антимонопольного регулювання;

— суттєве фінансове навантаження на підприємства

з боку органів державного регулювання;

— відсутність значимих програм бюджетної під�

тримки суб'єктів господарювання як на рівні держави,

так і на рівні місцевого самоврядування;

— низький платоспроможний попит населення та

тиск інших соціальних проблем.

Оскільки наведені фінансові явища і процеси

впливають не лише на фінансову, а й на всю госпо�

дарську діяльність, то їх моніторинг може здійсню�

ватися як в контексті управління фінансовим потен�

ціалом, так і в системі загального менеджменту під�

приємства.

Важливе місце в організації моніторингу фінансо�

вого потенціалу займає вибір системи індикаторів. Як

уже зазначалося, сучасний фінансовий менеджмент має

досить широку палітру показників для формування та�

ких індикаторів, яка постійно розширюється та вдос�

коналюється. Однак практичне значення мають лише

окремі з них. Питання відбору показників для вирішен�

Джерело: розроблено на основі [18; 19].

Рис. 1. Алгоритм організації моніторингу чинників впливу
на фінансовий потенціал підприємства
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ня ключових завдань фінансового менеджменту під�

приємств має досить представницьку спеціальну літера�

туру та розвинутий методичний інструментарій. Тому ми

не розглядаємо спеціально цей аспект організації фінан�

сового моніторингу. У цьому контексті лише зазначи�

мо, що аналіз та узагальнення літературних джерел, а

також дослідження фактологічних даних вітчизняних аг�

роформувань дозволив виокремити мінімальний набір

показників для проведення моніторингу фінансового по�

тенціалу (рис. 2). В залежності від специфіки госпо�

дарської діяльності та конкретних економічних умов її

здійснення, цей перелік може доповнюватись, або ско�

рочуватись.

У процесі розробки методології формування сис�

теми моніторингу фінансового потенціалу конкретного

підприємства існує необхідність вирішення таких зав�

дань:

— обгрунтування порогових значень ключових інди�

каторів формування і використання фінансового потен�

ціалу для усіх етапів технології його управління;

— забезпечення координації дій і зусиль всіх

структурних підрозділів та спеціалістів підприємства,

в компетенцію та сферу відповідальності яких входять

окремі аспекти управління фінансовим потенціалом на

основі вдосконалення інформаційного обміну між

ними, розробки єдиних методичних підходів до оцін�

ки, аналізу, прогнозування та інтерпретації їх резуль�

татів;

— формування бази даних на основі часових рядів

даних за показниками, пов'язаними з управлінням

фінансовим потенціалом та характеристикою макроеко�

номічного оточення;

— розробка економіко�математичного апарат для

оцінки, аналізу та прогнозування впливу макро� і мікро�

економічних показників на індикатори формування та

використання фінансового потенціалу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, обгрунтований у цій роботі методо�

логічний підхід до цілеспрямованої організації системи

моніторингу зовнішнього оточення та внутрішнього ста�

новища підприємства дозволяє з достатньою повнотою

досліджувати комплекс факторів впливу на фінансовий

потенціал, системно аналізувати динаміку і вектор роз�

витку соціально�економічної ситуації, забезпечувати

якісною інформацією проведення аналізу та економіч�

ного обгрунтування фінансових управлінських рішень.

Доцільно розвивати та розширювати наукові досліджен�

ня за такими напрямами як розробка інтегрованих

інформаційних систем підтримки управлінських рішень,

а також аналіз та моделювання адаптивного управлін�

ня бізнес�процесів формування і використання фінан�

сового потенціалу підприємства.
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PROBLEMS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL, AS COMPONENT
OF NATIONAL HUMAN CAPITAL

У статті узагальнено наукові підході щодо визначення категорії "інтелектуальний капітал", струк�
тури та оцінки інтелектуального капіталу підприємства. Виділено мотиви вимірювання інтелекту�
ального капіталу, серед яких, формування стратегії; моніторинг виконання стратегії; допомога в
прийнятті рішень про диверсифікацію і розширення; використання результатів вимірювання як ос�
нови для винагороди; надання інформації всім зацікавленим особам про очікуване зростання вар�
тості підприємства за рахунок його інтелектуальних активів.

Серед підходів до вимірювання інтелектуального капіталу розглянуто групу синтетичних методів
(ROA та MCM), спектр використання яких: оцінка ринкової вартості акцій; ситуації злиттів і погли�
нань; бенчмаркінг компаній однієї галузі; звіти про стан інтелектуального капіталу компанії та групу
методів, заснованих на системі показників (DIC і SC), використання яких доцільне при моніторингу
як комерційних, так і некомерційних організацій; моніторингу окремих підрозділів; бенчмаркінгу
компаній однієї галузі; складанні звітів про стан інтелектуального капіталу компанії.

На основі відповідного порівняння та зіставлення визначено переваги та недоліки методів оцінки
інтелектуального капіталу підприємства. Сформовано пропозиції щодо формування оптимального
інструментарію оцінки інтелектуального капіталу підприємства. Акцентовано увагу на доцільності
отримати якість, і тільки потім переходити до оцінки складових інтелектуального капіталу підприє�
мства. Фрагментарні "уривки" (оцінювання ринкових активів; людських ресурсів тощо) без якості
не здатні сформувати потужний інтелектуальний у вартісному вимірі капітал. Кожне сучасне підприє�
мство має обирати самостійно "портфель" методів оцінки інтелектуального капіталу в залежності
від галузі, стратегічних цілей, зарубіжного досвіду, врахування власних помилок.

The article generalizes the scientific approach to the definition of the category of "intellectual capital",
the structure and evaluation of the intellectual capital of the enterprise. Motives for measuring intellectual
capital, among which the formation of a strategy; monitoring of strategy implementation; assistance in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Не так давно інтелектуальний капітал піддавався

оцінці в ситуації найближчого продажу підприємства

(компанії). Якщо основна частка активів підприємства

являється нематеріальною, це не означає, що оцінка

інтелектуального капіталу не має сенсу. Гроші — це уні�

версальний засіб того, щоб зрозуміти, якщо вартість

підприємства зростає, то і воно стає більш "дорогим",

ціннішим в очах потенційних інвесторів.

Водночас постає логічне запитання щодо того, чому

більшість власників бізнесу не оцінюють свої нематері�

альні активи, як саме собою зрозуміле. Логічне пояс�

нення цьому існує, адже, по�перше, вони не вбачають у

цьому реальної необхідності; по�друге, вони не володі�

ють дієвими інструментами та найбільш оптимальними

методами оцінки.

Різноманіття методів вимірювання інтелектуально�

го капіталу, їх постійне оновлення і поповнення не доз�

воляють сьогодні говорити про усталену класифікацію

підходів і методів, а також загальні принципи їх засто�

сування. Причиною цього є те, що основним джерелом

нових методів вимірювань інтелектуальних ресурсів

служать консалтингові агентства або самостійно роз�

роблені самими компаніями системи моніторингу кон�

курентних переваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Концепція інтелектуального капіталу спрямована на

теоретичне і практичне обгрунтування процесів перетво�

рення інтелектуальних ресурсів в результати діяльності

компанії. Найбільш відомими прихильниками даної кон�

цепції є Т. Стюарт, Л. Едвінсон, Е. Брукінг, Н. Бонтіс,

Д. Андріссен, К.Е. Свейбі, Й. Руус.

Інтелектуальний капітал підприємства як об'єкт оцін�

ки був предметом дослідження чималої кількості за�

рубіжних та вітчизняних науковців. Серед зарубіжних

науковців варто відмітити Е. Брукінга [1], Т. Стюарт [6],

making decisions about diversification and expansion; use of measurement results as a basis for
remuneration; providing information to all interested persons about the expected increase in the value of
the enterprise due to its intellectual assets are allocated

Among the approaches to the measurement of intellectual capital is considered a group of synthetic
methods (ROA and MCM), whose range of use: the assessment of the market value of shares; M & A
situations; benchmarking of companies in one industry; reports on the state of the company's intellectual
capital and a group of methods based on a system of indicators (DIC and SC), the use of which is useful in
monitoring both commercial and non�profit organizations; monitoring of individual units; benchmarking
of companies in one industry; compiling reports on the state of the company's intellectual capital.

Based on the appropriate comparison and comparison, the advantages and disadvantages of the
methods of estimating the intellectual capital of the enterprise are determined. Proposals on the formation
of optimal tools for assessing the intellectual capital of the enterprise are formed. The emphasis is on the
expediency of obtaining quality, and only then should to evaluate the components of the intellectual capital
of the enterprise. Fragmentary "excerpts" (valuation of market assets, human resources, etc.) without
quality are not capable of forming a powerful intellectual value�based capital. Each modern enterprise
should choose a "portfolio" of methods for evaluating intellectual capital, depending on the sector,
strategic goals, foreign experience, taking into account own mistakes.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, ресурсний портфель, інфраструктур�

ний актив, людські ресурси.

Key words: intellectual capital, intangible assets, resource portfolio, infrastructure asset, human resources.

Й. Рууса, С. Пайка, Л. Фернстрема [7]; серед вітчизня�

них О. Грішнова [2], Л. Осмятченко [5], К. Сердюкова

[2] та ін.

Практично всі праці з цієї тематики мають вузькос�

пеціалізований характер, і майже немає робіт, узагаль�

нюючих у собі проблеми визначення, структури та оцін�

ки інтелектуального капіталу підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення наукових підходів щодо

визначення, структури та оцінки інтелектуального капі�

талу підприємства; виявлення "вузьких місць" існуючих

методів оцінки інтелектуального капіталу підприємства

та формування пропозицій щодо формування більш

оптимального інструментарію оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтелектуальний капітал — термін для позначення

нематеріальних активів, без яких компанія не може існу�

вати. Увесь наявний інтелектуальний капітал підприєм�

ства Е. Брукінг умовно розподіляє наступним чином:

ринкові активи; інтелектуальна власність як актив;

людські ресурси; інфраструктурні активи [1, c. 31].

У теоретико�методологічному аспекті залежно від

рівня дослідження складові інтелектуального капіталу

дещо відрізняються. Так, професор О.А. Грішнова у

своїх наукових працях стверджує, що на перших двох

рівнях (індивідуальному та рівні підприємства) людсь�

кий капітал за своєю соціально�економічною сутністю

є складовим елементом інтелектуального капіталу. У той

час, як на макрорівні людський капітал поглинає в собі

інтелектуальний та соціальний капітали і вже останні

слід вважати його складовими частинами [2, с. 36].

Інтелектуальний капітал — це матеріал інтелектуаль�

ного рівня, який містить в собі знання, досвід, інформа�

цію, інтелектуальну власність і який приймає безпосе�

редню участь у створенні цінностей, які по праву нази�
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ваються колективною розумовою енергією. Звісно, її

важко виявити, і ще важче управляти нею. Але, як слуш�

но зауважує Т. Стюарт, якщо керівником вона завчасно

виявлена, він є переможцем [6, c. 12].

Інтелектуальний капітал — частина ресурсного порт�

феля компанії, про що зазначали у своїх працях Руус Й.,

Пайк С., Фернстрем Л. Серед головних характеристик

(властивостей) інтелектуального капіталу вони виділяли:

опис ресурсу; хто володіє і контролює; економічну пове�

дінку; адитивність; інформаційну асиметрію; конкурен�

цію (змагальність) ресурсу; виключність [7, c. 12].

Основним мотивом управління інтелектуальним ка�

піталом служить прагнення підвищити ефективність ро�

боти підприємства в цілому. У загальному випадку ме�

тою вимірювання інтелектуального капіталу на рівні

підприємства є своєчасне забезпечення всіх зацікав�

лених осіб (як всередині підприємства, так і поза ним)

якісною та достовірною інформацією про стан інтелек�

туального капіталу.

Науковці виділяють ряд основних мотивів вимірю�

вання інтелектуального капіталу: 1) формування стра�

тегії компанії; 2) моніторинг виконання стратегії; 3) до�

помога в прийнятті рішень про диверсифікацію і роз�

ширення компанії; 4) використання результатів вимірю�

вання як основи для винагороди; 5) надання інформації

всім зацікавленим особам про очікуване зростання

фірми за рахунок її інтелектуальних активів.

При цьому варто зауважити, що перші три мотиви

пов'язані з внутрішнім процесом прийняття рішень, як і

мотиви максимізації операційного результату, що вира�

жається в генеруванні виручки при найменших витратах,

і підтримки найкращих взаємин з постачальниками і

клієнтами. Четвертий мотив відноситься до сфери уп�

равління персоналом, а п'ятий — до сигналізування

стейкхолдерам компанії [7, с. 42].

Критерії при розробці системи вимірювання (оцін�

ки) інтелектуального капіталу наступні: прозорість і

достовірність; економічність (співвіднесення вигод і вит�

рат); співвіднесення зі стратегічними і тактичними ціля�

ми компанії; генерування необхідної інформації для

акціонерів, інвесторів та інших стейкхолдерів [8 , c. 12].

Як зазначалося раніше, на сьогодні

існує чимала кількість підходів до вимі�

рювання інтелектуального капіталу.

Вони є досить різними у силу своєї

"ваги", у силу використання різних інди�

каторів, показників тощо.

Розглянемо найбільш відомі підхо�

ди до вимірювання інтелектуального

капіталу (рис. 1).

Прямий підхід до вимірювання інте�

лектуального капіталу (Direct Intellectual

Capital methods — DIC) передбачає гро�

шову оцінку вартості інтелектуального

капіталу за допомогою визначення його

різних складових. Як тільки компонен�

ти визначені, вони можуть бути безпо�

середньо оцінені або окремо, або за

допомогою агрегованого коефіцієнту

(Intellectual Asset Valuation, Technology

Broker і ін.)

 Підхід, заснований на ринковій ка�

піталізації (Market Capitalization Methods — MCM) —

де розраховується різниця (відношення) між ринковою

капіталізацією компанії та її акціонерним капіталом

(Tobin's q, Market�to�Book Value і ін.)

Підхід, заснований на окупності активів (Return on

Assets methods — ROA) — додана вартість (прибуток

до оподаткування компанії) зіставляється з відповідни�

ми активами компанії (EVA, VAIC, Calculated Intangible

Value та ін.).

Підхід, заснований на створенні системи показників

(Scorecard Methods — SC). Спочатку визначаються різні

складові інтелектуального каптіталу, а потім розробля�

ються показники та індекси, які далі будуть представ�

лені в системі показників або в діаграмах (Skandia Navi�

gator Balanced Score Card, Value Chain Score Board,

Business IQ і ін.)

Сфери застосування вище названих підходів до вим�

ірювання інтелектуального капіталу також досить різні.

Група синтетичних методів (ROA та MCM):

— оцінка ринкової вартості акцій;

— ситуації злиттів і поглинань;

— бенчмаркінг компаній однієї галузі;

— звіти про стан інтелектуального капіталу компанії.

Група методів, заснованих на системі показників

(DIC і SC):

— моніторинг як комерційних, так і некомерційних

організацій;

— моніторинг окремих підрозділів усередині орган�

ізацій;

— бенчмаркінг компаній однієї галузі;

— звіти про стан інтелектуального капіталу компанії.

Щодо переваг та недоліків системи показників, то

тут варто відмітити таке:

Переваги: дозволяють проводити моніторинг ефек�

тивності використання інтелектуального капіталу; по�

єднують оцінку ефективності використання як мате�

ріальних, так і нематеріальних ресурсів.

Недоліки: обгрунтування вибору індексів (показ�

ників) спірно для різних компаній. Методи, засновані на

системах показників, як правило, використовують по�

казники бухгалтерського балансу при обліку немате�

Підходи до вимірювання інтелектуального капіталу 

Прямий підхід (DIC) 

Підхід, заснований на ринковій 
капіталізації (MCM) 

Підхід, заснований на створенні 
системи показників (SC) 

Підхід, заснований на 
окупності активів  (ROA) 

Група синтетичних методів (ROA та MCM) 

Група  методів, заснованих на системі показників (DIC і SC) 

Рис. 1. Найбільш відомі підходи до вимірювання
інтелектуального капіталу

Джерело: складено авторами на основі [6—9].
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ріальних активів і дозволяють оцінити лише поточний

стан без урахування перспектив інноваційного розвит�

ку. Певні індекси, незважаючи на гадану значимість, на�

справді можуть не давати адекватної оцінки рівня інте�

лектуального капіталу.

На підтвердження цього можемо сказати, що на�

приклад показники оцінки інтелектуального капіталу

групи підприємств нафтогазового холдингу не можуть

бути схожими із підприємствами агрохолдингів; як і

оцінка інтелектуального капіталу медіа холдингів не

може мати нічого спільного за набором показників із

ІТ�холдингами.

При вимірі інтелектуального капіталу досить склад�

но побудувати реляційну систему вимірювання в силу

обмежень щодо виконання низки суттєвих вимог, які

пред'являються до неї, а точніше: складно точно визна�

чити межі об'єкта вимірювання; атрибути, що характе�

ризують інтелектуальний капітал, які складно піддають�

ся точній ідентифікації, навіть самі показники іноді пе�

ретинаються і є суперечливими; не всі дані для вимірю�

вання доступні.

Внаслідок цього необхідно проводити відповідні дії

щодо спрощення точних вимірювальних систем. Зокре�

ма одним із варіантів може бути побудова індикатор�

них систем.

Результати чималої кількості емпіричних дослі�

джень інтелектуального капіталу зарубіжних дослід�

ників підтвердили ряд гіпотез [6—9]:

— існує позитивний зв'язок між рівнем інтелектуаль�

ного капіталу та результатами діяльності компанії (гру�

пи підприємств);

— на розвинених ринках вплив інтелектуального

капіталу виражений сильніше, ніж на ринках, що тільки

розвиваються;

— існує певний комплементарний зв'язок складо�

вих інтелектуального капіталу.

Звісно, були отримані і суперечливі результати:

— окремі складові інтелектуального капіталу роб�

лять позитивний вплив на результати діяльності компанії

(групи підприємств);

— ступінь впливу інтелектуального капіталу зале�

жить від галузі, в якій працює компанія (підприємства);

— ступінь впливу інтелектуального капіталу зале�

жить від розміру підприємства.

Не викликає сумнівів, що питання оцінки і управлін�

ня інтелектуальним капіталом лежать на перетині де�

кількох дисциплін і вимагають від оцінювача�експерта

знання багатьох предметних областей, що стосуються

як змісту об'єкта дослідження, так і методології дослі�

дження.

Природа інтелектуального капіталу стала основою

для створення конкурентних переваг в умовах нової

економіки. Але саме природа інтелектуального капіта�

лу (невідчутність, неаддитивність, неконкурентність,

невиключність та ін.) в значній мірі ускладнюють про�

цеси його вимірювання і, отже, управління даним видом

активів [1]. Спостерігається певна тенденція формуван�

ня стандартів щодо відображення, вимірювання інтелек�

туального капіталу підприємства та управління ним.

Цілком можливо, що у найближчій перспективі будуть

розроблені і прийняті стандарти по аналогії зі стандар�

тами управління якістю ISO.

Не викликає сумнівів, що нематеріальні активи

підприємства не є однорідними [5], саме тому не варто

зосереджувати увагу лише на якомусь одному методі

оцінки всіх активів. Адже деякі активи, наприклад, тор�

говельний знак або патент оцінити достатньо просто,

тоді як інші, зокрема вплив інформаційних технологій

або потенціал знань, оцінити набагато складніше. Це

пояснюється тим, що існує велика кількість змінних, які

мають піддаватися обліку та оцінці. Але особі, яка має

здійснювати оцінку варто обрати спочатку щось про�

стіше, і лише потім переходити до оцінювання більш

складних проблем. Можемо відмітити, що на сьогод�

нішній день чимала кількість підприємств України перей�

няла досвід іноземних компаній і здійснюють оцінку

наявного інтелектуального капіталу, звертаючись до

розробників програмного забезпечення.

Варто також відмітити, що неабиякий вплив на оцін�

ку інтелектуального капіталу відіграє фактор впливу

інфраструктури [4] особливо там, де досить щільно ви�

користовуються інформаційні технології. Постачальни�

ки систем інформаційних технологій розроблюють ме�

тоди аналізу витрат та прибутку, щоб переконати клієнтів

прийняти рішення щодо інвестування в системи ІТ�тех�

нологій. У випадках, коли інфраструктура інформацій�

них технологій дозволяє надати нову послугу, її додана

вартість може бути обчислена із використанням або вар�

тісного підходу, або підходу, який заснований на аналізі

надходжень. Коли в цілях підвищення роботи усього

підприємства одну систему замінюють іншою або інтег�

рують декілька систем, доцільно проаналізувати додат�

кові переваги, щоб визначити чи справдиться очікувана

додаткова вартість інтеграції витрачених на неї коштів. У

цій ситуації особа�експерт, яка буде здійснювати оцінку

інтелектуального капіталу має навчитися бачити різницю

між додатковими опціями, які підприємству "не погано б

було мати" і тими, які дійсно принесуть прибуток.

Досить цікавий фактор та суперечливий із позиції

"правильної" оцінки — людські ресурси підприємства.

Традиційно, цінність працівника виражається в його за�

робітній платі, окрім цього відомо, що "цінним" праців�

никам платять більше, а ніж тим, які мають "меншу

цінність". Унікальні особистості зазвичай ціняться досить

високо, а тому за них тримаються в компанії (на

підприємстві). Але вважаємо, що це є досить суперечли�

вим способом розгляду цінності працівника для підприє�

мства. Адже не викликає сумніву той факт, що в ряді ви�

падків ресурси в компанії (на підприємстві) використову�

ються не у повній мірі: вони можуть мати певний талан у

своїй професії та мати цінність, яка не буде відобража�

тися лише в їхній заробітній платі, оскільки вони свою

цінність не реалізували. Для того, щоб оцінити трудові

ресурси по праву, варто спочатку забезпечити працівни�

ка оптимальним для нього робочим місцем, надати спектр

завдань, і лише потім здійснювати оцінку. Невикориста�

ний потенціал працівника — це похибка в адекватній

оцінці інтелектуального капіталу підприємства в цілому.

Згідно з емпіричними дослідженнями при збіль�

шенні інтенсивності управління інтелектуальним капіта�

лом лише на 1 % схильність до інновацій збільшується

на 4 %, а продуктивність праці на 3 % [3, с. 7]

Саме тому, перш за все, необхідно намагатися отри�

мати якість і тільки потім здійснювати оцінку складових
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інтелектуального капіталу підприємства. Фрагментарні

"уривки" (оцінювання ринкових активів; людських ре�

сурсів тощо) без якості не здатні сформувати потужний

інтелектуальний у вартісному вимірі капітал.

Вважаємо, що кожне підприємство має шукати свій

індивідуальний шлях діагностики та управління інтелек�

туальним капіталом, пошуку власної методології його

"унікальної" оцінки. І навіть у цьому процесі буде також

полягати цінність його інтелектуального капіталу. При

цьому безумовно має аналізуватися і використовувати�

ся світовий досвід оцінки і управління інтелектуальним

капіталом. Серед методів оцінки варто обирати: окре�

мо для оцінювання ринкових активів; людських ре�

сурсів; інфраструктурних активів; інтелектуальних ак�

тивів. Результати цієї інформації мають відображатися

на результатах корпоративного планування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Інтерес до проблеми вимірювання та оцінки інтелек�

туального капіталу пов'язаний з посиленням ролі цього

виду ресурсу в формуванні конкурентоспроможності су�

часного підприємства.

Мотиви вимірювання та оцінки інтелектуального

капіталу досить різні, серед яких: формування стратегії

підприємства; моніторинг виконання стратегії; допомо�

ги в прийнятті рішень про диверсифікацію і розширен�

ня; основи для винагороди; сигналізування акціонерам,

інвесторам, кредиторам і іншим стейкхолдерам про очі�

куване зростання компанії (підприємства) за рахунок

його інтелектуальних активів.

Існуючі методи оцінки інтелектуального капіталу

підприємств досить різноманітні, потребують ретельно�

го відбору для використання у практичній експертно�

оцінній діяльності підприємства. Кожне сучасне підприє�

мство має обирати самостійно "портфель" методів оцін�

ки інтелектуального капіталу в залежності від галузі,

стратегічних цілей, зарубіжного досвіду, врахування

власних помилок.

Перспективи подальших розвідок можуть полягати

в доборі дієвих методів та інструментарію оцінки інте�

лектуального капіталу підприємства в залежності від

галузі суб'єкта господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
"Зовсім скоро основою економічного зростання ста�

нуть не капітал або природні ресурси, а інновації та людсь�

ка уява", — таку ідею озвучив в одній зі своїх статей зас�

новник і президент Всесвітнього економічного форуму в

Давосі Клаус Шваб. Більшість розвинених і зростаючих

економік вже давно сконцентрувалися на стимулюванні

наукомістких галузей і виробництв, а також зробили став�

ку на інвестиції в розробки, дослідження збереження

людського капіталу. Нещодавні кризові події, дуже впли�

нули на ситуації та положення України у світових рейтин�

гах. Подолання наслідків кризи і перехід до стійкого зро�

стання залежить від ефективності та зусиль держави щодо

підвищення інноваційності та створення умов для реалі�

зації креативних здібностей населення.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE

У роботі досліджуються проблеми інноваційного потенціалу України, вказується, що перспектив�
ними є саме соціальні інновації, які повинні пропорційно здійснювати вклад в економічних та соц�
іальний розвиток країни. Доводиться, що залучення інвестицій в інвестиційний процес сприяє
успішній реалізації перспективних наукових розробок на засадах ефективної взаємодії всіх ланок
управління. У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційності, розкрито поняття "інновація",
"інноваційний потенціал". Крім того, висвітлено роль інновацій у соціально�економічному розвитку
України. Значну увагу приділено аналізу показників інноваційного потенціалу України у порівнянні з
найрозвинутішими країнами світу. Проведено аналіз рейтингових оцінювань інвестиційних перс�
пектив України та її залучення в світові економічні процеси. За результатами дослідження обгрун�
товано головні перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні. Інноваційну спрямованість
розглянуто як невід'ємну складову конкурентоспроможної економіки, яка визначається як набір
інституцій, політики та факторів, що визначають рівень продуктивності економіки.

The problems of the innovative potential are investigated in the article. Besides, the author notes that
exactly social innovations are the most promising nowadays. They have to contribute to the country's
economic and social development proportionally. It is noted, that attraction of investments into the
investment process promotes the successful implementation of advanced scientific developments on
the basis of effective interaction of all stages of management. The theoretical aspects of innovation, the
concept of "innovation", "innovative potential" are revealed in the article. In addition, the role of
innovations in the socio�economic development of Ukraine is highlighted. Considerable attention is paid
to the analysis of indicators of Ukraine's innovation potential in comparison with the most developed
countries of the world. The analysis of rating estimations of investment prospects of Ukraine and its
involvement in world economic processes is carried out. According to the results of the research, the
main perspectives of the development of innovation processes in Ukraine are grounded. Innovative
orientation is considered as an integral part of a competitive economy, which is defined as a set of
institutions, policies and factors that determine the level of productivity of the economy.

Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, економіч�

не зростання.

Key words: innovation, innovative potential, innovation activity, innovation processes, economic growth.

Без перебільшень можна стверджувати, що Украї�

на — країна з геніальними ідеями та творцями, які зав�

жди прагнули до змін та зрушень. А зміни та інновації

тісно пов'язані між собою, навіть якщо вони не є од�

наковими. Зміни часто включають в себе нові та кращі

ідеї, їх реалізацію та перетворення в корисні продук�

ти, послуги, процеси або методи роботи. Незважаю�

чи на наявність значного наукового потенціалу та

досвід створення технологічно складної продукції,

країна з року в рік втрачає свої позиції на ринках ви�

сокотехнологічних товарів і послуг, що у сучасному

світі розвиваються найбільш динамічно. Тому стан

інноваційної діяльності в Україні важко вважати за�

довільним, що активізує потребу досліджень з цієї

теми.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні десятиріччя проблеми формування та реа�

лізації інноваційної політики дедалі більше привертають

увагу не тільки науковців, а й лідерів бізнесу та політич�

них діячів. Зауважимо, що досвід багатьох процвітаю�

чих країн свідчить про те, що стійкий та довгостроко�

вий розвиток економіки певною мірою залежить саме

від інноваційної діяльності, а не від конкретного поло�

ження країни, її ресурсних можливостей та демографії

Питанням розвитку інноваційного потенціалу України

присвячені праці Ватченко О., Лицур І., Прокопець Л.,

Шафранової Е., Прохорчук С., та ін. Незважаючи на

вагомість наукових праць дослідників, подальшого ана�

лізу потребують питання забезпечення інноваційного

типу економічного розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями статті є дослідження проблем залучення

інвестицій в інноваційний процес з метою успішної реа�

лізації результатів перспективних наукових розробок на

засадах ефективної взаємодії учасників інноваційного

процесу шляхом оптимального поєднання їх інтересів.

З цією метою поставлено завдання: висвітлити роль

інновацій у соціально�економічному розвитку України;

порівняти інноваційний потенціал України з найрозви�

нутішими країнами світу; виявити перспективи розвитку

інноваційних процесів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під інноваціями зазвичай розуміють уведений у ви�

користання новий або значно удосконалений продукт

(товар, послугу) чи процес, новий метод продаж або

новий організаційний метод у діловій практиці, органі�

зації робочих місць або зовнішніх зв'язках. У Законі

України "Про інноваційну діяльність" інновації визначе�

но як "новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені

конкурентоспроможні технології, продукція або послу�

ги, а також організаційно�технічні рішення виробничо�

го, адміністративного, комерційного або іншого харак�

теру, що істотно поліпшують структуру та якість вироб�

ництва і (або) соціальної сфери" [13].

Під час суттєвого загострення боротьби за ринки

збуту, обмеженості доступу до фінансових ресурсів,

найбільші шанси на мінімізацію втрат та швидке віднов�

лення економічних показників матимуть насамперед ті

країни, які змогли вибудувати високоефективну еконо�

міку, засновану на постійному вдосконаленні виробни�

чих процесів, створенні інноваційної продукції, оптимі�

зації систем управління, високій інноваційній культурі

населення загалом та управлінських кіл зокрема [8].

Без перебільшень можна стверджувати, що економ�

іка нашої країни в останній час зазнає суттєвих втрат та

стикається з величезними труднощами. На нашу думку,

одну з найважливіших ролей у вирішенні даної пробле�

ми відіграє прогресивний розвиток інноваційної діяль�

ності, тому що світовий досвід показує, що найбільш

стійкими є економіки тих країн, які безперервно впровад�

жують інновації та розвивають їх. Яскравим прикладом

може стати США. В одній із доповідей Ради конкурен�

тоспроможності США зазначається,що інноваційність

буде єдиним найважливішим фактором, що визначати�

ме успіх Америки у ХХІ ст. Це завдання висувається на

перший план незважаючи на те, що і в даний час, і за про�

гнозними оцінками, США залишаються серед інновацій�

них лідерів світу, поряд з такими країнами, як Японія,

Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Німеччина.

В умовах складної соціально�економічної ситуації

та суперечливого пе� ребігу суспільно�політичних про�

цесів в Україні особливої актуальності набувають питан�

ня пошуку нових засобів, здатних забезпечити вихід із

кризового стану та сприяти досягненню суспільного

прогресу. У час, коли майже всі сфери буття перебува�

ють у несприятливому стані з недостатньо визначеними

перспективами подальшого розвитку, єдиним беззапе�

речним шляхом, що відкриває для України нові можли�

вості, є шлях соціально�економічних інновацій [7].

Сьогоднішні проблеми України полягають не лише

у короткострокових руйнівних ефектах військових подій

на Сході, а й у більш глибинних зрушеннях, викликаних

кризовим станом політичної, економічної та соціальної

сфер. У час, коли майже всі сфери буття перебувають у

несприятливому стані з недостатньо визначеними пер�

спективами подальшого розвитку, єдиним беззапереч�

ним шляхом, що відкриває для України нові можливості,

є шлях соціальних інновацій.

Передумовою успішної реалізації інноваційної полі�

тики є визначення проблемного поля та основних бар'єрів

щодо забезпечення інноваційно спрямованого розвитку

України, а також оцінка можливостей їх подолання. Особ�

ливої уваги заслуговують такі ключові фактори інновацій�

ного розвитку, як освітньо�кваліфікаційний та інтелекту�

альний потенціал суспільства, міра соціальної диференці�

ації, принципи та напрями реалізації політики доходів [7].

Інтелектуальний потенціал України становить су�

купність знань технологій і творчих ресурсів. В Україні

є багато грамотних спеціалістів, які здатні створити на�

ціональні інноваційні проекти. Сьогодні головною про�

блемою є виїзд спеціалістів за межі країни, кожен 25—

26 спеціаліст з вищою освітою емігрує. При збереженні

такої тенденції, через декілька років Україна може втра�

тити значну частину науково�технічної еліти. Вже сьо�

годні прослідковується динаміка зменшення чисель�

ності науковців та кількості організацій, які здійснюють

наукові дослідження й розробки [9].

Вважаємо, що для вирішення проблем соціального

розвитку в Україні, необхідно розробити на державно�

му рівні стратегію розвитку, яка б поєднала основу зро�

стання — економічний потенціал із особливостями

України, зокрема ментальними проявами. В основі цієї

стратегії має лежати розподіл інновацій між соціальним

й економічним розвитком у певному співвідношенні.

Досвід розвинутих країн доводить, що за умов сталого

розвитку інновації повинні пропорційно здійснювати

вклад в економічний розвиток і соціальний розвиток.

Відомо, що у розвинутих країнах світу з року в рік

зростає тенденція розвитку високотехнологічних товарів

та послуг. Не можна сказати, що в Україні зовсім не спо�

стерігається даний процес, проте його зростання вва�

жається пригальмованим. Не дивлячись на велику на�

явність науково�інтелектуального потенціалу, наша краї�

на кожного року, якщо навіть не погіршує свої показни�

ки в інноваційній сфері, проте й не нарощує їх. Протягом

усього періоду незалежності, Україна так і не змогла ви�
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будувати ефективну економіку, засновану на знаннях,

відкриттях та інноваціях. Загалом це відбулося через

неефективні та нерозумні дії влади та через невпровад�

жені у життя заходи щодо інноваційної політики.

Обсяг вкладень України в наукові дослідження,

інновації в 2016 році склав лише 0,8% ВВП, або близь�

ко 2,5 мільярдів гривень (менше 100 мільйонів доларів).

Країни�лідери інноваційних рейтингів витрачають не�

зрівнянно більші бюджети: США — 405 мільярдів до�

ларів (або 2,7% ВВП), Китай — 338 мільярдів доларів

(2,1% ВВП), Японія — 160 мільярдів доларів (3,7%

ВВП). Чи означають ці цифри, що нам просто немає на

що розраховувати в майбутньому, враховуючи нинішній

рівень розвитку і можливостей української економіки

[6] (рис. 1).

У будь�якому інноваційному суспільстві головне не

тільки побачити і оцінити свій потенціал, але і зуміти їм

ефективно розпорядитися. Здавалося б, аналізуючи

рейтинги інноваційного потенціалу України, приводів

для оптимізму мало. Однак це тільки на перший погляд:

змінивши деякі критерії оцінки, ми можемо опинитися в

10�ці країн�лідерів по головному інноваційному капіта�

лу — інтелектуальному ресурсу [6].

Ще один важливий показник — матеріальне забез�

печення працівників наукової сфери, яке є вагомим чин�

ником, що стримує відплив мізків із держави чи регіо�

ну. За даними The New York Times, викладачів найбіль�

ше цінують у Канаді, США, Італії, Великобританії, Са�

удівській Аравії, Південній Африці, де їхня місячна зар�

плата в середньому сягає еквіваленту $5000—9000. За

останні роки суттєво зросли оклади професури в Індії,

перевищивши позначку $7000. Навіть у Китаї, де ще

кілька років тому науковці отримували близько $250—

300, влада збільшила їхні оклади в рази, адже розви�

ток науки й освіти є частиною національної програми

стимулювання економічного зростання КНР [6].

В Україні ж, за даними Міжнародного фонду до�

сліджень освітньої політики і Держслужби статистики,

середньомісячна зарплата викладачів і науковців коли�

вається в межах від $ 100 до $ 300. Це вже призвело до

невтішної тенденції: за різними оцінками, щорічно з

України їде від 6000 до 9000 представників інтелекту�

альних професій. За словами Анатолія Широкова, го�

лови профспілки працівників Національної академії

наук, тільки торік НАНУ залишили 2600 осіб, із них 80 про�

фесорів і 511 кандидатів наук. Водночас вік 80—85%

наукового персоналу, який працює в украї�

нських вишах, наближається до пенсійно�

го [6].

Інноваційна система України переживає

не найкращі часи свого становлення та роз�

витку, що пов'язано перш за все з політич�

ними подіями, протиріччями на Сході краї�

ни та постійним перерозподілом влади.

Безперестанний перерозподіл сфер впли�

ву органами державної влади, тобто її кер�

івними особами, не дозволяє створити си�

стему організаційно�економічного та

інформаційного забезпечення розвитку

інноваційних процесів на рівні держави. На

відміну від розвинених країн, в Україні ще

не створено національної інноваційної си�

стеми. Інноваційна діяльність характеризується струк�

турною деформованістю, інституційною неповнотою,

неузгодженістю та незбалансованістю технологічних,

економічних і соціально�ціннісних аспектів. Інноваційні

процеси в Україні не набули достатніх масштабів і не

стали суттєвим фактором зростання ВВП [14].

Інноваційний тип економічного розвитку стає фунда�

ментом, який визначає економічну міць країни та її перс�

пективи на світовому ринку. Ефективність та динамізм

інноваційної сфери перетворилися у вирішальний чинник

забезпечення конкурентоспроможності економіки та

значною мірою визначають місце кожної країни у світі.

Інноваційну спроможність на сучасному рівні необхідно

розглядати як невід'ємну складову конкурентоспромож�

ності національної економіки, яка визначається як набір

інституцій, політик і факторів, що визначають рівень про�

дуктивності економіки. Україна представлена у декіль�

кох доповідях та індексах, які оцінюють технологічну та

інноваційну конкурентоспроможність країн і здійснюють

їх рейтингування [12]. Серед них Глобальний індекс кон�

курентоспроможності Всесвітнього економічного фору�

му у Давосі, Індекс економіки знань Інституту Світового

банку, Bloomberg innovation index, Глобальний інно�

ваційний індекс (Global Innovation Index, GII), Європейсь�

кий інноваційний індекс, який розраховується на основі

системи індикаторів науково�технічного розвитку —

Європейського інноваційного табло (ЄІТ). Він, на думку

експертів, дозволяє об'єктивно оцінити рівень науково�

технічного розвитку країн — учасниць Співтовариства.

Розглянемо наступні індекси:

1. Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation

Index, GII). Глобальний інноваційний індекс — дослід�

ження інноваційного клімату країн, яке проводить з 2007

року школа бізнесу INSEAD, а також Світова організа�

ція інтелектуальної власності та Корнельський універ�

ситет. Оскільки інновації є найважливішим стимулом

економічного зростання і процвітання, GII покликаний

вдосконалити систему оцінки результатів інноваційної

діяльності та покращити розуміння ролі інновацій.

Глобальний інноваційний індекс складається з двох

підгруп (Вхідний під�індекс і вихідний під�індекс). Ці

підгрупи охоплюють 7 ключових елементів досліджен�

ня: інститути; людський капітал і дослідження; інфрас�

труктура, ринковий досвід, бізнесовий досвід, отри�

манні знання та технології (науково�практичні резуль�

тати); результати творчої діяльності.

2,5

160

338

405

Украина

Япония

Китай

США

Обсяг вкладень в R&D,млрд $

Рис. 1. Країни�лідери за обсягом вкладень в інновації

Джерело: розроблено авторами за даними: [6].
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Аналіз щорічного дослідження за

методикою міжнародної бізнес�шко�

ли INSEAD "Глобальний індекс інно�

вацій" показав, що в Україні за досить

високого рівня наявних ресурсів та

умов для проведення інновацій, досяг�

нення науково практичних результатів

та здійснення інновацій є досить не�

великими [5] (табл. 1).

Проаналізувавши Глобальний

індекс інновацій слід зазначити, що

інноваційний потенціал України

знаходиться не в найгіршому стану,

проте до перших позицій ще дуже

далеко. Спостерігається покращен�

ня результатів бізнесового досвіду,

інфраструктури, отримання знань

та технологій, людського капіталу

та досліджень та взагалі Глобаль�

ний інноваційний індекс у 2016 році покращився у

порівняння з 2013 роком.

2. Глобальний індекс конкурентоспроможності

(The Global Competitiveness Index). Індекс глобаль�

ної конкурентоспроможності (англ. The Global

Competitiveness Index) — глобальне дослідження і

супроводжуючий його рейтинг країн світу за показ�

ником економічної конкурентоспроможності. Досл�

ідження проводиться з 1979 року і в цей час пред�

ставляє найповніший комплекс показників конкурен�

тоспроможності по різних країнах світу. Глобальний

індекс конкурентоспроможності (ГІК) є на сьогодні

найбільш комплексним вимірювачем конкурентосп�

роможності країн, що узагальнює експертні оцінки

більш ніж 1300 незалежних експертів з різних країн

і сфер діяльності та дані офіційної статистики країн.

ГІК формується на основі розрахунку 12 підіндексів.

Всі змінні об'єднані в 12 контрольних показників, що

визначають національну конкурентоспроможність. Най�

більше нас цікавить найостанніший індекс — інноваційний

потенціал, який буде розглянутий в табл. 2.

Проаналізувавши інновації та фактори вдосконален�

ня, слід відмітити, що у 2016—2017 рр. Україна посідає

98 місце серед 138 країн світу у такому пункті як

"відповідність бізнесу сучасним умовам". Проте у пункті

"інновації" наша країна у 2016—2017 рр. перебуває на

52 позиції серед 138 країн. Як ми бачимо, Україна покра�

щила свої позиції у таких показниках як здатність до інно�

вацій, співпраця університетів та промисловості у дослі�

дженнях та розробці, державні закупівлі високотехно�

логічної продукції. Але значно погіршились такі позиції:

якість науково�дослідних інститутів та витрати компаній

на дослідження та розробки. Загалом за останні роки

економіка України придбала інноваційний характер, а

інновації справді лягли в основу економічного зростан�

ня та соціального розвитку країни, проте цього недостат�

ньо, щоб наздогнати лідируючі країни світу.

3. Інноваційний індекс Bloomberg. Bloomberg L.P. —

американська компанія (партнерство з обмеженою від�

повідальністю), провайдер фінансової інформації. Один

з двох провідних світових постачальників фінансової

інформації для професійних учасників фінансових

ринків. Зокрема американське агентство Bloomberg

розраховує глобальний інноваційний індекс за сьома по�

казниками, а саме: розробки та дослідження; мануфак�

тура; продуктивність; Hi�tech компанії; освіта; дослід�

ницький персонал; патенти (табл. 3).

У рейтингу інноваційних економік світу за версією

Bloomberg, Україна, увійшовши у топ�50 країн, на жаль,

за останній рік опустилася з 41�го на 42�е місце. Наші

сусіди по рейтингу — Хорватія і Сербія. Найбільш інно�

ваційними країнами світу стали Південна Корея, Німеч�

чина і Швеція.

Значно погіршились показник "Патенти". У по�

рівнянні з 2015 роком. Україна втратила 17 позицій та

опинилась на 27 місці у 2017 році. Показники "розроб�

ки та дослідження", "мануфактура", "продуктивність",

"Hi�tech компанії", "дослідницький персонал" перебу�

вають майже на однаковому рівні станом на 2015—

2017 рр. Для України ще далеко не все втрачено. Ми

традиційно перебуваємо в числі лідерів за освітнім крите�

рієм, а саме: відсотком дипломованих фахівців у загаль�

ному обсязі населення, яке працює в державі (4 місце у

світі станом на 2017 рік). Результати дослідження оцін�

ки ступеню інноваційної розвиненості країн світу

свідчать про те, що Україна за останні декілька років

різко піднялася у світовому рейтингу розвитку інновацій

[12]. Ми бачимо, що різні методики визначення загаль�

Індекси та оцінка 2013
(142 країни) 

2014 
(143 країни) 

2015 
(141 країна) 

2016
(128 країн) 

1. Глобальний 
інноваційний індекс 

Оцінка 35,8 36,3 36,5 35,7
Місце 71 63 64 56

2. Інститути Оцінка 51.4 52.9 52.3 48.7
Місце 105 103 98 101

3. Людський капітал 
і дослідження 

Оцінка 37.9 36.6 40.4 40.8
Місце 44 45 36 40

4. Інфраструктура Оцінка 26 27.1 26.3 32.3 
Місце 91 107 123 99

5. Ринковий досвід Оцінка 44 45.1 43.9 42.1
Місце 82 90 89 75

6. Бізнесовий досвід Оцінка 30.2 29.1 32.4 30.6
Місце 79 87 78 73

7. Отриманні знання 
та технології 

Оцінка 32 38.2 36.4 34.1
Місце 45 32 34 33

8. Результати творчої 
діяльності 

Оцінка 35.3 30.6 31.3 31.0
Місце 81 77 75 58

Таблиця 1. Глобальний індекс інновацій та місце в ньому
України

Джерело: розроблено авторами за даними: [3].

Глобальний індекс 
конкурентоспроможності 

2014-2015 
(144 країн) 

2015-2016 
(140 країн) 

2016-2017
(138 країн) 

Інновації 81 54 52
Здатність до інновацій 82 52 49
Якість науково-дослідних 
інститутів 

67 43 50

Витрати компаній на 
дослідження та розробки 

66 54 68 

Співпраця університетів та 
промисловості у 
дослідженнях та розробці  

74 74 57

Державні закупівлі 
високотехнологічної 
продукції 

123 98 82

Наявність вчених та 
інженерів  

48 29 29 

Таблиця 2. Глобальний індекс
конкурентоспроможності та місце в ньому

України

Джерело: розроблено авторами за даними: [2].
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ного індексу інноваційного розвитку дають різні значен�

ня місця країн у рейтингу.

Таким чином, методики визначення рівня іннова�

ційного розвитку країн, розроблені різними міжнарод�

ними організаціями, значно відрізняються. Як наслідок,

користуватися результатами подібних досліджень до�

цільно, перш за все, для визначення "слабких місць"

інноваційної політики держави і спрямування певних

зусиль на виправлення виявлених недоліків. Врешті�

решт, аналіз світового досвіду свідчить, що в основі

інноваційного стрибка більшості країн�лідерів сучасної

економіки лежать досить прості і не дуже витратні, з

погляду фінансів, рішення. Головний фактор успіху —

систематичність і безперервність кроків, спрямованих

на стимулювання інновацій.

Звертаючись до зарубіжного досвіду, можна ска�

зати, що прикладів країн, які за лічені десятиліття змог�

ли відбудувати національні економіки, які спирається на

інновації, чимало. "Вражаючі темпи продемонструвала

Південна Корея, яка за 50 років перетворилася з бідної

аграрної країни, що пережила війну, в одну з найбагат�

ших і високотехнологічних держав світу. В основі цих

перетворень і безпрецедентних темпів зростання —

інновації та високі технології. Країна інвестує в R&D

(досліди&розробка) понад 4% свого ВВП"[6]. Неймов�

ірний ривок у розвитку зробив за півстоліття і Сінгапур,

який аж до 1963 року був британською колонією. Краї�

на, де не було не тільки природних ресурсів, а й навіть

питної води, сьогодні перебуває на шостому місці за

обсягом ВВП на душу населення і на першому — в

рейтингу Doing Business. На початку 2016 року влада

Сінгапуру затвердила План розвитку наукових дослід�

жень до 2020 року, відповідно до якого в розроблення

протягом найближчих п'яти років буде вкладено $13,2

млрд, що на 18% більше, ніж у попередньому п'ятиріч�

ному циклі [6]. Активну роботу у сфері розвитку інно�

вацій ведуть країни Перської затоки, які намагаються

зменшити частку енергоресурсів у своїх економіках.

Україна ж має не тільки промисловий і науковий, а

й природний потенціал. "Ізраїль — один із лідерів у ви�

робництві ягід та іншої сільгосппродукції за повної

відсутності родючих земель та дефіциту водних ре�

сурсів. І це все за рахунок інновацій, упровадження

інтенсивних технологій. Важко уявити, який ефект за

таких умов міг би вийти в Україні, яка не використовує

навіть 50% свого потенціалу" [6].

Україна не стоїть на місці, вона продовжує розви�

ватися, хоча й не так бурхливо, як передові країни світу.

Так, наприклад, 6 квітня 2017 року в місті Київ відбула�

ся презентація найпершого в Україні інноваційного го�

родка. Центр розвитку креативного підприємництва,

який бачить його партнери, розрахований, перш за все

на представників інноваційного бізнесу: невеликий ук�

раїнська і міжнародна продуктова компанія, R & D�цент�

ри, стартапи. UNIT.City допоможе створити до 15 000 ви�

сокооплачуваних робочих місць, і надасть талановитої

молоді можливість самореалізації в своїй країні, тим

самим залишивши відтік мізків за кордон [11].

Вибір інноваційного шляху розвитку може мобілі�

зувати суспільство. Перший крок до цього — встанов�

лення постійної комунікації між вченими, інноваторами

та бізнесом. "Якщо ми продовжимо спілкуватися окре�

мо інноватори, окремо вчені, окремо бізнес, то так і

будемо сидіти в Середньовіччі, ремонтувати мета�

лургійні заводи, побудовані в 30�х роках, і продавати

сировину. Найважливішим завданням, яке сьогодні по�

стає не тільки перед державою, а й перед усіма суб'єкта�

ми господарювання є забезпечення інноваційного типу

економічного розвитку [5].

ВИСНОВКИ
На наш погляд, сучасна інноваційно�інвестиційна

політика держави повинна бути спрямована на посту�

пове формування дієздатного інноваційно�інвестиційно�

го потенціалу сталого розвитку регіонів України.

Різниця в характері економічних проблем, з якими

стикаються ті чи інші регіони, зумовлюють і різні підхо�

ди до їх вирішення. Відповідно, погоджуємося з пропо�

зицією вчених щодо виділення двох основних напрямів

стимулювання інноваційно�інвестиційного розвитку ре�

гіонів [10].

1) використання інвестиційного потенціалу регіонів

із метою їх інноваційного розвитку;

2) зменшення диспропорційних впливів і створення

консолідованої економіки країни як комплексу регіонів.

Інновації відграють важливу роль у житті нинішнього

суспільства, тому що саме від успішного впровадження

інновацій залежить економічне процвітання, починаючи від

малого підприємства та закінчуючи величезною країною.

Про це свідчить світовий досвід багатьох країн, а саме.

США, Південної Кореї, Сінгапуру, Швейцарії і т.д. Завдя�

ки інноваціям, ці країни�лідери зайняли передові місця по

багатьом глобальним показникам. Аналіз проведеного

дослідження свідчить про те, що під впливом бурхливого

розвитку суспільства з'являється потреба у швидкому

прийнятті рішень та впровадженні нововведень. Вважає�

мо, що у подальшому роль інновацій буде тільки зроста�

ти. Інноваційний потенціал залежить від здатності впро�

ваджувати інновації. На нашу думку, саме у сучасних еко�

номічних умовах інноваційний потенціал є невід'ємною

складовою конкурентоспрожності будь�якої країни.

В умовах глобалізації підвищення конкурентоспро�

можності національних економік забезпечується успіш�

ністю переходу від моделі розвитку, що базується на

використанні ресурсних конкурентних переваг, до інно�

ваційної моделі, пріоритетами розвитку якої є розвиток

високотехнологічних виробництв, людські ресурси ви�

сокої якості, новітні методи. При цьому ефективність

переходу до інноваційної моделі розвитку залежить від

можливостей реалізації людського капіталу в іннова�

Інноваційний індекс 
Bloomberg 

Місце у рейтингу 
країн 

2015 2016 2017 
Загальний ранг 33 41 42 
Розробки та дослідження 42 41 44 
Мануфактура 50 46 47 
Продуктивність - 50 50 
Hi-tech компанії 35 36 34 
Освіта 5 5 4 
Дослідницький персонал 41 45 44 
Патенти 10 28 27 

Таблиця 3. Інноваційний індекс Bloomberg
та місце в ньому України

Джерело: розроблено автором за даними: [1].
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ційній діяльності, готовності суспільства, держави, ро�

ботодавців і населення до сприйняття та системного

впровадження інновацій, що базуються на оновленні та

поглибленні загальних та професійних компетентностей

в умовах динамічних технологічних змін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах сприятливої для українських сільгоспви�

робників кон'юнктури світових ринків продовольства та
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сировини для виробництва біологічного палива, важли�

вого значення набуває створення відповідних інститу�

ціональних передумов для нарощення обсягів інвесту�

вання сільськогосподарського виробництва та перероб�

ного сегмента АПК. Виходячи з існуючих трендів роз�

витку вітчизняного аграрного сектору, особливого зна�
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чення набуває розширення спектра форм та методів

інвестиційного забезпечення відтворення переробно�

харчових виробництв, щоб на порядок збільшити обся�

ги виробництва продукції з високою доданою вартістю

та підвищити рівень соціальної ефективності викорис�

тання агроресурсного потенціалу через збільшення

рівня зайнятості населення і підвищення доходів домо�

господарств.

Збільшення інвестиційних потоків в аграрний сек�

тор, як показує передова світова практика, залежить від

ефективності системи стимулювання інвестиційної

діяльності, яка передбачає комплекс інституціональних

передумов, фіскальних та фінансово�кредитних важелів

стосовно підвищення зацікавленості інвесторів�рези�

дентів та інвесторів�нерезидентів в нарощенні фінансу�

вання проектів розширення виробничих потужностей в

сировинному та переробному сегментах АПК, а також

стосовно впровадження сучасних технологій, в тому

числі екологоорієнтованих, як в процес виробництва

сільськогосподарської сировини, так і в переробно�хар�

чові виробництва. Система стимулювання інвестиційної

діяльності в аграрному секторі має бути зорієнтована

на диверсифікацію форм, методів та інструментів інве�

стування через розбудову національного фондового

ринку, що збільшить приплив портфельних інвестицій;

впровадження угод державно�приватного партнерства,

особливо в частині утилізації відходів сільськогоспо�

дарського виробництва та переробно�харчових вироб�

ництв АПК; запуск повноцінного ринку сільськогоспо�

дарських земель, що дасть змогу ідентифікувати реаль�

них власників земельного капіталу і запустити класичні

механізми здійснення іпотечно�заставних операцій, а

також сек'юритизації земельних активів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти стимулювання інвестиційної діяль�

ності з урахуванням української специфіки комплексо�

утворення в аграрному секторі, а також особливостей

інституціональних трансформацій в його основних сег�

ментах (сільськогосподарське виробництво, перероб�

но�харчова промисловість) розглядаються в працях

О. Варченко, О. Гаврилюка, Т. Колесник, Ю. Лупенка,

М. Однорог, О. Підвальної, Л. Рибіної, М. Стариченко,

І. Траханова [1; 5—9]. Деякі підходи вчених стосуються

фундаментальних основ стимулювання інвестиційної

діяльності, зокрема принципів здійснення інвестиційної

політики, а інші — формування сприятливих інституціо�

нально�організаційних, податкових та майнових пере�

думов здійснення інвестиційного процесу.

Зокрема інвестиційну політику в аграрному секторі,

на думку М. Однорог, слід здійснювати на основі таких

принципів: послідовне збільшення частки власних коштів

підприємств у загальному обсязі капітальних вкладень;

розширення практики спільного державно�комерційно�

го фінансування проектів; посилення контролю з боку

держави за цільовим витрачанням коштів державного

бюджету, спрямованих на інвестиції; розширення прак�

тики страхування і гарантування підтримуваних держа�

вою інвестиційних проектів; стимулювання іноземних

інвестицій [5]. Наведені принципи повною мірою охоп�

люють прикладний аспект інвестування і зорієнтовані

на активізацію внутрішніх джерел фінансування капі�

тальних вкладень, а також передбачають важливий ас�

пект стимулювання залучення інвестицій — страхуван�

ня інвестиційних ризиків. Але в умовах інтернаціоналі�

зації та глобалізації інвестиційних потоків, зокрема в

агропродуктових ланцюгах доданої вартості, вони ма�

ють бути доповнені принципами, які передбачають ди�

версифікацію форм інвестування, зокрема нарощення

обсягів портфельних інвестицій.

Виходячи з базових трендів на світовому ринку сіль�

ськогосподарської продукції та вагомості впливу транс�

акційних витрат на ефективність діяльності суб'єктів

аграрного підприємництва і конкурентоспроможність

сільськогосподарської і харчової промисловості, фак�

тором стимулювання активізації інвестиційної діяльності

розглядається агропромислова інтеграція. Для активі�

зації інвестиційної діяльності, на переконання І. Траха�

нова, особливе значення має розвиток інтеграційних

процесів у сфері агропромислового виробництва. Ство�

рення аграрно�промислових підприємств, характерною

особливістю яких є замкнуте коло виробничого проце�

су, що органічно поєднує виробництво, переробку, збе�

рігання і реалізацію готового продукту, значно приско�

рює вкладення капіталу для примноження прибутку,

отримання вищих показників господарської діяльності

та досягнення соціально�економічного ефекту в аг�

рарній сфері [9]. Формування агропродуктових лан�

цюгів замкненого циклу виробництва дійсно є важли�

вим чинником інвестиційної привабливості, оскільки

унеможливлює ризики недоступності або ж значного

подорожчання сільськогосподарської сировини для

переробних виробництв, які виробляють левову частку

продукції з високою доданою вартістю і виступають

інноваційним ядром корпоративно�кластерних агро�

промислових об'єднань.

Комплексністю відзначається підхід Л. Рибіної сто�

совно формування сучасної системи стимулювання інве�

стиційної діяльності, який розглядає необхідність наяв�

ності податкових, майнових, фінансово�кредитних та

інфраструктурних стимулів та передумов, які формують

мобільні канали інвестиційних потоків. Зокрема Л. Ри�

біна переконана, що інвестиційна сільськогосподарсь�

ка політика повинна бути спрямована на: стимулювання

інвестиційної активності шляхом встановлення пільго�

вого оподаткування для суб'єктів підприємницької

діяльності, які інвестуються з внутрішніх джерел; роз�

виток іпотечних відносин, що є досить привабливим для

більшості інвесторів, оскільки йдеться про надання під

заставу об'єктів, стійких до інфляції; зацікавлення

фінансово�кредитних установ у залученні їх ресурсів на

виробничо�інвестиційні цілі; розвиток інвестиційно�інно�

ваційної інфраструктури; створення сприятливої норма�

тивно�правової бази для залучення іноземних інвестицій

в сільськогосподарську галузь, що матиме велике зна�

чення у нарощуванні виробничого потенціалу; при цьо�

му слід враховувати, що не тільки пільги виступають

основним критерієм для прийняття рішення щодо інве�

стування, але й стабільність українського законодавства

[7].

Мають місце також підходи вчених, які перспективи

нарощення інвестицій в аграрний сектор пов'язують із

структурною збалансованістю сільськогосподарського
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виробництва, подоланням половинчатості та невизначе�

ності в питаннях ринкового обігу сільськогосподарсь�

ких земель, а також з інфраструктурним облаштуван�

ням аграрних ринків. Для стимулювання припливу інве�

стицій в економіку регіонів, утворення інвестиційно�при�

вабливого середовища й активізації інвестиційної діяль�

ності, як зазначають О. Підвальна та Т. Колесник, по�

трібно вдосконалювати структуру аграрної економіки,

формувати ринок землі, запроваджувати іпотечне кре�

дитування підприємств АПК, удосконалювати ринкову

інфраструктуру аграрного сектору та систему управ�

ління й мінімізації ризиків [6].

М. Стариченко та О. Варченко виділяють економічні,

інвестиційні та галузеві пріоритети, які визначають мас�

штаби, темпи та обсяги інвестиційних вливань в аграр�

ний сектор. До економічних пріоритетів вони відносять:

стимулювання внутрішнього платоспроможного попи�

ту населення, в тому числі і на продовольство, підви�

щення його життєвого рівня; забезпечення пріоритету

на внутрішньому продовольчому ринку вітчизняним то�

варовиробникам за допомогою податкових пільг, до�

тацій, компенсацій, митної політики; легалізація та роз�

виток земельного ринку; подолання монополізму пере�

робних і агросервісних підприємств вдосконаленням

форм кооперації та агропромислової інтеграції. Інвести�

ційними пріоритетами за їх версією є: здійснення струк�

турної перебудови сільського господарства в напрямі

технічної та технологічної модернізації; формування

інвестиційної інфраструктури ринкового типу через

створення інноваційних, інвестиційних, лізингових та

інших фондів, обслуговуючих реальне виробництво;

забезпечення доступності та привабливості для

сільських товаровиробників різних форм кредитуван�

ня інвестиційної діяльності (кредитна кооперація, інве�

стиційні, товарні кредити). До галузевих пріоритетів

відносять: забезпечення бюджетного фінансування та�

ких стратегічних галузей сільського господарства як

селекція, насінництво і племінна справа, розвиток яких

багато в чому визначає конкурентоспроможність вітчиз�

няної сільськогосподарської продукції, діяльність, а

також всі економічні та соціальні процеси в інтересах

всього суспільства і кожного громадянина [8].

Виходячи з наведених вище авторських підходів сто�

совно формування системи стимулювання інвестиційної

діяльності в аграрному секторі напрошується висновок

про те, що суттєве нарощення інвестицій в основні сег�

менти АПК (сільськогосподарське виробництво та пе�

реробно�харчова промисловість) стане можливим за

умови позитивної дії загальноекономічних стимулів

(зростання зовнішнього та внутрішнього виробничого

та споживчого попиту на сільськогосподарську і харчо�

ву продукцію, що об'єктивно сприятиме збільшенню

пропозиції цієї продукції за рахунок росту обсягів внут�

рішньокорпоративного інвестування проектів введення

додаткових потужностей); розбудови інфраструктури

інвестиційного ринку, що прискорить процеси надход�

ження в Україну портфельних інвестицій; поглиблення

агропромислової інтеграції на базі сільськогосподарсь�

ких та переробно�харчових підприємств (формування

замкнених циклів виробництва), що суттєво збільшить

обсяги продукції з високою доданою вартістю і в ціло�

му призведе до росту капіталізації бізнесу, який здійс�

нює комплексне використання сільськогосподарської

сировини; диверсифікації форм та методів інвестицій�

ного забезпечення проектів використання відходів

сільськогосподарського виробництва та переробно�

харчових виробництв на основі імплементації у вітчиз�

няну практику господарювання нових енергетичних

індикаторів ЄС, які передбачають збільшення обсягів

виробництва енергії з відновних джерел.

Незважаючи на багатоаспектний характер представ�

лених підходів до стимулювання інвестиційної діяль�

ності в аграрному секторі, потребують конкретизації

проблемні моменти диверсифікації методів та інстру�

ментів інвестиційного забезпечення основних ланок

вітчизняного АПК.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування напрямів диверсифі�

кації методів та інструментів стимулювання інвестицій�

ної діяльності в аграрному секторі економіки України,

виходячи з аналізу основних тенденцій надходження

інвестицій в основний капітал сільського господарства,

прямих іноземних інвестицій в сільське господарство,

мисливство та лісове господарство і капітальних інвес�

тицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тю�

тюнових виробів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиційна діяльність є важливою передумовою

для розвитку національної економіки та підвищення

рівня внутрішніх доходів країни. В контексті розвитку

сировинної спрямованості економіки активізація інвес�

тиційної діяльності може забезпечити розширення ди�

версифікації та поглиблення спеціалізації країни на

світовому ринку, що позитивно відзначиться на позиці�

ях національної грошової одиниці та платіжному балансі

країни. В теперішніх реаліях основною точкою росту в

Україні є сільське господарство, котре потенційно може

забезпечити розширене відтворення потенціалу суміж�

них галузей, в першу чергу, переробно�харчових вироб�

ництв, як при вертикальній, так і при горизонтальній

інтеграції. Що в підсумку забезпечить комплексний роз�

виток аграрного сектора і зменшить залежність націо�

нальної економіки від високої волатильності цін на зер�

нові — пшеницю та кукурудзу, котрі після періоду зро�

стання почали знижуватись. Крім того, розвиток АПК

при наявності високої продуктивності виробництва які�

сної агропродовольчої продукції забезпечить задово�

лення потреб населення в продовольстві відповідно до

раціональних норм харчування.

Тільки при повноцінному інвестиційному процесі

можливе досягнення даної мети розвитку аграрного

сектора. Для створення конкурентоспроможного аграр�

ного виробництва в сучасних умовах потрібні технічне і

технологічне переозброєння, новітнє обладнання та

техніка. Для цього потрібні не просто інвестиції, а вели�

комасштабні капіталовкладення з інноваційною спрямо�

ваністю. З огляду на нинішній фінансовий і матеріаль�

но�технічний стан більшості підприємств агропромисло�

вого комплексу, створення сприятливого інвестиційно�

го клімату вимагає якісної зміни підходів до економіч�

ного регулювання інвестиційного процесу.
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Соціально�економічне піднесення окремих країн

значною мірою було зумовлене створенням сприятли�

вих передумов для залучення іноземних інвестицій. Іно�

земні інвестиції дають можливість прискорювати про�

цеси модернізації, оновлення та реконструкції основ�

ного капіталу, що сприяє збільшенню випуску продукції

на новій техніко�технологічній основі і підвищує її кон�

курентоспроможність. На жаль, в Україні інвестиційно�

го буму, а тим більше залучення значних обсягів капі�

тальних та фінансових інвестицій на основі диверсифі�

кації джерел зовнішнього інвестування не відбулося.

За період з 2001 по 2008 роки процеси вкладення

інвестицій в основний капітал сільського господарства

відзначалися висхідним трендом, що було зумовлено

закріпленням тенденцій макроекономічної стабілізації

і відповідно підвищенням надійності інвестування капі�

талу (рис. 1). У 2009 році порівняно з 2008 роком обся�

ги інвестицій в основний капітал сільського господар�

ства зменшилися на 7,5 млрд грн, що стало наслідком

надзвичайно високого рівня чутливості національної

економіки до наслідків глобальної фінансової кризи у

зв'язку із значною залежністю від кон'юнктури на світо�
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Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в сільське господарство, мисливство, лісове
господарство на кінець періоду та їх частка в загальному обсязі ПІІ

Рис. 1. Інвестиції в основний капітал сільського господарства
та їх частка в загальному обсязі капітальних інвестицій

в цілому по Україні

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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вих ринках. Починаючи з 2009 року і завершуючи 2017

роком за винятком просідання у 2014 році в цілому спо�

стерігалася висхідна тенденція в динаміці інвестицій в

основний капітал сільського господарства, що було зу�

мовлено зростанням обсягів інвестування із внутрішніх

джерел, як правило, вертикально інтегрованих підприє�

мницьких об'єднань холдингового типу.

Сприятлива кон'юнктура світових ринків продоволь�

ства та сировини для виробництва біопалива для украї�

нських сільськогосподарських товаровиробників стала

чи не основним детермінантом нарощення інвестицій в

основний капітал сільського господарства. Про активі�

зацію інвестиційного процесу у сільському господарстві

свідчить також зростання частки інвестицій в дану лан�

ку національного господарства в загальному обсязі інве�

стицій в основний капітал в цілому по Україні. Якщо у

2001 році питома вага інвестицій в основний капітал

сільського господарства в загальному обсязі капіталь�

них інвестицій становила 5,0%, у 2008 році — 7,2%, у

2015 році — 11,1%, то у 2017 році — 13,8%. Отже, на�

рощення інвестицій в основний капітал сільського гос�

подарства відбувається більш прискореними темпами,

ніж у цілому по економіці.

Розвиток аграрного сектору в Україні відбувається в

основному за рахунок внутрішніх ресурсів, оскільки іно�

земними інвесторами вкладено в сільське господарство,

мисливство та лісове господарство за результатами 2017

року лише 1,3% від загального обсягу прямих іноземних

інвестицій в цілому по національній економіці (рис. 2).

Причому у 2004—2011 роках іноземні інвестори ак�

тивніше інвестували український аграрний бізнес, ніж в

2014—2017 році. Однією з можливих перепон на шляху

припливу іноземного капіталу є незадовільний інвести�

ційний клімат та відсутність довгострокової макро�

економічної стабільності, що знецінює внутрішні акти�

ви та робить непривабливими інвестиції з річною дохід�

ністю нижче 30—40%.

У динаміці капітальних інвестицій у виробництво

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів про�

тягом 2001—2017 років спостерігались три фази висхі�

дних трендів: з 2001 по 2008 рік (подальший спад пояс�

нюється загостренням світової економічної кризи 2008

року та її наслідками), з 2011 по 2013 рік (посткризова

макроекономічна стабілізація, яка була порушена но�

вою економічною і політичною кризою, яка виникла в

Україні у 2014 році), з 2015 по 2017 рік (відбулося

відновлення виробничих потужностей вітчизняних

підприємств харчової промисловості після кризових

явищ в українській економіці та переформатування

ринків збуту готової продукції) (рис. 3).

Питома вага капітальних інвестицій у виробництво

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у за�

гальному обсязі інвестицій в переробну промисловість

України відображала тенденції спаду зі стрибкоподіб�

ними зростаннями у 2002, 2009 і 2013 роках. Цей показ�

ник питомої ваги є досить високим, що зумовлено ваго�

мою роллю переробно�харчової промисловості у фун�

кціонуванні всього агропродуктового ланцюга та пер�

манентною потребою населення у продуктах харчуван�

ня.

У 2001 році капітальні інвестиції у виробництво хар�

чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і їх пито�
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Рис. 3. Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів і їх питома вага в загальному обсязі інвестицій

у переробну промисловість у цілому по Україні
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ма вага в загальному обсязі інвестицій в переробну про�

мисловість України становили відповідно 2187 млн грн

і 30,9 %, у 2005 році — 6418 млн грн і 28,7 %, у 2008 році

— 13130 млн грн і 26,8 %, у 2012 році — 13558 млн грн

і 31,5 %, у 2014 році — 13487 млн грн і 31,8 %, а у 2017 році

— 17945 млн грн і 25,5 %. Капітальні інвестиції у ви�

робництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових

виробів у 2017 році порівняно з 2001 роком зросли

на 15758 млн грн або понад у 8,2 разу, а порівняно з

2013 роком знизилися на 2670 млн грн.

У динаміці капітальних інвестицій у виробництво

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у

порівняних цінах 2001 року не спостерігається висх�

ідної тенденції. Зокрема обсяг інвестиційних вливань

у 2016 та 2017 роках в 2,9 разу є нижчим показника

2008 року. Поступове зменшення реальної величи�

ни капітальних інвестицій у переробний сегмент АПК

пов'язане з низькою активністю іноземних інвес�

торів, які не бажають працювати в умовах відсутності

конкурентного середовища в українському аграрно�

му секторі. Конкурентне середовище згортається у

зв'язку з відсутністю ефективної антимонопольної

політики по відношенню до вертикально�інтегрова�

них агропромислових об'єднань, які завдяки значній

концентрації виробництва сільськогосподарської

продукції та продукції переробно�харчових вироб�

ництв зайняли монопольне становище на аграрних

ринках.

Виходячи з основних тенденцій залучення інвес�

тицій у сферу сільськогосподарського виробництва

та переробно�харчову промисловість та враховуючи

найбільш типові проблеми інвестиційного забезпечен�

ня модернізації та реконструкції основного капіталу

в цих ланках АПК, сучасна система стимулювання

інвестиційної діяльності в аграрному секторі має пе�

редбачати:

1. Диверсифікацію інструментів та методів подат�

кового стимулювання інвестиційної діяльності: встанов�

лення особливого режиму справляння податків і зборів

в аграрному бізнесі; податкові пільги при здійсненні

підприємствами витрат на здійснення капітальних вкла�

день, а також при використанні сучасного високотех�

нологічного обладнання на умовах лізингу; надання

інвестиційного податкового кредиту.

2. Податкові інструменти, використовувані для сти�

мулювання інвестицій в аграрний сектор мають перед�

бачати зменшення податкових ставок, пільговий режим

оподаткування при виплаті дивідендів, зниження або

відсутність мит на імпорт сільськогосподарської техні�

ки, податкові кредити (знижки) при збільшенні доданої

вартості.

3. Використання методів державного регулюван�

ня інвестиційної діяльності в сільському госпо�

дарстві та переробно�харчовому сегменті АПК через

прийняття державних інвестиційних програм і фінан�

сування їх за рахунок коштів бюджету. В умовах де�

фіциту банківського кредитування важливого зна�

чення набуває надання бюджетних інвестиційних

кредитів для фінансування агропроектів на основі

платності, терміновості і поворотності та гарантій

Уряду за кредитами, залученими для реалізації інве�

стиційних проектів.

4. Покращення стану інституціонального середо�

вища інвестиційної діяльності через реформу судо�

вої системи та ліквідацію корупційної складової з

метою посилення захисту інтересів інвесторів у

сільському господарстві та переробно�харчовому сег�

менті АПК.

Перспективним напрямом нарощення обсягів за�

лучення вітчизняних та іноземних інвестицій в пере�

робно�харчову промисловість є налагодження ви�

робництва біопалива, зокрема біоетанолу, на основі

незадіяних потужностей підприємств спиртової про�

мисловості. Сьогодні органічне паливо успішно ви�

користовується по всьому світі. Законодавства дея�

ких країн навіть передбачають для виробників пали�

ва обов'язковість добавок біопалива. Це паливо, яке

має 100% згорання, викиди від якого не є шкідли�

вими. Тому обов'язковість добавок є абсолютно вип�

равданою, це дасть можливість створити ринок та

збільшить інвестиційну привабливість підприємств

спиртової промисловості. А в "Укрспирту" є велика

кількість площадок, які вимушено простоюють, і в

перспективі, коли буде сформована відповідна нор�

мативна база, це стимулюватиме інвесторів прихо�

дити та працювати з підприємствами спиртової про�

мисловості [2; 3].

У цілому, дієвими стимулами нарощення інвестицій

в спиртову галузь виступають: 1) перехід від стримую�

чої до стимулюючої фіскальної політики шляхом дифе�

ренціації ставок акцизного податку на вироблений в

Україні спирт залежно від виду кінцевого спирто�

вмісного продукту та його стратегічної ролі для держа�

ви; 2) створення сприятливого інвестиційного клімату,

розвитку державно�приватного партнерства для прове�

дення техніко�технологічної модернізації економічно

активних спиртових заводів, зокрема шляхом перепро�

філювання частини виробничих площадок на виробниц�

тво біоетанолу.

Перераховані стимули дадуть можливість вироб�

никам спирту відчути зменшення податкового тяга�

ря, що внаслідок дії ефекту економії від зростання

масштабів виробництва забезпечить зниження

відпускної ціни на спирт на внутрішньому та зовніш�

ньому ринках, а це сприятиме підвищенню попиту і,

як наслідок — отримання додаткового ефекту вже

від розширення ринків збуту. Відповідно з'являться

додаткові можливості збільшити інвестиційні вли�

вання в модернізацію техніко�технологічної бази

виробництва і підвищення тим самим якості і конку�

рентоспроможності готової продукції по усьому ви�

робничому ланцюгу [4].

Отже, проведення зваженої державницької політики

у спиртовій промисловості, зокрема на початковому

етапі погодження та прийняття Верховою Радою Украї�

ни законодавчих ініціатив ДП "Укрспирт" щодо дифе�

ренціації ставок акцизного податку, а також законодав�

чого закріплення європейської практики щодо обов'яз�

ковості добавки біоетанолу до бензинів моторних є пи�

танням не лише підвищення ефективності державного

регулювання окремих галузевих ринків і забезпечення

енергетичної безпеки України, а й суттєвого нарощен�

ня інвестиційних вливань в переробно�харчову промис�

ловість.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Соціально�економічне піднесення будь�якої країни

в період посилення глобалізації та інтеграції світової

економіки значною мірою залежить від обсягів залу�

чення іноземних інвестицій та зростання інвестиційної

активності компаній�резидентів. Іноземні інвестори, в

першу чергу, приватні, надзвичайно повільно входили і

входять на вітчизняний інвестиційний ринок через від�

сутність сучасного механізму регулювання інвестицій�

ної діяльності на основі дотримання конкуренційного

законодавства.

Основні тенденції в динаміці питомої ваги прямих

іноземних інвестицій в сільське, лісове та мисливське

господарство свідчать про суперечливі процеси, які ма�

ють місце в аграрному секторі України, і певною мірою

відображають український феномен "ресурсного про�

кляття" у зв'язку з нарощенням експорту, як правило,

сільськогосподарської сировини, що залишає вітчизня�

них виробників поза глобальними ланцюгами доданої

вартості.

Сучасна система стимулювання інвестиційної діяль�

ності в аграрному секторі має передбачати диверсифі�

кацію методів та інструментів податкового стимулюван�

ня модернізації та реконструкції основного капіталу

сільськогосподарського виробництва та переробно�

харчового сегменту АПК, удосконалення методів дер�

жавного регулювання інвестиційної діяльності через

прийняття і реалізацію державних інвестиційних про�

грам стосовно підвищення техніко�технологічного рівня

переробки сільськогосподарської сировини. В допов�

нення до вище перерахованих напрямків покращення

інвестиційної активності в аграрному секторі потрібно

також чітко визначити умови володіння, користування і

розпорядження сільськогосподарськими землями та

прийняти антимонопольні заходи щодо припинення не�

добросовісної конкуренції на аграрних ринках.

Перспективним напрямом нарощення інвестицій в

переробно�харчовий сегмент АПК є налагодження ви�

робництва біопалива на незадіяних площадках під�

приємств спиртової промисловості, що дасть мож�

ливість збільшити інвестиційні потоки в модернізацію

галузі та зміцнити енергетичну самодостатність госпо�

дарського комплексу України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існування значної чисельності методів оцінки ефек�

тивності управління ІП потребує на вибір найбільш адек�

ватних підходів до вибору проектів в умовах економіч�

ного розвитку, властивих Україні. Тож основним завдан�
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METHODS OF DECISION@MAKING FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE
PROJECTS BY MACHINE@BUILDING ENTERPRISES IN THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY
IN THE MULTICRITERIAL OPTIMIZATION MODEL

У статті констатовано, що масивні інформаційні потоки в ракетно�космічному машинобудуванні
призводить до багатоваріантності прийняття рішень, що ускладнює процес управління інновацій�
ними проектами. Обгрунтовано потребу в модифікації існуючих методик прийняття рішень щодо
ефективного управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно�косміч�
ної галузі. Викладено авторське бачення визначення поняття "ефективність управління інновацій�
ними проектами машинобудівних підприємств". Визначено та систематизовано критерії оцінки
ефективності управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств. Розроблено си�
стему показників ефективності управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств.
Модифіковано методику мультикритеріального аналізу прийняття управлінських рішень (MCDA) за
інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно�космічної галузі шляхом побудо�
ви багатокритеріальної моделі оптимізації (моделі вибору найкращого (оптимального) варіанту
координації дій в конкретних умовах та у певний час задля досягнення визначеної мети інновацій�
ного проекту або подолання проблем, вирішення яких потребує на прийняття управлінських рішень
з урахуванням явища дифузії інновацій).

The article states that massive information flows in rocket and space engineering lead to a multivariate
decision�making process, which complicates the process of managing innovative projects. The necessity
of modification of existing methods of decision�making concerning effective management of innovative
projects of machine�building enterprises of rocket and space industry is substantiated. The author's vision
of definition of "efficiency of management of innovative projects of machine�building enterprises" is
stated. The criteria for evaluating the efficiency of management of innovative projects of machine�building
enterprises of the rocket and space industry are determined and systematized. The system of indicators
of efficiency of management of innovative projects of machine�building enterprises is developed. A multi�
criteria decision analysis (MCDA) methodology has been modified for innovative projects of machine�
building enterprises of the rocket and space industry by constructing a multi�criteria optimization model
(a model for choosing the best (optimal) option for coordinating actions in specific conditions and at a
certain time in order to achieve a certain goal. innovation project or to overcome the problems which
require the decision making in order to make managerial decisions taking into account the phenomenon
of diffusion of innovations).

Ключові слова: інноваційний проект, ефективність управління інноваційними проектами, багатокри�

теріальна модель оптимізації.
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ням вивчення методики оцінки ефективності управлін�

ня ІП машинобудівних підприємств ракетно�космічної

галузі має стати не стільки розробка нових підходів до

оцінки ефективності інвестиційних рішень, скільки оп�

тимізація наявних методів і їх модифікація для можли�
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вості застосування в сучасних умовах розвитку націо�

нальної економіки [1].

Враховуючи складність розробок та багатоступене�

ве машинобудування ракетно�космічної техніки (далі —

РКТ), вважаємо, що прийняття рішень щодо ефектив�

ної реалізації ІП має грунтуватись на результатах муль�

тикритеріального аналізу прийняття управлінських

рішень (Multiple criteria decision analysis — MCDA), який

представляє собою комплексний процес досліджень за

якого вивчається сукупність різнорідних критеріїв оцін�

ки того чи іншого об'єкта досліджень та формується

модель оптимізації прийняття управлінських рішень —

багатокритеріальна модель вибору найкращого (опти�

мального) варіанту координації дій в конкретних умо�

вах та у певний час задля досягнення визначеної мети

ІП або подолання проблем, вирішення яких потребує на

прийняття управлінських рішень [4, с.116].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий доробок з питань прийняття рішень в уп�

равлінні ІП машинобудівних підприємств досить знач�

ний і включає наукові праці відомих українських та за�

рубіжних вчених таких як Андрійчук Ю., Войтун Т., На�

заренко І.М., Поліщука О., Сілічевої Н., Яшин С., Тук�

кель І, Коробова Ю., та ін. Проте проблема оптимізації

управлінських рішень щодо ефективного управління ІП

машинобудівних підприємств ракетно�космічної галузі

(далі — РКГ) остаточно не вирішена, а отже потребує

на подальші дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — модифікація методики прийняття

рішень щодо ефективного управління інноваційними

проектами машинобудівних підприємств ракетно�кос�

мічної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вирішення задачі оптимізації управлінських рішень,

а отже побудови багатокритеріальної моделі вибору

найкращого (оптимального) варіанту координації дій

щодо досягнення мети ІП машинобудівних підприємств

РКГ передбачає кілька етапів (рис. 1).

Говорячи про вибір параметрів, слід акцентувати

увагу, що метою переважної більшості інноваційних про�

ектів є отримання максимально можливого комерцій�

ного ефекту за мінімально мож�

ливого часу, а отже, основними

параметрами оцінки ефектив�

ності управління ІП слід визна�

ти дохідність інвестицій та тер�

мін їх окупності. Тож критерії

оцінки ефективності управління

ІП машинобудівних підприємств

РКГ доцільно розмежувати на

критерії, що характеризують

комерційну ефективність про�

ектів та критерії, що характери�

зують термінову ефективність.

За кожною з груп виокремимо

субкритерії, які за теорією сис�

тем систематизовано за ієрарх�

ічною структурою, тобто за

відповідними ознаками та рівня�

ми (рис. 2).

Систематизація критеріїв

оцінки ефективності управління

ІП дозволила визначитись з по�

казниками, а отже з їх багаторі�

вневою ієрархічною структу�

рою, за якої на вищому рівні

ієрархії передбачається індика�

тор сукупної ефективності

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субкритерії оцінки ефективності управління інноваційними проектами 

Критерії оцінки ефективності управління 
інноваційними проектами

конкурентна міцність 
проектів 

надійність проектів корисність 
проектів

адаптивність 

синергетичність 

динамічність 

еластичність 

ризикованість 

масштабованість 

технологічна

економічна 

соціальна 

інтелектуальна 

екологічна

інвестиційна 
привабливість 

багатоаспектність  

інвестиційна  
безпека 

значимість  
проекту 

комерціалізація новацій 

усталеність 
результатів 

випередження 
конкурентів у часі 

Критерії комерційної ефективності Критерії термінової ефективності

Термін 
окупності 

Детермінований 
термін окупності

в сфері національної безпеки і 
оборони 

зовнішньополітична

Рис. 2. Ієрархія критеріїв оцінки ефективності управління
інноваційними проектами машинобудівних підприємств РКГ
Джерело: авторське бачення.

Рис. 1. Послідовність побудови багатокритеріальної моделі оптимізації рішень
щодо ефективності управління ІП

Джерело: авторське бачення.

 

 

 

 

 

Відбір параметрів та критеріїв оцінки ефективності управління ІП, їх 
систематизація та побудова ієрархії показників, на яких ґрунтується 
визначення індикатора сумарної ефективності управління ІП 

Побудова моделі оптимізації рішень щодо ефективності управління ІП 

Визначення вагомості показників оцінки ефективності управління ІП 
відібраних для побудови моделі оптимізації рішень 
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управління ІП, на нижчому рівні —

ключові критеріальні показники

(інтегральні), ще на нижчому —

узагальнюючі і на останньому рівні

— часткові показники.

Оскільки визначення індикато�

ра сукупної ефективності управ�

ління ІП передбачається здійсню�

вати за такими ключовими крите�

ріями, як конкурентна міцність,

надійність та корисність проектів,

то відповідно інтегральними показ�

никами оцінки ефективності уп�

равління ІП слід визнати наступні

(рис. 3).

Конкурентна міцність ІП маши�

нобудівних підприємств як інтег�

ральний показник має визначатись

сукупністю параметрів — узагаль�

 

 

Інтегральні 
показники 

ефективності 
управління ІП 

машинобудівних 
підприємств корисність ІП (utility of innovative project – UIP) – показник, що 

засвідчує отримання за результатами реалізації ІП ціннісних 
ефектів

надійність ІП (reliability of innovative project - RIP) – показник 
адаптивності ІП та усталеності очікуваної їх результативності 
під впливом сторонніх випадкових факторів (ризиків) протягом 
всього життєвого циклу проекту 

конкурентна міцність ІП (competitive strength of the innovative 
project – СSIP) - показник сукупності параметрів потенційної 
конкурентоспроможності ІП, який демонструє умови  
майбутньої реалізації ІП в оточуючому середовищі 

Рис. 3. Інтегральні показники ефективності управління ІП машинобудівних підприємств
ракетно�космічної галузі

Джерело: авторське бачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна 
привабливість ІА(tj) 

Значимість проекту  
S(tj) 

Випередження 
конкурентів у часі АТ(tj) 

Комерціалізація 
інновацій С(tj) 

Багатоаспектність 
інновацій МІ(tj) 

Інвестиційна безпека 
ІS(tj)                 

характеризує перспективні можливості вкладення 
коштів з метою отримання прибутку у майбутньому

визначає роль проекту у вирішенні технологічних, 
економічних, соціальних та екологічних проблем  

характеризує можливість випередити своїх конкурентів,
підтримати інтереси споживачів до своєї продукції 

характеризує можливість перетворення інноваційного 
продукту у ринковий товар задля отримання прибутку 

визначає вплив інновації на різні аспекти діяльності 
СГД, його оточення, отримання різних видів ефекту 

характеризує рівень інвестиційного забезпечення 
інноваційних проектів 

Рис. 4. Змістовна складова показників оцінки ефективності
управління інноваційними проектами за конкурентною міцністю

Джерело: авторське бачення.

Рис. 5. Змістовна складова критеріїв оцінки ефективності управління інноваційними
проектами за рівнем надійності

Джерело: авторське бачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивність 
А(tj) 

Синергетичність 
SЕ(tj) 

Динамічність 
 D(tj)

Еластичність 
E(tj)

Ризикованість 
R(tj)

Масштабованість  
SI(tj)             

характеризує цілеспрямованість пристосування інноваційного 
проекту до складного оточення сформованого за наявної 
інформаційної асиметрії, тимчасова довжина подолання якої 
сприяє виробленню алгоритму прийняття управлінських рішень 
та вжиття дій щодо оперативного реагування на зміни у 
середовищі, упередження негативного впливу можливих ризиків, 
забезпечення життєздатності проекту та його успішної реалізації 

характеризує здатність територіального розширення бізнесу, 
розширення суміжного бізнесу тощо 

характеризує ступінь взаємовигідності симбіозу його учасників, 
рівень їх співпраці у отриманні синергетичного ефекту, міри 
повноти і якості досягнення первинно сформованих цілей та 

характеризує тривалість часового інтервалу приведення у 
відповідність цілей і спонукальних мотивів ефективної реалізації 
інноваційних проектів, визначену з урахуванням чутливості 
мінливих умов оточення (проектних ризиків), виникнення яких в 
процесі життєвого циклу проекту неминуче 

характеризує здатність забезпечення під дією зовнішнього 
впливу очікуваних результатів

характеризує зміну результативних показників за умови зміни 
будь-якого з факторів навіть на один відсоток 

Усталеність 
результатів SR(tj)   

характеризує параметр, який і формує управлінське рішення 
щодо реалізації інноваційних проектів 
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нюючих показників потенційної конкурентоспромож�

ності ІП, які вважаємо усталеними та такими, що не по�

требують на деталізований розгляд (рис. 4).

Звідси конкурентна міцність ІП машинобудівних під�

приємств РКГ за умови оптимізації управлінських рішень

щодо досягнення поставленої мети має визначатись як:

 CSІР opt (t
j
) = F{ІА(t

j
),S(t

j
),АТ(t

j
),С(t

j
),МІ(t

j
),ІS(t

j
)} (1),

де CSІРopt(t
j
) — конкурентна міцність ІП на момент

прийняття управлінського рішення t
j
.

У свою чергу надійність ІП машинобудівних підпри�

ємств має оцінюватись за рівнем адаптивності ІП в умо�

вах мінливого інвестиційного середовища та усталеності

очікуваної результативності під впливом сторонніх ви�

падкових факторів (ризиків) протягом всього життєво�

го циклу проекту [4, с.117]. А отже, параметрами ви�

знання надійності ІП є (рис. 5).

Отже, надійність ІП машинобудівних підприємств за

умови оптимізації управлінських рішень щодо досягнен�

ня поставленої мети зручно представити у вигляді кор�

тежу:

RІPopt(t
j
) = F{А(t

j
),SЕ(t

j
),D(t

j
),E(t

j
),R(t

j
),SI(t

j
),SR(t

j
)} (2),

де RІP opt(t
j
) — надійність ІП на момент прийняття

управлінського рішення t
j
.

Корисність інноваційних проектів як один з пріо�

ритетних критеріїв оцінки ефективності управління

ІП має оцінюватись за очікуваним/отриманим ефек�

том, а отже, і за ефективністю (технологічною, еко�

номічною, соціальною, екологічною тощо) проекту

(рис. 6).

Тож, виходячи з рисунка 6 корисність ІП має визна�

чатись за сукупністю параметрів як:

UIPopt(t
j
) = F{ТU(t

j
),EU(t

j
),CU(t

j
),ECOU(t

j
),RU(t

j
),NSU(t

j
),FPU(t

j
)} (3),

де UIPopt(t
j
) — корисність ІП на момент прийняття

управлінського рішення t
j
.

Керуючись принципом домінування та незважаючи

на протиріччя думок науковців щодо значимості тієї чи
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Технологічна 
корисність TU(tj)       

Економічна 
корисність EU(tj)       

Соціальна 
корисність CU(tj)       

характеризує внесок інновацій у поліпшення життя 
працівників конкретного підприємства чи суспільства в 
цілому

характеризує внесок інновацій у вирішення проблем охорони 
довкілля 

характеризує інноваційний розвиток технологій та технічних 
засобів 

Екологічна 
корисність ECOU(tj)    

характеризує темпи змін співвідношення результатів і витрат 

Інтелектуальна 
(інформаційна) 
корисність RU(tj)     

характеризує вплив інновацій (технологій, інформації, знань) 
на обсяги споживання ресурсів протягом життєвого циклу 
проекту

Корисність в сфері 
національної безпеки 
і оборони NSU(tj)       

Зовнішньополітична 
корисність FPU(tj)     

характеризує вплив інновацій на національну безпеку та 
оборону країни 

характеризує вплив інновацій на зовнішньополітичні позиції 
країни 

Рис. 6. Змістовна складова критеріїв оцінки ефективності управління інноваційними проектами
за корисністю

Джерело: авторське бачення.

 

 

 

Висхідна петля 
інформаційного 

потоку

Конус поширення 
інформаційного потоку 

Паралельні учасники 
проекту, які приймають 
участь в наповненні 
інтегрованого інфор- 
маційного потоку та 
працюють на кінцевий 

результат 

Масив інформації за 
інноваційним проектом 

Паралельні 
споживачі 
інформації Замовник 

(інвестор)

Рис. 7. Конічний спіралевидний потік інформації за інноваційним проектом
машинобудівних підприємств РКГ

Джерело: бачення автора.
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іншої корисності інноваційних проектів, домінуючою

при прийнятті управлінських рішень щодо інвестування

капіталу все ж вважаємо економічну ефективність, яка

згідно з рекомендаціями UNIDO (United Nations

Industrial Development Organization) має визначатись за

показниками: чистого дисконтованого доходу (Net

Present Value) — NPV,  індексу рентабельності

(Profitability Index) — PI, внутрішньої норми прибутку

(Internal Rate of Return) — IRR, модифікованої внутріш�

ньої норми прибутку (Modified Internal Rate of Return) —

MIRR, дисконтованому терміну окупності (Discounted

Payback Period) — DPP, терміну окупності (Payback

Period) — PP та коефіцієнту ефективності (Accounting

Rate of Return) — ARR.

Оскільки основними параметрами оцінки комерцій�

ної ефективності інвестування капіталу в ІП визначено

дохідність інвестицій, то пріоритетним з числа переліче�

них показників економічної ефективності вважаємо по�

казник РІ.

Індекс рентабельності інвестицій РІt характеризує

співвідношення отриманих доходів до понесених витрат

на реалізацію ІП, іншими словами обсяг очікуваного/

отриманого доходу у розрахунку на одну гривню інвес�

тованого в ІП капіталу.
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При цьому NPVt за методикою UNIDO передбачаєть�

ся розраховувати так:
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де СFt — дохід у t�му році реалізації інноваційного

проекту, тис. грн;

ІСt (t=0, …, nt) — валові інвестиції протягом періо�

ду реалізації інноваційного проекту, тис. грн;

n — термін економічного життя інноваційного про�

екту;

t — окремі субперіоди (роки), t = 0 (при C
0
), оскіль�

ки інвестиції мають місце і до впровадження проекту;

r — ставка дисконтування, верхня межа якої має фор�

муватись за кумулятивним підходом і визначатись так:

r0 + Δr0 = r0 + (Δr1 + Δr2) (6),
де r

0
 — без ризикова ставка;

Δr
1
 — премія за ризики інвестування в проект;

Δr
2
 — премія компенсації очікуваного рівня інфляції.

Під час оцінювання ефективності інноваційного про�

екту за NPV  виникає потреба повноцінного врахування

множинності доходів, витрат та втрат, пов'язаних з вла�

стивостями інновацій та специфікою діяльності маши�

нобудівних підприємств ракетно�космічної галузі.

Оскільки основними стратегічними ресурсами за

інноваційними проектами машинобудівних підприємств

ракетно�космічної галузі є інновації, технології, знан�

ня, інформація, які за своїми властивостями схильні до

самопоширення та самовідтворення у часі та просторі,

то під час оцінювання NPV виникає потреба у врахуван�

ні наслідків явища дифузії інновацій.

Під дифузією інновацій доцільно розуміти явище

масштабованості інновацій у часі та просторі, зображен�

ня якого виходячи з петлі еволюції набуває конічного

спіралевидного вигляду (рис. 7).

Виходячи із зображення поданого на рисунку 7,

маємо можливість спостерігати, що ІП як масив одер�

жаної інформації має цілком конкретний потік (вектор)

інформації з певною спрямованістю. Проте цілком

можливими є припущення, що ІП містить не лише кон�

кретний потік (вектор), а множину векторів інформац�

ійного потоку, які умовно формують конічний спіра�

левидний потік в просторі адаптації інновації. Оскіль�

ки поширення інформаційного потоку може характе�

ризуватися дискретністю або ж неперервністю, то у

першому випадку вектори поширення інформації спря�

мовуватимуться лише в певні локалізовані точки про�

стору адаптації інновації, а у другому випадку — до

будь�якої з точок простору адаптації інновації [4,

с.118].

Вектори поширення інновацій у часі та просторі ви�

значаються явищами трансферу та спілловеру інновацій.

Під трансфером інновацій варто розуміти масштабо�

ваність інновацій (технологій) на засадах комерціалі�

зації чи/та некомерційного їх освоєння. Під спіллове�

ром — спонтанне поширення інновацій, яке впливає на

діяльність третіх осіб, прямо не залучених до процесу

реалізації інноваційного проекту. Звідси, дохід від

трансферу інновацій варто визнати супутнім доходом,

а дохід від спілловеру — побічним доходом очікува�

ним/отриманим за ІП. За наслідками поєднання пере�

лічених доходів з основним виникає можливість повно�

цінного визначення CFt:

CFCEtBEtCFCFMEtCFt
n

t

n

t

n

t
∑∑ ∑
== =

++=
11 1

   (7),

де CFMEt — основний дохід у t�му році реалізації

проекту, тис. грн;

 CFBEt — супутній дохід у t�му році реалізації про�

екту, тис. грн;

 CFCEt — побічний дохід у t�му році реалізації про�

екту, тис. грн.

При цьому основний дохід CFMEt за інноваційним

проектом має визначатись як сукупність прямого дохо�

ду, очікуваного/отриманого за наслідками масштабо�

ваності інноваційного (матеріалізованого чи/та нема�

теріалізованого) продукту:

∑
=

=
n

t
CFSPtCFMEt

1
        (8),

де CFSPt — дохід очікуваний/отриманий внаслідок

масштабованості інноваційного продукту у t�му році

реалізації проекту, тис. грн.

У свою чергу супутній дохід CFBEt має розрахову�

ватись як сукупність непрямого доходу, очікуваного/

отриманого за наслідками трансферу інновацій (техно�

логій, інформації, знань), використання космічних тех�

нологій у сферах господарської діяльності, вжиття за�

ходів екологічного та соціального спрямування, заходів

у сфері національної безпеки і оборони тощо:
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      (9),

де СFTIt — сукупність доходу, очікуваного/отри�



55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

маного за наслідками трансферу інновацій (технологій)

у t�му році реалізації проекту, тис. грн;

 CFEEt — сукупність доходу, очікуваного/отрима�

ного за наслідками вжиття заходів екологічного спря�

мування у t�му році реалізації проекту, тис. грн;

CFSEt — сукупність доходу, очікуваного/отрима�

ного за наслідками вжиття заходів соціального спряму�

вання у t�му році реалізації проекту, тис. грн;

CFNCt — сукупність доходу, очікуваного/отрима�

ного за наслідками вжиття заходів у сфері національ�

ної безпеки та оборони країни у t�му році реалізації про�

екту, тис. грн;

CFPTt — сукупність доходу, очікуваного/отрима�

ного за наслідками зовнішньополітичних відносин у

сфері ракетно�космічного машинобудування у t�му році

реалізації проекту, тис. грн.

При цьому СFTIt, як дохід очікуваний/отриманий у

наслідок трансферу інновацій (технологій) має визна�

чатись сукупністю отриманої винагороди від поступу

покупцеві своїми правами на використання об'єктів інте�

лектуальної власності, здійснення технічного нагляду,

надання консультаційних послуг тощо.

CFEEt має поєднувати дохід очікуваний/отриманий

внаслідок використання та продажу відходів, підвищен�

ня енергоефективності, зменшення антропогенних ви�

кидів парникових газів у атмосферу (за умовами Паризь�

кої кліматичної угоди 2016 р.), економії витрат по сплаті

екологічного податку, заощадження витрат на утиліза�

цію відходів тощо.

Стосовно CFSEt слід наголосити, що дохід від

вжиття заходів соціального спрямування іноді вза�

галі досить складно виміряти, оскільки чим складні�

ше соціальні наслідки проекту, тим важче їм надати

кількісну оцінку. Тож CFSEt вважаємо гіпотетичним

доходом, який доцільно визначати як добуток при�

росту соціального ефекту на вартісну оцінку його

одиниці.

Аналогічно гіпотетичними доходами вважаємо і

CFNCt та CFPTt. Пряме економічне вимірювання зазна�

чених показників неможливе. Тож визначатись вони

мають завдяки неформальним методам оцінки ефектив�

ності управління ІП, зокрема за результатами експер�

тизи.

Повертаючись до побічного доходу CFCEt, повто�

римось, що він є доходом, отриманим за наслідками

спілловеру — спонтанного поширення науково�техніч�

ного чи іншого корисного знання, яке може бути як оп�

латним (статті, вебінари тощо), так і безоплатним (ви�

ступи на конференціях тощо):

∑
=

=
n

t
SFSEtCFCEt

1

(10),

де CFSEt — отриманий дохід за наслідками оплат�

ного спілловеру у t�му році реалізації проекту, тис. грн.

Тож, виходячи з вищевикладеного, NPV має визна�

чатись так:
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   (11).

Проте до тепер мова йшла лише про дохідну ча�

стину показника NPV, однак не менш важливим є і

протилежна — витратна частина. При визначенні вит�

ратної частини показника NPV потребують на вра�

хування і наслідки явища дифузії інновацій. Оскіль�

ки дане явище супроводжується не лише позитивни�

ми наслідками, а й втратами (ризиками) корисності

інновації внаслідок: несанкціонованої передачі

знань, промислового шпигунства, переманювання

ключових працівників тощо. За своїм характером

перелічені ризики досить різносторонні та неперед�

бачувані, тож для визначення втрат у разі їх виник�

нення найбільш доцільним вважаємо застосування

одного з методів оцінки інвестиційних ризиків —

аналізу чутливості, за яким ризик розглядається як

ступінь чутливості результативних показників реал�

ізації проекту до зміни умов інвестиційного середо�

вища та характеризується коефіцієнтом чутливості

ризику [3, с. 2]. Отже, виходячи з вищевикладеного

NPV має визначатись як:

 
srkNPVNPVsr ∗= (12),

де NPV
sr

 — з урахуванням втрат в наслідок загроз

та ризиків, тис. грн;

k
sr

 — коефіцієнт чутливості ризику.

Звідси, економічна ефективність ІП набуватиме ви�

гляду функції:

EU(t
j
) = f (Р

іj
) (13).

Підводячи підсумок розгляду порядку визначен�

ня узагальнюючих показників комерційної ефектив�

ності ІП, приходимо до висновку, що вони є досить

різноплановими, а отже потребують на формування

підходів щодо визначення кожного у єдиних одини�

 

 

 

 

 

 

Ранжування критеріїв (показників) оцінки ефективності управління 
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Оцінка ступеня узгодженості думок експертів та придатності експертних 
оцінок для подальшого використання 
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(часткових показників) оцінки ефективності управління інноваційними 
проектами 

Рис. 8. Послідовність оцінки вагомості
показників при MCDA ефективності управління

ІП машинобудівних підприємств РКГ

Джерело: авторське бачення.
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цях виміру, що надасть змогу визначити інтегральний

показник комерційної ефективності управління інно�

ваційним проектом (commercial efficiency of the

project — СЕР):

СЕР opt (t
j
) =max{CS opt (t

j
), RP opt(t

j
),UIPopt (t

j
)}   (14),

де СЕР opt (t
j
) — комерційна ефективність управлін�

ня інноваційним проектом на момент прийняття управ�

лінського рішення t
j
;

 CSopt(t
j
), RPopt(t

j
), Uopt(t

j
) — узагальнюючі показ�

ники комерційної ефективності управління ІП на момент

прийняття управлінського рішення t
j
.

Як бачимо за  такої  методики визначення

СЕРopt(t
j
) передбачається поєднання як кількісних,

так і якісних показників. Оскільки ж якісні показни�

ки не мають кількісного вираження, то для оцінки

їхнього впливу на СЕРopt(t
j
) неможливо скористатись

звичайними методами детермінованого факторного

аналізу. Вивчення якісних показників та їх впливу на

СЕРopt(t
j
) можливе за умови застосування методу ек�

спертних оцінок. Але варто пам'ятати, що при ви�

користанні даного методу обов'язково постає питан�

ня — оцінка ступеня узгодженості думок експертів

[2, с. 77]. Визначитись зі ступенем узгодженості ду�

мок експертів дозволяє метод рангової кореляції

(рис. 8).

Отже, комерційна ефективність управління іннова�

ційним проектом на момент прийняття управлінського

рішення tj має визначатись як:

 СЕР opt (t
j
) = F(CS opt (t

j
),RP opt(t

j
),UIPopt (t

j
)}   (15).

Водночас визначальним показником термінової

ефективності (PЕТopt(t
j
)) управління ІП слід визна�

ти показник терміну окупності РРt — мінімальний

відтинок часу, за межами якого чистий наведений

ефект стає позитивним і таким залишається надалі

[6, с.237]:

 ( )
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== n

t

opt

CFtj

ICtjPPtjtjPET

1

(16),

де PЕТopt(t
j
) — термінова ефективність управління

ІП на момент прийняття управлінського рішення t
j
.

Звідси, сукупна ефективність управління ІП (total

efficiency project — ТЕР) має визначатись як:

 ТЕР opt(t
j
)=  f(СЕРopt(t

j
),PЕТopt(t

j
)) (17).

Виходячи з вищевикладеного багатокритеріальною

моделлю оцінки ефективності управління ІП слід ви�

значити задачу векторної оптимізації з двома критерія�

ми х
1
 та х

2
:

  СЕРopt(tj) = ( )3211
1

,, xxxf
T

t
∑
=

α       max,

  PЕТopt(tj)  = f2 (х)           min.  
Звідси, багатокритеріальна модель оптимізації

управлінських рішень щодо ефективного управління ІП

машинобудівних підприємств ракетно�космічної галузі

набуває такого вигляду:

  СЕРopt(tj)  = ( )3,211
1

, ххxf
T

t
∑
=

α       max, 

  PЕТ opt(tj)  = f2 (х)         min, 
  хtmin  ≤  x1  ≤ xtmax, 
  хtmin  ≤  х2  ≤ хtmax, 
  хtmin  ≤  х3  ≤ хtmax, 
  r ≤  r0 + Δr0 

  ТЕР opt(tj)= ∑
=

T

t 1
α f(СЕРopt(tj),PЕТopt(tj)) .

Рис. 9. Алгоритм MCDA прийняття рішень щодо ефективного управління ІП
машинобудівних підприємств ракетно�космічної галузі

Джерело: авторське бачення.
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Рішення, отримані в результаті оптимізації

ТЕРopt(t
j
), слід вважати ефективними, оскільки за та�

ких рішень існує можливість отримати максимально

можливий дохід за мінімального терміну окупності

(рис. 9).

Застосування на практиці MCDA як процедури фор�

мування об'єктивного уявлення про можливість досяг�

нення поставленої мети ІП дозволить нівелювати ті но�

ваторські розробки, які за результатом проведеної діаг�

ностики виявляться потенційно неспроможними пере�

творитись на успішну бізнес�концепцію у майбутньому

та визначитись з оптимальним рішенням щодо коорди�

нації дій в конкретних умовах та у певний час задля до�

сягнення визначеної мети ІП або подолання проблем,

вирішення яких потребує на прийняття управлінських

рішень.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами дослідження моди�

фіковано методику прийняття рішень щодо ефективно�

го управління інноваційними проектами машинобудів�

них підприємств ракетно�космічної галузі шляхом по�

будови багатокритеріальної моделі оптимізації рішень,

яка дозволить звузити клас можливих претендентів на

остаточне рішення і виключити з розгляду завідомо не�

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

Посилення глобалізаційних процесів у світі призводить

до того, що суб'єкти господарювання не можуть успішно

розвиватися лише в рамках однієї країни. Саме тому роль

зовнішньоекономічної діяльності і експорту зокрема зро�

стає. Особливо для тих галузей, які складають стратегіч�

ний базис розвитку національної економіки, як�от: маши�

нобудування.

Машинобудівний комплекс — галузь народного госпо�

дарства, що забезпечує процес автоматизації, технічного

озброєння та механізації господарства. Підприємства цієї

галузі є базисом економіки країни та її оборонного потенц�

іалу та створюють засоби виробництва. Частка продукції

машинобудівних підприємств в загальному обсязі реалізації

продукції країн, що позиціонують себе, як промислово роз�

винені, повинна складати 30—50%. Саме тому важливо,

щоб продукція машинобудування користувалася сталим

попитом не лише на внутрішньому ринку, але й закордоном.

УДК 339.564

В. Ю. Бондар,
аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У
СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. Bondar,
PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES IN GLOBAL EXPORT OF ENGINEERING PRODUCTS

У статті проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку експортної діяль�
ності машинобудівних підприємств України з урахуванням останніх політико�економічних подій
в країні. Проаналізовано динаміку структурних змін експорту машинобудівної продукції та ви�
явлено основні країни�імпортери вітчизняної продукції.

Проведене дослідження дозволило виявити найбільш перспективні види діяльності маши�
нобудівних підприємств України з урахуванням вимог світового ринку, до яких відносяться
ядерні котли та реактори, які приносять найбільшу частку валютної виручки, електротехнічна
продукція, зокрема автомобільний провід. На основі проведеного аналізу було виділено основні
проблеми вітчизняних експортерів машинобудівної продукції та визначено подальші напрями
роботи для збільшення частки експортованої продукції на світовий ринок.

The article examines the current state and prospects of development of export activity of machine�
building enterprises of Ukraine taking into account the latest political and economic events in the
country. The dynamics of structural changes in the export of machine�building products has been
analyzed and the main importing countries of domestic products have been identified.

The conducted research allowed to identify the most promising types of activity of machine�building
enterprises of Ukraine taking into account the requirements of the world market, which include nuclear
boilers and reactors that bring the largest share of foreign exchange earnings, electrical products,
in particular, automobile wire. On the basis of the analysis, the main problems of domestic exporters
of machine�building products were highlighted and further directions of work for increasing the share
of exported products to the world market were determined.
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Останні роки характеризуються різким спадом експор�

ту окремих видів продукції машинобудування. Причиною

цього став розрив традиційних торгових відносин українсь�

ких підприємств з російськими контрагентами, військові дії

на Сході України, що позначились на функціонуванні ряду

підприємств машинобудування, політична нестабільність в

країні. Переорієнтація підприємств на ринки Європи в цей

час відбувається достатньо повільно, що пояснюється низь�

кою конкурентоспроможністю продукції. Саме тому по�

трібно дослідити, які галузі переживають найглибшу кризу,

які є найперспективнішими та які заходи необхідні для підви�

щення експорту продукції машинобудування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Розвиток машинобудівної галузі в своїх роботах до�

сліджують такі вчені, як Кудря Я.В. [1], Данилишин Б.М.
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[2], Карачина Н.П. [3], Шапурова О.О. [4], Бондарчук М.К.

[5] та ін. В цих роботах аналізується сучасний стан галузі,

зазначаються проблеми розвитку та важливість їх вирішен�

ня. Проте, враховуючи сучасні тенденції на світовому рин�

ку, залишаються не вирішеними питання, що стосуються

аналізу товарної структури експорту машинобудівної про�

дукції в період кризових явищ останніх років, прикладні

аспекти, пов'язані з виділенням перспективних напрямків

подальшого розвитку машинобудівної галузі та вирішен�

ням завдань, з якими стикаються підприємства на даний

момент.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз тенденцій розвитку вітчизняних

підприємств машинобудівної галузі, висвітлення структур�

них особливостей здійснення експортних операцій підприє�

мствами машинобудівного комплексу України, досліджен�

ня основних проблем, з якими стикаються вітчизняні

підприємства та подальших напрямів їх роботи на зовніш�

ньому ринку.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Основними матеріалами дослідження стали наукові

праці, в яких досліджуються особливості експорту маши�

нобудівних підприємств України, інформаційні бюлетені та

звіти Державної служби статистики, дані міжнародних ста�

тистичних організацій. У процесі дослідження були вико�

ристані методи економічного і статистичного аналізу, ме�

тоди порівняння та групування, графічного моделювання

економічних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Машинобудування — передова наукоємна галузь, об�

сяг якої різко знизився за останні роки незалежності Ук�

раїни, в зв'язку з некерованими структурними змінами.

Серед найбільш вагомих чинників, що негативно вплинули

на стан вітчизняного машинобудування науковці відзнача�

ють [1; 2; 4]:

— неефективне використання ресурсного потенціалу;

— структурні диспропорції в економіці України;

— висока енергоємність виробництва;

— морально та фізично застарілі потужності вироб�

ництва;

— недосконалість вітчизняного ринку фінансових по�

слуг, через що підприємствам важко отримати необхідні

кошти для технічного переоснащення;

— існує розрив між науково�дослідними установами

та реальними підприємствами галузі стосовно впроваджен�

ня передових технологій та ноу�хау.

Порівняно із світовими лідерами машинобудівний ком�

плекс України є одним з цілого ряду галузей, що пережи�

вають кризу останні декілька років. Незважаючи на спад в

експортній діяльності, асортимент продукції залишається

достатньо широким, є галузі, продукція яких продовжує

користуватися значним попитом закордоном.

Аналіз статистичних даних надав можливість стверд�

жувати, що для економічно розвинених країн машинобу�

дування є основою промисловості, що забезпечує техніч�

не переоснащення всього виробництва кожні 10 років.

Так, частка машинобудування у загальній структурі вироб�

ництва Німеччини становить 53,6%, Японії — 51,5%, Ки�

таю — 35,2% [6].

Світовими лідерами галузі є Китай, Німеччина, США,

Японія, які входять в першу п'ятірку більшості галузей маши�

нобудування. У таблиці 1 зібрана та систематизована інфор�

мація по п'яти найбільшим експортерам машинобудівної про�

дукції в світі. По зазначеним країнам були досліджені ті види

продукції машинобудування, які входять до груп "XVI. Ма�

шини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнан�

ня" та "XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати,

плавучі засоби" і складають базу машинобудування.

Частка українського експорту продукції машинобуду�

вання в структурі світового експорту цієї продукції мала.

В експорті ядерних реакторів та котлів частка українських

товарів тримається на рівні 0,1%, в 2012—2013 роках до�

сягаючи відмітки 0,2%, в сфері електротехнічного облад�

нання — 0,1%, в сфері літальних апаратів — 0,1%, в сфері

суден — 0,1%, впавши з рівня 0,2% після 2012 року. В

сфері засобів наземного транспорту частка українського

експорту наближається до 0. В сфері залізничних локомо�

тивів до 2013 року Україна входила в першу п'ятірку екс�

портерів в світі, нині ж експорт упав до 0,6% [7].

У 2015 році основним імпортером продукції вітчизня�

ного машинобудування все ще залишалася Російська Фе�

дерація (58,7%). Вона зберегла своє лідерство в експорті

ядерних реакторів та котлів (45,9%), залізничних локомо�

тивів (52,2%), засобів наземного транспорту (33,3%) та

суден (32,8%). В галузі електротехнічного обладнання

вона входить в першу п'ятірку. З 2014 року лідерство та�

кож утримують Угорщина, яка нині займає першу позицію

по імпорту електротехнічної продукції (23,5%), Німеччи�

на та Польща. Експорт до Угорщини та Німеччини продов�

жує зростати останні роки, проте ще не досяг свого мак�

симуму, як у 2012 році.

За останні роки, майже в усіх підгалузях машинобуду�

вання основні країни�імпортери залишаються незмінними.

Так, у сфері ядерних реакторів, котлів та їх частин — це

Казахстан, Німеччина, Китай. Дещо зменшився експорт до

Білорусі. В галузі електричних машин — це Угорщина,

Німеччина, Польща, Чехія. В сфері залізничних локомо�

тивів — це Білорусь, а також нарощується експорт до

США. Серед засобів наземного транспорту (окрім заліз�

ничного) найбільше експортується до Єгипту, Білорусі,

відбувається активізація експорту до країн Європи

(Польща та Німеччина). В сфері літальних апаратів — це

Куба, дещо відбулася переорієнтація з ринків Казахстану,

Пакистану та Індії на ринки Південної Кореї, США та

Південного Судану. В сфері суден — Туреччина.

Експорт машинобудівної продукції в 2016 році досяг�

нув відмітки 90,8% від експорту 2015 року. Якщо ж не вра�

ховувати падіння експорту до Російської Федерації, Біло�

русі та Казахстану, то можна відмітити позитивну динамі�

ку до зростання експорту.

Основну частку валюти в складі вітчизняного машино�

будування приносить експорт ядерних реакторів та котлів,

а також електротехнічної продукції. Їх частка в загально�

му експорті українських продуктів складає відповідно

4,3% і 5,7% в 2016 році, 5,1% та 5,2% в 2015 році. По�

рівняно з 2006 роком зросла частка експорту електричних

машин (з 3,3%), але суттєво знизився експорт залізнич�

них локомотивів (з 2,8%) (рис. 1).

На першому місці експорту в галузі ядерних реакторів

та котлів стоять двигуни, в основному турбореактивні, які

приносять основну частку виручки. Пік експорту спостері�

гався в 2013—2014 роках. Різке скорочення експорту саме

цього виду продукції відбулося за рахунок РФ (де вона

використовувалася в військових цілях) та припинення по�

ставок до Ірану. Але в 2015 році виробники вийшли на ри�

нок Індії. Основним підприємством України, що виготов�

ляє даний вид продукції є АТ "МОТОР СІЧ", яке є найбіль�

шим машинобудівним підприємством України. На кінець

2016 року підприємство мало представництва в Москві,

Нью Делі та Мінську. Частка експорту в доході від реалі�

зації продукції компанії в 2016 році склала 91% [8]. Крім
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цього, виробництвом займаються ТДВ "Первомайськди�

зельмаш" та Харківський електромеханічний завод.

Друге місце займає продаж насосів. Тут серед країн�

імпортерів лідирують Китай та Узбекистан. Цей продукт

вже досить давно на ринку, тому тут конкуренція особли�

во велика. Рівень продажу до країн ЄС тримається на ста�

більному рівні, чого недостатньо для нівелювання негатив�

ного впливу від втрати частини російського ринку.

На третьому місці — експорт підшипників. Тут ситуа�

ція відносно не змінилася, оскільки роль російських ком�

паній не така значна. Основним експортером виступає

Луцький підшипниковий завод, що входить до корпорації

SKF, яка працює в 29 країнах світу. Продукція вітчизняно�

го виробництва експортується до 40 країн, в т.ч. у Німеч�

чину, Італію, Швецію, Бразилію, Японію, США.

Основою експорту електротехнічної продукції є екс�

порт автомобільного проводу. Підприємства цієї галузі за�

безпечують близько 50% доходу від експорту всієї елект�

ротехнічної продукції. Головним чином, продукція експор�

тується до Європи, тому динаміка більш стабільна, ніж в

інших галузях з незначними темпами зростання, до того

ж, значна кількість підприємств�експортерів є європейсь�

кими філіями великих концернів. Продаж електротехніч�

ної продукції до США виріс за 2016 рік (з 12,6 млн дол. до

20,6 млн дол), але в загальній сумі займає незначну части�

ну. Серед провідних підприємств можна відмітити ТОВ

"Преттль Кабель", що орієнтоване на ринок Німеччини;

ПАТ "Запорізький кабельний завод", який постачає про�

дукцію в Литву, Латвію, Грузію, Азербайджан, Молдову,

частка експорту в загальному обсязі продаж складає 14%;

ПрАТ "Азовкабель", що успішно працює на ринках Грузії,

Молдови, Азербайджана та ін.

Також варто проаналізувати експорт трансформатор�

ного обладнання, що із самого початку було орієнтоване

на ринки РФ і Казахстану. Тут флагманом виробництва

виступає Запорізький трансформаторний завод, що вхо�

дить в десятку найбільший підприємств�виробників транс�

форматорів і постачає продукцію в 88 країн світу. Частка

експорту в загальній структурі виробництва склала 17,1%

в 2016 році проти 60% в 2015 році. Обсяг експорту упав

майже на 250 тис. грн. Тут основними ринками (90%) є

країни СНД. На цьому ринку конкурентами вітчизняних

продуктів є російські товари, до того ж, спостерігається

активізація китайських та корейських виробників, які ак�

тивно використовують методи демпінгу для закріплення на

ринку.

Поступово збільшуються поставки радіоапаратури,

особливо до країн 3�го світу. Найбільше товарів експор�

тується до М'янми, Єгипту, втратила свої позиції Ефіопія.

Експорт цих товарів до РФ впав майже до 0. До Європи

радіоапаратура майже не експортується.

Залізничні локомотиви, вантажні судна — товари, що

є традиційними для експорту українського машинобуду�

вання, також реалізуються все гірше. Особливо упали про�

дажі залізничних вагонів, що орієнтувалися на ринки Ка�

захстану та РФ, оскільки ті призупинили модернізацію

власних транспортних парків в зв'язку з кризою. В 2015

році спостерігалась найбільша криза в продажі вагонів, в

2016 році продажі майже подвоїлись, але все ще в 20 разів

менші ніж в 2012 році, коли спостерігався максимум екс�

порту.

Інша ситуація, коли українські підприємства виробля�

ють продукцію, одразу орієнтовану на європейський ри�

нок (ситуація з виробництвом автомобільного кабелю), або

з продажом нової високотехнологічної продукції, яку нові

підприємства виводять на європейський ринок (сюди відно�

сяться телефони, ТЕНи, різноманітні побутові електропри�

бори). Але в другому випадку питома вага продажів занад�

Код і назва 
товарів 
згідно з 
УКТЗЕД 

2016 2015 2014 2006

Країна 
млрд 
дол. 
США 

% Країна 
млрд
дол. 
США 

% Країна 
млрд
дол. 
США 

% Країна 
млрд
дол. 
США. 

% 

84 реактори 
ядерні, 
котли, 
машини 

Китай 343,77 18,2 Китай 364,27 18,8 Китай 400,83 18,6 Німеччина 211,89 13,5
Німеччина 223,16 11,8 Німеччина 224,07 11,6 Німеччина 258,55 12 Китай 186,56 11,8
США 190,50 10,1 США 206,10 10,6 США 219,77 10,2 США 182,03 11,6
Японія 123,98 6,5 Японія 117,64 6,1 Японія 132,44 6,4 Японія 125,93 8
Італія 92,39 4,9 Італія 92,30 4,8 Італія 107,64 4,9 Італія 85,94 5,5

85 
електричнi 
машини 

Китай 553,17 23,7 Китай 594,32 25,4 Китай 570,92 23,8 Китай 227,47 13,9 
Гонконг 259,51 11,1 Гонконг 249,28 10,7 Гонконг 239,96 10 США 145,83 8,9
США 167,19 7,2 США 169,96 7,3 США 172,39 7,2 Японія 128,03 7,8
Німеччина 137,73 5,9 Пд. Корея 138,34 5,9 Німеччина 147,29 6,1 Гонконг 121,53 7,4
Пд. Корея 134,30 5,8 Німеччина 131,46 5,6 Пд. Корея 138,23 5,8 Німеччина 121,30 7,4

86 
залізничні 
локомотиви 

Китай 6,86 21,4 Китай 12,33 32,3 Китай 12,73 29,4 Китай 6,65 25,6
Німеччина 4,48 14 США 4,18 10,9 Німеччина 4,78 11 Німеччина 3,91 15,1 
США 3,42 10,7 Мексика 3,66 9,6 США 4,04 9,3 США 2,71 10,4
Мексика 3,13 9,7 Німеччина 3,51 9,2 Мексика 3,84 8,9 Австрія 1,28 4,9
Японія 1,31 4,1 Австрія 1,42 3,7 Іспанія 2,06 4,8 Франція 1,13 4,4

87 засоби 
наземного 
транспорту, 
крiм 
залiзничного 

Німеччина 244,39 18,2 Німеччина 241,90 18,3 Німеччина 259,42 18,6 Німеччина 185,19 18,4
Японія 171,79 10,5 Японія 134,04 10,1 Японія 142,51 10,2 Японія 141,69 14,1
США 124,27 9,2 США 127,39 9,6 США 135,97 9,7 США 92,70 9,2 
Мексика 88,08 6,5 Мексика 90,36 6,8 Мексика 85,95 6,2 Канада 64,82 6,4
Канада 64,29 4,8 Пд. Корея 69,02 5,2 Пд. Корея 73,34 5,3 Франція 58,84 5,8

88 літальні 
апарати 

США 134,62 40,9 США 131,62 39,6 США 125,18 38,9 США 66,75 38,4
Франція 53,37 16,2 Франція 54,13 16,3 Франція 57,66 17,9 Франція 28,97 16,7
Німеччина 44,56 13,5 Німеччина 43,98 13,2 Німеччина 43,72 13,6 Німеччина 25,14 14,5
Об’єднане 
Королівство 

21,03 6,4 Об’єднане 
Королівство 

18,99 5,7 Об’єднане 
Королівство 

16,66 5,2 Об’єднане 
Королівство 

11,95 6,9 

Канада 10,28 3,1 Канада 12,35 3,7 Канада 12,44 3,9 Канада 8,81 5,1
89 судна Корея 33,15 26,7 Корея 38,42 28,2 Корея 38,33 27,6 Корея 24,49 23,5

Китай 22,51 18,1 Китай 28,81 21,2 Китай 25,20 18,2 Китай 14,05 15,4
Японія 12,89 10,4 Японія 11,40 8,4 Японія 12,91 9,3 Японія 8,11 8,9
Німеччина 5,69 4,6 Німеччина 5,75 4,2 Польща 5,62 4,1 Іспанія 5,03 5,5 
Італія 4,87 3,9 Польща 5,46 4 Німеччина 5,42 3,9 Італія 3,97 4,3

Таблиця 1. Топ�5 країн�експортерів машинобудівної продукції в світі

Джерело: складено автором на основі [7].
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то мала, щоб якось змінити нега�

тивну ситуацію на ринку.

ВИСНОВКИ
Проведене аналітичне дослід�

ження надає можливість зробити

висновок, що структура світового

ринку знаходиться в постійній ди�

наміці. За останні 10 років вітчиз�

няне машинобудування значно

здало свої позиції в експорті,

особливо значне падіння спосте�

рігається після 2014 року в зв'яз�

ку з розривом попередніх торго�

вих зв'язків. Нові ринки освою�

ються підприємствами повільно,

оскільки значна кількість вітчиз�

няних підприємств машинобудів�

ного комплексу досі пропонують

застарілу продукцію та не використовують сучасні фінан�

сові інструменти при експорті, якими користуються їх іно�

земні конкуренти. Для успішного розвитку вітчизняних

підприємств необхідні іноземні інвестиції, а для цього по�

трібна спокійна, стабільна робота; прозорі умови веден�

ня бізнесу для іноземних інвесторів; інтеграція норматив�

но�правової бази України з відповідними практиками ЄС,

що сприятиме збільшенню частки українського експорту

саме на ці ринки; налагодження ефективної логістичної

системи, в т. ч. з поставки імпортної сировини; переве�

дення підприємств на ресурсозберігаючі, на екологічно�

ефективні технології для утримання конкурентних цін на

продукцію.

Основними завданнями на нинішньому етапі є вибір

спеціалізації вітчизняних підприємств відповідно до потреб

світового ринку машинобудування, зміцнення науково�тех�

нологічного потенціалу машинобудівних підприємств. Тому

подальших наукових досліджень потребують питання ук�

ріплення старих та формування нових конкурентних пере�

ваг українських підприємства на світовому ринку машино�

будування.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ.

 Основні функції уряду — це встановлення поло�

жень і правил, які регулюють бізнес діяльність. Деякі

УДК 351.82

К. А. Андрющенко,
д. е. н., професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК
БІЗНЕСУ: ДОСВІД США

K. Andriushchenko,
D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON BUSINESS DEVELOPMENT:
US EXPERIENCE

Зазначено, що державне регулювання розвитку бізнесу завжди залежить від політичної культури. Фор�
мування державного регулювання розвитку бізнесу, створеного в політично стабільній країні, буде
відрізнятися від ситуації в нестабільній країні. Стабільна політична система може приймати сприятливі
для бізнесу рішення, які сприяють розвитку місцевого бізнесу та залученню іноземних інвесторів. Не�
стабільні системи являють собою проблеми, які ставлять під загрозу здатність уряду підтримувати пра�
вопорядок. Це негативно позначається на діловому середовищі.

Запропоновано дослідження американського досвіду (США) ролі державного регулювання розвитку
бізнесу, проблем посилення держконтролю з метою подальшого вибору оптимальних управлінських
рішень. Де визначено, що Уряд США здійснює свою владу декількома способами: контролює отримання
дозволу для бізнес діяльність; забезпечує примусове виконання бізнес�контракт з іншими підприємства�
ми; захист споживача; захист співробітників компанії (Адміністрація безпеки і гігієни праці (OSHA), Управ�
ління з безпеки та гігієни праці (MSHA), Відділ заробітної плати і годин (правила для дітей, які не досягли
18 років)); захист навколишнього середовища; система оподаткування; уповноважує компанії публіку�
вати фінансову інформацію, тим самим захищаючи права інвесторів і мотивуючи подальші інвестиції.

Підсумовуючи Американський досвід, зазначаємо, що приватний сектор є головною економічною си�
лою країни, але йому необхідно державне регулювання. Роль Уряду США в розвитку бізнесу відіграє стра�
тегічне значення, Конституція США дає Уряду право регулювати торгівлю. Зазначимо, що роль Уряду з
часом збільшилася, ділове співтовариство як і раніше користується значною свободою.

It is noted that state regulation of business development always depends on political culture. Formation of
state regulation of business development created in a politically stable country will be different from the situation
in an unstable country. A stable political system can adopt business�friendly solutions that promote the
development of local business and the attraction of foreign investors. Unstable systems are issues that
compromise the government's ability to maintain law and order. It negatively affects the business environment.

The research of American experience (USA) on the role of state regulation of business development, problems
of strengthening of state control in order to further choose optimal managerial decisions is proposed. Where it
is determined that the US Government exercises its power in several ways: controls the obtaining of a permit for
business activities; ensures compulsory execution of a business contract with other enterprises; consumer
protection; employee protection (Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Occupational Safety
and Health Administration (MSHA), Payroll and Hours Section (rules for children under the age of 18);
Environmental Protection; tax system; empowers companies to publish financial information, thereby protecting
the rights of investors and motivating further investments.

Summarizing American experience, we note that the private sector is the main economic power of the country,
but it needs state regulation. The role of the US Government in business development plays a strategic role, the
US Constitution gives the Government the right to regulate trade. It should be noted that the role of the Government
over time has increased, the business community still enjoys considerable freedom.

Ключові слова: державне регулювання розвитку бізнесу, політична культура, стабільна політична система,

розвиток місцевого бізнесу, залучення іноземних інвесторів, посилення держконтролю, економічна сила країни.

Key words: state regulation of business development, political culture, stable political system, development of local

business, attraction of foreign investors, strengthening of state control, economic power of the country.

правила, як�от: мінімальна заробітна плата, є обов'яз�

ковими. Бізнес повинен бути досить гнучким, щоб реа�

гувати на мінливі правила і політику. Уряд впроваджує

політику, яка впливає на соціальну поведінку в бізнес�

середовищі. Наприклад, Уряд може стягувати податки

з використання вуглецевого палива і в той же самий час
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надавати субсидії для підприємств, які використовують

відновлювані джерела енергії. Уряд може всіляко га�

рантувати розвиток нових технологій, які приведуть до

необхідних змін всередині країни.

Коли Уряд вибирає шлях збільшення в будь�якому

конкретному секторі податків або зборів, ніж це необ�

хідно, інвестори втрачають інтерес до цього сектора.

Аналогічним чином, звільнення від податків і мит у кон�

кретному секторі стимулює інвестиції в нього і може

привести до зростання даного напрямку. Наприклад,

висока податкова ставка на імпортовані товари може

стимулювати місцеве виробництво одних і тих же то�

варів. З іншого боку, висока податкова ставка на сиро�

вину заважає вітчизняному виробництву.

Державне регулювання розвитку бізнесу завжди за�

лежить від політичної культури. Формування державного

регулювання розвитку бізнесу, створеного в політично

стабільній країні, буде відрізнятися від ситуації, в не�

стабільній країні. Стабільна політична система може прий�

мати сприятливі для бізнесу рішення, які сприяють роз�

витку місцевого бізнесу та залученню іноземних інвесторів.

Нестабільні системи являють собою проблеми, які став�

лять під загрозу здатність уряду підтримувати правопоря�

док. Це негативно позначається на діловому середовищі.

Уряду отримують гроші від оподаткування. Збіль�

шення витрат вимагає збільшення податків або запози�

чень. Будь�яке збільшення податків буде перешкоджати

інвестиціям, особливо серед бізнесу, які знаходяться в

роздумах про необхідність і доцільність початку бізнесу

в цій країні. Збільшення витрат також поглинає обмеже�

ний обсяг заощаджень, залишаючи менше грошей для

приватних інвестицій. Скорочення обсягу приватних інве�

стицій скорочує виробництво товарів і послуг. Це, в свою

чергу, може привести до ліквідації робочих місць.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Питанням дослідження державного регулювання у

сфері розвитку малого та середнього підприємництва

присвячені праці багатьох вітчизняних науковців. Ваго�

мий внесок у вивчення впливу державного регулюван�

ня розвитку бізнесу зробили такі вітчизняні та зарубіжні

вчені, як: І. Ясіновська, С. Жарая, Л. Бацьора, В. Леві�

на, Л. Безугла.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження американського досві�

ду (США) ролі державного регулювання розвитку бізне�

су, проблем посилення держконтролю в з метою по�

дальшого вибору оптимальних управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Президент США Калвін Кулідж одного разу сказав:

"Головна справа американського народу — це бізнес"

[3, с. 226]. Дійсно, приватний сектор є головною еконо�

мічною силою країни, але йому необхідно державне ре�

гулювання. Роль Уряду США в розвитку бізнесу відіграє

стратегічне значення, Конституція США дає Уряду пра�

во регулювати торгівлю. Зазначимо, що роль Уряду з

часом збільшилася, ділове співтовариство як і раніше

користується значною свободою. Уряд здійснює свою

владу декількома способами.

По�перше, контролює отримання дозволу для бізнес

діяльність. Більшість підприємств повинні зареєструвати�

ся в Уряді штату для роботи. Корпораціям необхідно мати

статут, а іншим формам бізнесу, таким як товариства з

обмеженою відповідальністю або партнерські відносини,

потрібні інші форми реєстрації. Функція цієї реєстрації

зазвичай полягає у визначенні фінансового зобов'язання

(ступінь фінансової відповідальності), яке повинні мати

власники компанії [2, с. 95]. Воно визначається сумою, яку

вони вклали в цю конкретну організацію. Реєстрація та�

кож дозволяє Уряду контролювати компанії для виконан�

ня інших своїх функцій в діловому світі.

По�друге, забезпечення примусове виконання

бізнес�контракт з іншими підприємствами. Ці контрак�

ти можуть бути складними, або вони можуть бути про�

стими (гарантія на закуплені товари). Якщо одна сторо�

на відмовляється виконати своє зобов'язання за кон�

трактом, компанія звертається до правової системи при�

мусового виконання.

По�третє, роль Уряду включає в себе захист спожи�

вача. Коли продавець не дотримується гарантії, поку�

пець має право вимагати виконання зобов'язань. Ана�

логічним чином, коли продукт заподіює шкоду людині,

через суд споживач має право притягнути до відпові�

дальності постачальника або виробника. Маркування —

ще одна вимога, яку Уряд накладає на маркетологів.

Наприклад, у багатьох харчових продуктах повинно

відображатися вміст харчових продуктів на упаковці.

Протягом десятиліть Уряд США підтримує динаміку до

збільшення прогресу в області прав споживачів.

По�четверте, це захист співробітників компанії. Ба�

гато державних і федеральних агентств мають функції

щодо захисту прав співробітників компанії. Наприклад,

адміністрацією з охорони праці та безпеки є Агентство

департаменту праці. Його місія полягає в забезпеченні

безпечного та здорового робочого середовища. Комісія

з рівних можливостей захищає працівників від дискрим�

інації. Закон про справедливі трудові норми застосо�

вується з 1938 року Відділом заробітної плати і годин,

діє сьогодні і був в останній раз оновлений в 2017 році.

Він охоплює встановлення національних нормативів

мінімальної заробітної плати, понаднормових, облікових

записів і законів про дитячу працю, які охоплюють співро�

бітників у бізнесі (приватний сектор), а також федераль�

них, державних і місцевих органів влади.

Закон 1970 року щодо безпеки та гігієни праці га�

рантує, що роботодавці забезпечують безпечні і сані�

тарні умови праці за допомогою частих перевірок і шка�

ли оцінки [4, с. 89]. Компанія повинна відповідати пев�

ним стандартам, щоб залишатися в бізнесі. Це правило

часто змінювалося протягом багатьох років поряд з

мінливими санітарними та робочими стандартами.

Відповідно до акту 1970 року роботодавці повинні

надавати робочі місця без роботи, уникаючи фізичної

шкоди і смерті працівників, за допомогою ряду процедур.

Три організації контролюють здоров'я і безпеку на

робочому місці:

— Адміністрація безпеки і гігієни праці (OSHA);
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— Управління з безпеки та гігієни праці (MSHA);

— Відділ заробітної плати і годин (правила для

дітей, які не досягли 18 років) [1, с. 28].

По�п'яте, це захист навколишнього середовища. Ко�

ли бізнес діяльність впливає на третю сторону —

зовнішнє середовище. Таким чином, роль Уряду регу�

лює діяльність промисловості і тим самим захищає гро�

мадськість від зовнішніх екстерналій.

По�шосте, це система оподаткування. Уряд США роз�

робляє систему оподаткування на всіх рівнях бізнесу, ус�

відомлюючи що отриманий дохід є важливою частиною

державного бюджету. Прибуток оподатковується на кор�

поративному рівні, а потім обкладається податком як

особистий дохід при розподілі як дивіденди. Це жодним

чином не є недоречним, оскільки воно врівноважує по�

датковий тягар між компанією і фізичною особою.

Закон про захист доходів від сплати пенсій співро�

бітників гарантує, що співробітники отримають варіан�

ти етапів виходу на пенсію і пільги для здоров'я, на які

вони мають право працювати в якості штатних співро�

бітників. Існує також кілька необхідних переваг, в тому

числі страхування по безробіттю, страхування трудових

компенсацій і допомогу співробітникам по соціальному

забезпеченню.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS)

опублікувала оновлений варіант форми I�9, що дає пра�

во працювати в США. Цей закон забороняє роботодав�

цям наймати людей, в тому числі громадян США, на

роботу в Сполучених Штатах без перевірки їх особис�

тості та отримання ними дозволу на роботу за формою

I�9 [4, с. 102].

По�сьоме, Уряд США уповноважує компанії публі�

кувати фінансову інформацію, тим самим захищаючи

права інвесторів і мотивуючи подальші інвестиції. Заз�

вичай це робиться шляхом подачі заявок до Комісії з

цінних паперів і бірж.

Державна політика розвитку бізнесу може вплива�

ти на процентні ставки, зростання яких збільшує вартість

запозичень в бізнес�співтоваристві. Більш високі став�

ки також призводять до зниження споживчих витрат.

Більш низькі процентні ставки залучають інвестиції,

оскільки підприємства збільшують виробництво. У ко�

роткостроковій перспективі уряд може впливати на про�

центні ставки, друкуючи більше грошей, що в кінцево�

му підсумку може призвести до інфляції [5]. Бізнес не

процвітає, коли спостерігається високий рівень інфляції.

ВИСНОВКИ
Уряд США встановив правила: ведення бізнесу, за�

хисту прав працівників, захисту навколишнього середо�

вища та залучення корпорацій до відповідальності.

Деякі з цих правил відрізняються маючи більш вагоме

значення, ніж інші для кожного американського співро�

бітника і споживача.

Є також правила які змінюються, а бо доповнюють�

ся, до них відносять Закон про зайнятість, який стосуєть�

ся мінімальної заробітної плати, пільг, дотримання ви�

мог безпеки і гігієни праці, роботи для громадян, які не

є громадянами США, умов праці, забезпечення рівних

можливостей та правил конфіденційності — і за масш�

табом охоплення відносяться до найбільшого сегменту

суб'єктів бізнес діяльності.

Інформація бізнесом зазвичай збирається від співро�

бітників і клієнтів під час найму і ділових операцій, а зако�

ни про конфіденційність не дозволяють підприємствам

вільно розкривати цю інформацію. Зібрана інформація

може включати номер соціального страхування, адресу,

ім'я, умови здоров'я, номера кредитної карти, банківські

номери та особисту біографію. Мало того, що існують різні

закони, що дозволяють компаніям поширювати цю інфор�

мацію, але люди можуть пред'являти позов компаніям за

розкриття конфіденційної інформації.

Федеральна торгова комісія контролює ділові прак�

тики та застосовує штрафи по відношенню до компаній,

які порушують обіцянки конфіденційності, які вони зро�

били для споживачів. Наприклад, коли компанія обіцяє

не використовувати свою інформацію способами,

відмінними від заявлених або розповсюджуючи особи�

сту інформацію без згоди на це співробітників, та

клієнтів, Федеральна торгова комісія (FTC) стягує з них

публічно за такі злочини величезні штрафи і змушує

бізнес більше не здійснювати не відповідну поведінку.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСУРСНОГО
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THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RESOURCE PROVIDING OF PUBLIC
GOVERNMENT BODIES, IS IN UKRAINE

У статті досліджено стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної
влади в Україні. Проаналізовано основні нормативно�правові акти, що регулюють питання реформу�
вання державного управління та державної служби в Україні. Окреслено пріоритетні напрями ре�
формування державного управління на 2018 рік та з'ясовано, що ключовим з них є модернізація
державної служби та управління людськими ресурсами. Прослідковано, що нестача на керівних та
інших посадах державної служби висококваліфікованих кадрів, які є важливими для розроблення
та проведення національних реформ і здатні долати виклики реформування у різних галузях, при�
звела до нинішнього стану стагнації реформ в Україні. Узагальнено звіт Кабінету Міністрів України
щодо виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління та Тіньовий звіт "Ре�
форма державної служби та державного управління в Україні в 2017 році", підготовлений громадсь�
кою організацією "Лабораторія законодавчих ініціатив" у рамках Програми USAID "РАДА: відпові�
дальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво", на підставі яких виявлено
прогалини реформи державної служби. Сформовано рекомендації, які можуть допомогти у розв'я�
занні актуальних проблем кадрового та іншого ресурсного забезпечення органів публічної влади.

In the article the state, problems and prospects of the resource providing of public government bodies,
is investigational in Ukraine. Basic normatively�legal acts that regulate the question of reformation of
state administration and government service in Ukraine are analysed. Priority directions of reformation
of state administration are outlined on 2018 and it is found out, that key from them are modernisation of
government service and management human capitals. An analysis is carried out, that a defect on leading
and other positions of government service of highly skilled shots that are important for development and
realization of national reforms and able to overcome the calls of reformation in different industries resulted
in the present state of stop of reforms in Ukraine. The report of Cabinet of Ministers of Ukraine in relation
to implementation in 2017 of Strategy of reformation of state administration and Shadow report is
generalized "Reform of government service and state administration in Ukraine in 2017", prepared by
public organization "Laboratory of legislative initiatives" within the framework of Program USAID "ADVICE:
responsibility, accountability, democratic parliamentary representative office", on the basis of that the
blanks of reform of government service are educed. Recommendations that can help in the decision of
issues of the day skilled and other resource providing of public government bodies are formed.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, органи публічної влади, звіт, державна служба, модернізація.

Key words: resource providing, public government bodies, report, government service, modernisation.

ня реальних реформ, у тому числі й адміністратив�

них. Однією з важливих складових розвитку дер�

жави є кадрове забезпечення реформ, активізація

і професіоналізм публічних службовців, нарощу�

вання та конструктивне використання кадрового

потенціалу.
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Ефективність державного та муніципального управ�

ління залежить від їх ресурсного, у тому числі кадрово�

го забезпечення, що потребує відповідної роботи з пер�

соналом органів публічної влади, яка є плановим і кон�

трольованим процесом, спрямований на підвищення

рівня компетентності державних службовців і посадо�

вих осіб місцевого самоврядування.

Реформа державної служби значною мірою визна�

чає успіх і інших реформ, результати яких безпосеред�

ньо залежать від якості управлінських рішень держав�

них органів.

Від професіоналізму, прозорості дій державних

службовців залежить ступінь задоволення законних

інтересів громадян, авторитет держави, сталий розви�

ток країни та її конкурентоспроможність на міжнародній

арені.

На жаль, відмічаючи 100�річчя державної служби в

Україні, ми згадуємо вислів основоположника держав�

ної служби Гетьмана Української Держави Павла Пет�

ровича Скоропадського, який у 1918 році сказав, оці�

нюючи роботу урядового апарату та місцевих адмініст�

рацій: "Я не хочу сказати, що вони працюють добре, є

чимало людей непідходящих за своїми знаннями і свої�

ми моральними якостями, але для дезинфекції всіх цих

установ потрібен час" [1]. Пройшло вже 100 років, я ми

маємо той же результат. Мабуть настав час розробити

єдиний державницький підхід до створення високопро�

фесійної державної служби.

Це й зумовило вибір теми, постановку мети і зав�

дань цієї публікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Аналіз наукових праць засвідчив, що в науковій літе�

ратурі досліджується досить широкий комплекс про�

блем, пов'язаних з ресурсним забезпеченням органів

публічної влади в Україні. Особливий інтерес у контексті

цього дослідження становлять наукові розробки вітчиз�

няних учених та напрацювання інституцій громадянсь�

кого суспільства, в яких досліджуються питання кадро�

вого забезпечення органів державної влади, аналізу�

ються процеси реформування в сфері державної служ�

би.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження стану, проблем та

перспектив ресурсного забезпечення органів публіч�

ної влади в Україні та формування комплексних ре�

комендацій щодо розв'язання проблем кадрового за�

безпечення. На досягнення цієї мети направлене це

дослідження, яке безпосередньо пов'язане із науко�

вими розвідками кафедри публічного управління та

менеджменту інноваційної діяльності Національного

університету біоресурсів і природокористування Ук�

раїни.

У статті передбачається вирішення таких завдань:

— дослідити сучасний стан та проблеми ресурсно�

го забезпечення діяльності органів публічної влади;

— сформулювати комплексні пропозиції щодо вре�

гулювання проблемних питань ресурсного забезпечен�

ня діяльності органів публічної влади.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що

виникають під час діяльності органів публічної влади.

Предметом дослідження є ресурсне забезпечення

діяльності органів публічної влади в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Cтратегія сталого розвитку "Україна 2020", схвале�

на Указом Президента України від 12 січня 2015 року,

безпосередньо спрямована на зміни в публічному

управлінні та проголошує здійснення таких реформ і

програм, як децентралізація та реформа державного

управління, реформа державної служби та оптимізація

системи державних органів, конституційна реформа,

оновлення влади та антикорупційна реформа, програ�

ма електронного урядування. Інші із 62 визначених ре�

форм і програм також опосередковано стосуються змін

у системі публічного управління.

Стратегія реформування державного управління на

2016—2020 роки [2] (далі   Стратегія), схвалена роз�

порядженням КМУ від 24 червня 2016 р. № 474�р, на�

правлена на формування ефективної системи держав�

ного управління, що відповідає принципам публічного

адміністрування Європейського Союзу, яка здатна ви�

робляти і реалізовувати цілісну державну політику,

спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекват�

не реагування на внутрішні і зовнішні виклики. Цю

Стратегію було розроблено в тісній співпраці з ЦОВВ,

представниками громадянського суспільства, експер�

тами Програми підтримки вдосконалення врядування

та менеджменту (SIGMA), іншими експертами Євро�

пейського Союзу, у тому числі і спеціально створеною

Дорадчою групою Європейського Союзу, яка була

сформована за сприяння Представництва ЄС в Україні

та Європейської Комісії для підтримки КМУ у розроб�

ленні Стратегії.

Стратегія визначає такі напрями реформування дер�

жавного управління:

— формування і координація державної політики

(стратегічне планування державної політики, якість нор�

мативно�правової бази та державної політики в цілому,

включаючи вимоги щодо формування політики на основі

грунтовного аналізу та участь громадськості);

— модернізація державної служби та управління

людськими ресурсами;

— забезпечення підзвітності органів державного

управління (прозорість роботи, вільний доступ до пуб�

лічної інформації, організація системи органів держав�

ного управління з чітким визначенням підзвітності, мож�

ливість судового перегляду рішень);

— надання адміністративних послуг (стандарти на�

дання та гарантії щодо адміністративних процедур,

якість адміністративних послуг, електронне урядуван�

ня);



67

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— управління державними фінансами (адміністру�

вання податків, підготовка та виконання державного

бюджету, система державних закупівель, внутрішній

аудит, облік та звітність, зовнішній аудит).

Стратегія реформування державного управління

України на 2016—2020 роки спрямована на розв'язан�

ня таких проблем, що стоять перед системою держав�

ного управління:

— стратегічних засад реформування державного

управління;

— відсутність потужного політичного лідерства та

недостатній рівень координації реформування держав�

ного управління на політичному рівні;

— недостатня спроможність органів державної вла�

ди щодо проведення комплексного реформування дер�

жавного управління;

— недостатня спроможність КМУ до стратегічного

планування;

— щодо формування і координації державної полі�

тики (недостатній рівень якості державної політики у різ�

них сферах, законодавчої та нормативної бази; відсут�

ність системи середньострокового бюджетного плану�

вання);

— щодо державної служби та управління людсь�

кими ресурсами (нестача на керівних та інших поса�

дах висококваліфікованих кадрів, які є важливими

для розроблення та проведення національних реформ

і здатні долати виклики реформування у різних галу�

зях);

— високий рівень корупції в системі державної

служби;

— гендерний дисбаланс та інші питання.

Для реалізації пріоритетних напрямів Стратегії

КМУ затверджено розпорядження від 24 червня

2016 року № 477�р "План заходів з реалізації Стра�

тегії реформування державного управління Украї�

ни на 2016—2020 роки", в якому визначені завдан�

ня, індикатори виконання та цільові значення інди�

катора, строки виконання, а також відповідальних

виконавців.

Грунтуючись на звітах трьох заінтересованих сторін

процесу реформування державного управління, доціль�

но науково дослідити та проаналізувати ці погляди на

реформування.

23 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України про�

звітував про виконання у 2017 році Стратегії реформу�

вання державного управління.

До основних здобутків 2017 року у цій реформі КМУ

відніс:

— реформу міністерств і формування нових струк�

тур — директоратів, спрямованих на посилення функцій

з аналізу та формування політики. Створено 50 нових

директоратів у 10 пілотних міністерствах, Секретаріаті

Уряду та двох агентствах;

— набір на державну службу на новостворені поса�

ди "фахівців з питань реформ" у директорати. Оголо�

шено 473 вакансії на новому порталі вакансій

career.gov.ua з можливістю подати заявку он�лайн.

Щомісяця портал відвідувало близько 42 000 користу�

вачів. Більш як 13 000 кандидатів подали заявки он�лайн,

що становить у середньому 29 кандидатів на одну ва�

кансію;

— запровадження 35 електронних послуг для насе�

лення та бізнесу, серед яких реєстраційні сервіси, по�

слуги в соціальній та будівельній галузі;

— новий портал відкритих даних "data.gov.ua", що

оприлюднює понад 25 тис наборів даних. Завдяки цьо�

му Україна підвищила свій рейтинг на 23 позиції і посіла

31�е місце у глобальному індексі відкритих даних Open

Data Index.

У своєму звіті КМУ визначив на 2018 рік три пріори�

тетні напрями в реалізації реформи державного управ�

ління:

— розбудову ефективних структур та впроваджен�

ня сучасних процедур у центральних органах виконав�

чої влади, зокрема процес трансформації міністерств,

впровадження сучасних практик та інструментів фор�

мування державних політик, оновлення Регламенту

КМУ;

— впровадження сучасних методів управління пер�

соналом у державній службі, зокрема оптимізацію про�

цедури набору персоналу на державну службу, впро�

вадження інформаційної системи управління персона�

лом та електронний кабінет державного службовця,

запровадження процедури оцінювання результатів ро�

боти державних службовців з чіткими показниками

ефективності (KPIs);

— реалізацію інструментів електронного урядуван�

ня, впровадження системи електронної взаємодії орга�

нів державної влади та системи електронного докумен�

тообігу, оптимізацію надання 30 популярних державних

електронних послуг із використанням мобільного ID,

активний розвиток відкритих даних.

Дещо інший погляд на реалізацію реформи вис�

ловлюють громадські організації, зокрема ГО "Лабо�

раторія законодавчих ініціатив" у рамках Програми

USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демок�

ратичне парламентське представництво", що вико�

нується Фондом Східна Європа. Так, у 2018 році цією

громадською організацією було опубліковано Тіньо�

вий звіт "Реформа державної служби та державного

управління в Україні в 2017 році", який охоплює пе�

ріод дослідження реалізації реформи від січня 2017 по

травень 2018 року.

Даний звіт громадської організації — це оцінка

політики у сфері реформування державної служби та

державного управління, у тому числі її відповідність,

послідовність у ретроспективі та внутрішня узгод�

женість, цілісність, спланованість, скоординованість

та ресурсна забезпеченість реалізації. У звіті пред�

ставлено аналіз окремих викликів у реформуванні та

окремі пропозиції щодо подальших необхідних кроків

у цій сфері.

Зокрема представлені у звіті дослідження фокусу�

ються на реформуванні системи державного управлі�

ння в основному на рівні КМУ та ЦОВВ, особливо що

стосується координації впровадження реформи, роз�

витку спроможності щодо формування державної по�

літики, розвитку управління персоналом на державній

службі та організації архітектури Уряду та його під�

звітності.

Звіт ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" дає

чітку оцінку прогресу у здійсненні ключових реформ у

сфері державного управління за такими напрямами:
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— оцінка узгодженості реформи державного управ�

ління: цілі, заходи та результати;

— проблемні аспекти впровадження реформи дер�

жавного управління;

— проблемні аспекти формування, координації дер�

жавної політики та стратегічного планування;

— проблеми розвитку державної служби та управ�

ління персоналом;

— проблемні аспекти підзвітності та інституційної

архітектури системи ЦОВВ.

Варто зауважити, що звіт ГО "Лабораторія зако�

нодавчих ініціатив" чітко структурований і логічно

побудований в частині відповідності здобутків ре�

формування державного управління і прогалин ре�

форми.

Так, констатується, що в частині розвитку персона�

лу на державній службі: запроваджено процедури оці�

нювання результатів службової діяльності державних

службовців. При цьому:

— зберігається низька обізнаність щодо сучасних

інструментів оцінювання персоналу та невідповідність

індивідуальних показників результативності між різни�

ми категоріями державних службовців;

— слабка спроможність до управління персоналом

на державній службі: брак індикаторів результативності,

ефективності та якості роботи служб управління персо�

налом та керівників державної служби в державних

органах;

— відсутність сучасних систем та програм підвищен�

ня кваліфікації державних службовців, розрив між на�

явними програмами та реальними потребами держав�

ної служби.

Дослідження здійснені в даній статті дають змогу

констатувати, що кадрове забезпечення публічного управ�

ління потребує суттєвого вдосконалення, що зумовле�

но низкою чинників, насамперед:

— недосконалістю нормативно�правової бази з пи�

тань кадрового забезпечення сфери державного управ�

ління;

— нестабільністю складу, недоліками в доборі, ви�

користанні й утриманні управлінських кадрів та пору�

шенням принципу наступності в роботі;

— непрозорістю діяльності органів державної вла�

ди та органів місцевого самоврядування у сфері кадро�

вої політики;

— низкою проблем, успадкованих від попередньої

влади, передусім корумпованістю, недотриманням ви�

мог щодо політичної нейтральності;

— недостатнім рівнем професіоналізму та адміні�

стративної культури державних службовців і посадових

осіб місцевого самоврядування, недосконалістю систе�

ми їх підготовки та недостатністю ресурсного забезпе�

чення цього процесу;

— непрестижністю державної служби, служби в

органах місцевого самоврядування, низьким рівнем

соціальної мотивації та соціального захисту державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван�

ня;

— відсутністю цілісної кадрової системи та нероз�

виненістю інститутів професіоналізації системи держав�

ного управління, передусім підготовки та використання

кадрового резерву;

— недосконалістю громадського та державного

контролю за діяльністю персоналу органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, критеріїв та

механізму об'єктивної оцінки їх роботи.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на зазначене вище та відзначаючи висо�

ку зацікавленість і практичну значимість підготовки

фахівців для органів публічної влади, в період реалізації

реформ в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зок�

рема і реформи державного управління та децентралі�

зації, а також враховуючи ключову роль висококвалі�

фікованих фахівців органів публічної влади у забезпе�

ченні реалізації реформ, які відбуваються в Україні ре�

комендуємо:

1. Національному агентству України з питань дер�

жавної служби:

— затвердити індикатори результативності, ефек�

тивності та якості роботи служб управління персоналом

та керівників державної служби в державних органах;

— врегулювати питання індивідуальних показників

результативності між різними категоріями посад дер�

жавної служби.

2. Вищим навчальним закладам, що здійснюють

підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управ�

ління та адміністрування", Центрам перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ, організацій:

— забезпечити навчання та підвищення кваліфікації

державних службовців за програмами, які відповідають

реальним потребам державної служби;

— забезпечити обізнаність працівників служб управ�

ління персоналом щодо сучасних інструментів оціню�

вання персоналу.

3. Засобам масової інформації:

— систематично й об'єктивно висвітлювати діяль�

ність служб управління персоналом та знайомити гро�

мадськість з кращими вітчизняними та зарубіжними

практиками управління персоналом в органах держав�

ної влади.
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THE ESSENCE OF SELF@GOVERNANCE AND THEIR INTERACTION WITH THE STATE
ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Зазначено, що розвиток політичних процесів в Україні неможливий без демократизації су�
спільства, важливим елементом якої є виникнення та функціонування в рамках, що не супере�
чать законодавству, політичних партій та рухів. Асоціації, спілки, союзи, організації, рухи ство�
рюють складну систему громадських об'єднань, елементи якої перебувають у взаємодії та заз�
нають постійних взаємовпливів. У цій системі вирізняють два основних типи об'єднань: гро�
мадські організації та громадські рухи.

Визначено, що самоврядувальні ідеї широкого безпосередньої участі народних мас у всіх
сферах реалізації їхніх інтересів виражені в теорії партисипативної демократії ("демократії
участі") і знайшли реальне застосування в державній політиці різних держав. Ця теорія перед�
бачає широку участь громадян не тільки у виборах своїх представників, а й участь у всьому про�
цесі управління — від прийняття рішень до їх здійснення. Однак партисипативна демократія
має і недоліки. Головні з них — низька компетентність учасників управління, відсутність у них
відповідальності за свої дії, недостатнє врахування думки пасивного електорату, яке зазвичай
становить більшість. Все це позначається на ефективності управління.

Запропоновано розглядати місцеве самоврядування, перш за все як суспільний інститут гро�
мадського самоврядування. Специфіка місцевого самоврядування полягає в тому, що воно несе
в собі риси і політичного і соціального інституту і не обмежується рамками ні того, ні іншого.
Наявність місцевих органів влади говорить про те, що місцеве самоврядування є політичним
інститутом, незважаючи на те, що ця влада обмежена рамками окремого територіального
утворення, вона носить публічний характер. Більш того, місцеві органи влади можуть наділяти�
ся державними повноваженнями. Разом з тим, найчастіше органи місцевого самоврядування
не входять до системи органів державної влади, обираються населенням, вирішують питання,
що не носять політичного характеру. Діяльність деяких підсистем місцевого самоврядування
носить виключно громадський характер (органи територіального самоврядування).

It is noted that the development of political processes in Ukraine is impossible without
democratization of society, an important element of which is the emergence and functioning of
political parties and movements in a framework that does not contradict legislation. Associations,
unions, unions, organizations, movements create a complex system of public associations, the
elements of which are in interaction and undergo constant mutual influence. In this system, two main
types of associations are distinguished: public organizations and civic movements.
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It is determined that self�governing ideas of wide direct participation of the masses in all spheres
of realization of their interests are expressed in the theory of participatory democracy ("participatory
democracy") and have found real application in the state policy of different states. This theory implies
a wide participation of citizens not only in the election of their representatives, but also in the whole
process of governance — from decision�making to implementation. However, party empowerment
has its disadvantages. The main ones are the low competence of the members of the management,
their lack of responsibility for their actions, the inadequate consideration of the passive electorate,
which is usually the majority. All this affects the effectiveness of management.

It is proposed to consider local self�government, first of all as a public institution of public self�
government. The specificity of local self�government lies in the fact that it carries the features of a
political and social institution and is not limited to either one or the other. The presence of local
authorities suggests that local self�government is a political institution, despite the fact that this
power is limited to a separate territorial entity, it is public. Moreover, local authorities can be given
public authority. At the same time, most often local self�government bodies are not included in the
system of state authorities, elected by the population, solve issues that are not of a political nature.
The activity of some subsystems of local self�government is of a purely public nature (bodies of local
self�government).

ВСТУП
Політичні відносини у суспільстві зумовлені рівнем

його соціально�економічного і культурного розвитку,

взаємодією, що виникає між спільнотами та індивіда�

ми, створеними ними політичними інституціями й орган�

ізаціями з питань втілення політичних інтересів і політич�

них потреб. Формами суспільних об'єднань, які відоб�

ражають різні рівні внутрішньої організованості, є гро�

мадські та громадсько�політичні об'єднання і асоціації,

спілки, організації, рухи, політичні партії. Через ці утво�

рення окремі особи та соціальні групи мають можливість

впливати на інші групи, суспільство загалом відповідно

до своїх інтересів, перетворюючись на важливих

суб'єктів політики. Існування та функціонування сусп�

ільно�політичних об'єднань — характерна ознака будь�

якого демократичного суспільства. Розвиток політичних

процесів в Україні неможливий без демократизації сус�

пільства, важливим елементом якої є виникнення та

функціонування в рамках, що не суперечать законодав�

ству, політичних партій та рухів. Асоціації, спілки, со�

юзи, організації, рухи створюють складну систему гро�

мадських об'єднань, елементи якої перебувають у взає�

модії та зазнають постійних взаємовпливів. У цій сис�

темі вирізняють два основних типи об'єднань: гро�

мадські організації та громадські рухи. Різноманітні

об'єднання громадян є невід'ємним компонентом будь�

якого демократичного суспільства. Їх соціально�полі�

тичне призначення полягає, насамперед, у наданні до�

помоги людям у вирішенні проблем повсякденного жит�

тя, вони відкривають широкі можливості для виявлення

суспільно — політичної ініціативи, здійснення функцій

самоврядування.

Ключові слова: самоврядування, державне управління, політичні процеси, демократизації суспільства,

громадські об'єднання, партисипативна демократія, територіальне утворення, органи місцевого само�

врядування, суспільно — політичні ініціативи.
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"Самоврядування народу" — це такий суспільний

устрій, який виключає насильство, забезпечує свободу

кожної людини і перетворює народ в справжнього гос�

подаря своєї країни. Відповідно до науковим підходом,

що склалися в останні роки, самоврядування народу

трактується досить широко, і розглядається як загаль�

но соціологічна категорія, застосовна до будь�якої со�

ціальної системи, будь�якого типу управління суспіль�

ством, на тій підставі, що держава та інші органи влади

завжди висловлюють інтереси певних класів або інших

соціальних спільнот, і, в цьому сенсі, є їх самоврядуван�

ням.

Ідеал самоврядування — це управління суспільством

самим народом в своїх власних інтересах. "Самовря�

дування, до якого прагне робочий клас, — відзначав

К. Маркс ,— це управління народом за допомогою са�

мого народу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідженні процесів реформу�

вання інституцій управління і розвитку самоврядування

в Україні зробили В. Бакуменко, В. Бебик, В. Князєв,

В. Луговий, В. Майборода, О. Оболенський, А. Пойчен�

ко, В. Ребкало, В. Рижих, І. Розпутенко та ін. Особливе

місце в цьому посідають роботи сучасних науковців:

В. Скуратівського, О. Палія, Е. Лібанової, які активно

досліджують сутність громадських рухів. М. Пірен ак�

центує увагу на ролі особи, її ідеологічному вихованні,

громадських об'єднаннях О. Вінніков, В. Воробей, В. Жу�

ровська, І. Ткачук аналізують специфіку функціонуван�

ня у розвинених демократичних суспільствах грома�
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дянського суспільства, розглядають систему взаємові�

дносин між його інституціями і державою. Разом з тим

ця тема є актуальною для державного управління та

перспективною для наукових досліджень, оскільки взає�

мозв'язок між державною владою та громадськими ру�

хами дасть можливість швидко відчувати зміни в

суспільстві та оперативно реагувати на них.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є з'ясування сутності самоврядування

в Україні та її взаємодія із системою державного управ�

ління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Самоврядувальні ідеї широкого безпосередньої

участі народних мас у всіх сферах реалізації їхніх інте�

ресів виражені в теорії партисипативної демократії ("де�

мократії участі") і знайшли реальне застосування в дер�

жавній політиці Німеччини, Швеції, Швейцарії та інших

держав [1]. Ця теорія передбачає широку участь грома�

дян не тільки у виборах своїх представників, а й участь

у всьому процесі управління — від прийняття рішень до

їх здійснення. Однак партисипативна демократія має і

недоліки. Головні з них — низька компетентність учас�

ників управління, відсутність у них відповідальності за

свої дії, недостатнє врахування думки пасивного елек�

торату, яке зазвичай становить більшість [2]. Все це

позначається на ефективності управління.

Самоврядування є одним з найбільш поширених

ідеалів демократичних рухів в сучасному світі. Цей по�

пулярний лозунг використовується і комуністами і соці�

алістами і навіть ідеологами традиційних буржуазних

партій.

У міру розвитку законодавчої бази самоврядуван�

ня зростала кількість наукових публікацій з питань

місцевого самоврядування. В Україні в середині 90�х

років з'явився ряд робіт І.Я. Ткачук, який запропонував

моделі самоврядування з точки зору менеджменту [3,

с.110].

Становлення місцевого самоврядування не може

розглядатися окремо від трансформації інших со�

ціальних інститутів суспільства, бо є частиною про�

цесу економічного, соціального та політичного роз�

витку суспільства. Незавершеність процесів класо�

генезу в українському суспільстві, зміна системи

соціальних норм і цінностей, поява на політичній

арені нових соціальних і професійних груп, розви�

ток недержавного некомерційного сектору багато в

чому визначає характер і форми організації місце�

вої влади в Україні.

Самоврядування дозволяє всім членам суспільства

або окремого об'єднання найбільш повно висловлюва�

ти свою волю та інтереси, долати відчуження, ефектив�

но боротися з бюрократизмом, сприяє громадської са�

мореалізації особистості.

Водночас широку безпосередню участь в управ�

лінні недостатньої компетентності,  відсутність

відповідальності за свої рішення людей, суперечить

суспільному поділу праці, знижує ефективність уп�

равління, ускладнює раціоналізацію виробництва.

Це може привести до домінування короткостроко�

вих сього денних інтересів над інтересами перспек�

тивними. Тому для суспільства завжди важливо

знайти оптимальну міру поєднання самоврядуван�

ня та професійного управління. Термін "місцеве са�

моврядування" часто зустрічається в державно пра�

вовій, політологічній та соціологічній літературі. У

терміні "місцеве самоврядування" розрізняють три

аспекти соціальний, функціональний, інституціо�

нальний.

У соціальному аспекті головним є питання про су�

б'єкти місцевого самоврядування [4, с. 36]. Самовря�

дування в якості такого суб'єкта розглядає населен�

ня, яке може вирішувати питання місцевого значен�

ня як безпосередньо, так і через обрані ним органи.

У функціональному аспекті місцеве самоврядуван�

ня — це один з видів регулятивної діяльності. Саме

з функціональної точки зору трактує це поняття за�

кон про місцеве самоврядування, виділяючи дві ка�

тегорії функцій і повноважень, здійснюваних орга�

нами місцевого самоврядування: 1) за рішенням

справ власне місцевого значення та 2) функції і по�

вноваження, властиві централізованому державно�

му управлінні, але здійснювані місцевими органами

влади [5].

В інституціональному аспекті місцеве самоврядуван�

ня — це соціально�політичний інститут.

У колективній монографії "Соціальні інститути

зміст, функції, структура" соціальний інститут виз�

начається як "суб'єкт певного виду діяльності і су�

спільних відносин, що становлять групу людей з їх

соціальними статусами, ролями і нормами, формалі�

зує відносини між ними. У соціології зустрічаються

десятки визначенні поняття соціального інституту

але, як зауважує О. Вінніков, "нормативно�рольовий

уявлення про соціальні інститути, що існує в струк�

турно�функціональному аналізі, є найбільш пошире�

ним не тільки в західній, а й у вітчизняній соціо�

логічній літературі" [6, с. 18]. Специфіка місцевого

самоврядування полягає в тому, що воно несе в собі

риси і політичного і соціального інституту і не обме�

жується рамками ні того, ні іншого. Наявність місце�

вих органів влади говорить про те, що місцеве само�

врядування є політичним інститутом, незважаючи на

те, що ця влада обмежена рамками окремого тери�

торіального утворення, вона носить публічний харак�

тер. Більш того, місцеві органи влади можуть наді�

лятися державними повноваженнями. Разом з тим,

найчастіше органи місцевого самоврядування не вхо�

дять до системи органів державної влади, обирають�

ся населенням, вирішують питання, що не носять

політичного характеру. Діяльність деяких підсистем

місцевого самоврядування носить виключно гро�

мадський характер (органи територіального само�

врядування). Все це дозволяє розглядати місцеве са�

моврядування, перш за все як суспільний інститут

громадського самоврядування [7].

ВИСНОВКИ
Таким чином, місцеве самоврядування — це со�

ціально�політичний інститут, в рамках якого населен�

ня безпосередньо або через обрані органи влади бе�

руть участь у вирішенні повсякденних місцевих про�

блем.
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Місцеве самоврядування найтіснішим чином по�

в'язано з іншими соціальними і політичними інститу�

тами, які багато в чому визначають характер його

розвитку. Перш за все, це стосується держави і його

внутрішньої політики. Не менш важлива взаємодія

місцевого самоврядування з некомерційним інститу�

том.

Історично, форми самоврядування в Україні в прин�

ципі не відрізнялися від світового уявлення про них,

але мали ряд специфічних особливостей, викликаних

своєрідністю країни. Так само як у всьому світі, під са�

моврядуванням розумілася особлива форма влади з

відповідною компетенцією, правами і засобами, пере�

даними законом держави єдиному юридичній особі те�

риторіальної громади населення. Влада ця була підза�

конної, що не підлягає само реформування. Ця влада,

в рівній мірі опікувалася, який наглядає або контро�

лювалася державою, постійно приймаючи форму ав�

тономії в межах переданої компетенції. У міру розвит�

ку громадянського суспільства змінювалися принципи

формування спільнот — від станового (єкатерининські

самоврядування) до цензовими, майновому або кла�

сового (форми самоврядування другої половини XIX

ст., радянські комунвідділи 20�х років) і потім до за�

гального фактом проживання і реєстрації (форми са�

моврядування 1917 р. і сучасного місцевого утворен�

ня).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Належний рівень державного регулювання соціаль�
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У статті визначено, що серед українських реалій державного регулювання діяльності корпо�
рацій в сфері соціальних відносин найбільш суттєвими є механізми розкриття інформації кор�
пораціями, застосування різних видів нефінансової звітності та практики роботи корпорацій в
сфері екологічної відповідальності. Визначено напрями роботи держав і національних урядів
спільно з найбільш впливовими міжнародними інституціями щодо вироблення міжнародних
норм, що регулюють діяльність гігантів національної та світової економіки. Обгрунтовано
актуальність цих питань для корпорацій, що працюють у стратегічно важливих галузях економіки
України із великою кількістю працівників, або корпорацій, що мають негативний вплив на
зовнішнє середовище та погіршують якість життя місцевого населення. Діяльність цих корпо�
рацій в Україні регулюється міжнародними документами, положеннями, правилами, критерія�
ми, що мають переважно рекомендаційний характер. В цілому систематизація інституцій, що
формують середовище діяльності корпорацій в Україні ще недостатньо законодавчо оформ�
лена. Визначено базові міжнародні інституції, які співпрацюють з державою в цьому напрямі та
найбільш вагомі міжнародні документи.

The article states that among the Ukrainian realities of state regulation of corporate activities in
the field of social relations, the most important are mechanisms for disclosure by corporations, the
application of various types of non�financial reporting and practices of corporations in the field of
environmental liability. The directions of work of the states and national governments in cooperation
with the most influential international institutions regarding the development of international norms
regulating the activities of the giants of the national and world economy are determined. The relevance
of these issues for corporations operating in strategically important sectors of the Ukrainian economy
with a large number of employees or corporations that have a negative impact on the external
environment and worsen the quality of life of the local population is substantiated. The activities of
these corporations in Ukraine are regulated by international documents, regulations, rules, criteria
that are predominantly recommendatory. In general, the systematization of institutions that form
the environment for the activities of corporations in Ukraine is still not sufficiently formalized. The
basic international institutions which cooperate with the state in this direction and the most important
international documents are determined.

Ключові слова: державне, регулювання, корпорації, соціальні, розкриття, інформація, звіти, екологіч�

на, відповідальність, інститути.

Key words: state, regulation, corporations, social, disclosure, information, reports, ecological, responsibility,

institutions.

го потенціалу України. Держава не в змозі регулювати

всі аспекти соціальної діяльності корпорацій. На зміну

жорстким методам регламентації норм соціального за�

хисту, створення та використання соціальної інфра�
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структури, морального заохочення, нематеріальних ме�

тодів стимулювання приходить нова система соціальних

відносин між працівниками та корпораціями, корпора�

ціями та місцевими громадами, адміністрацією та пра�

цівниками, яка будується на усталених світових стандар�

тах. Роль держави багато в чому перебирають на себе

спеціалізовані організації та спеціальні інститути.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Не применшуючи значущості наукових доробків, які

зробили такі вчені, як Алейнікова О.В., Безтелесна Л.І.,

Гладченко А.Ю., Дацій О.І., Жовнірчик Я.Ф., Карташов Є.Г.,

Крушельницька Т.А., Сазонець І.Л., Ястремська О.М. в

дослідження проблем розвитку нових форм соціальної

роботи в корпораціях та дослідження іноземного до�

свіду діяльності міжнародних інституцій в цій сфері, не�

обхідно визначити, що багато питань у сфері саме імпле�

ментації міжнародних стандартів соціальної діяльності

на функціонування корпорацій в українських реаліях та

взаємодія цих інститутів з системою державного управ�

ління України залишається недостатньо розкритою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ(МЕТА СТАТТІ)
Недостатня ефективна взаємодія органів держав�

ного управління та інститутів, що функціонують у сфері

регулювання соціальної діяльності, незначна кількість

вітчизняних корпорацій, що будують свою діяльність на

основі вимог міжнародних інституцій обумовили

доцільність розкриття цієї проблеми в поданій статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На початку формування механізмів державного ре�

гулювання діяльності міжнародних корпорацій в со�

ціальній сфері значне місце повинна була зайняти "Хар�

тія економічних прав і обов'язків держав" (1974). У статті

2�й цієї Хартії вказувалося на право кожної держави

регулювати і контролювати іноземні інвестиції в межах

дії своєї національної юрисдикції згідно з власними за�

конами та постановами; у відповідності зі своїми націо�

нальними цілями і першочерговими завданнями жодна

держава не повинна примушувати надавати пільгового

режиму іноземним інвестиціям; регулювати і контролю�

вати діяльність транснаціональних корпорацій у межах

дії власної національної юрисдикції та вживати заходів

щодо забезпечення того, щоб така діяльність не супе�

речила її законам, нормам та постановам і відповідала

її економічній і соціальній політиці. Транснаціональні

корпорації не повинні втручатися у внутрішні справи

приймаючої держави; націоналізувати, експропріювати

або передавати іноземну власність. Роль зазначеної

Хартії поступово знижувалася з ініціативи США. У 1987 році
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Метінвест Металургія  + + + + + + + + + +  + + +
ДТЕК Енергетика  + + + + + + + + + + + +  + +
Група 
Приватбанк 

Фінанси  - - + + + + + + + - + - - - - + - 

Київстар Телекомунікації   + + + + + + + +  + +  + + +  
Мотор Січ Машинобудування  - - - - - - - - - - - - - - - - -
Епіцентр К Рітейл  - - - + - + - - + - - - - + - + -
Галнафтагаз Нафтогаз  + - - + - + + + + - + - - + - + +
JTI-Україна Тютюнові вироби + + - + + + + + + - + - + + + + -
Roshen Кондитерські вироби  - - - - - + - - + - - - - - - - -
Nestle Україна Продукти харчування  - - + + + + + + + - - - - - - + -
Оболонь Напої  + + + + + + + + + - + - + + - + + 
Nemiroff Горілчані вироби  + + - + + + - - + - + - - - + - -
Carlsberg 
Ukraine 

Алкогольні вироби  - + - + + + + + + - + + + + + + + 

Coca-Cola  Безалкогольні напої  + + + + - + + + + + + + + - - + +
Tedis Ukraine Дистрибуція  - - - + + + + - - - - - - - - + -
Bunge Україна  АПК  - - - + - + - + - - - - - - - - -
Лемтранс Перевезення  - - - + - + - + - - + - - - - - - 
Бадм  Фармація  - - - + - + - - + - - - - - - - -
Procter&Gamble 
Україна  

Побутова хімія + - + + - + - + + + + - - - - - - 

UMG Group Добування  + - + + + + + + + - - - - - - + -
Knauf Україна  Будівельні матеріали  + + + + + + - + - - + - - - - + -
Epam Systems IT + + - - + + - - - + - - - - - - -
Слов’янські 
шпалери  

Паперова продукція  - - - - + - + - + + - - - - - - - 

Нова пошта  Логістика  + + + + + + + + + - + - - - + + +

Таблиця 1. Рівень розкриття інформації корпораціями України у звітах з КСВ

Джерело: [6].
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Генеральна Асамблея ООН обговорила "Концепцію

міжнародної економічної безпеки". По своїм цілям вона

була близька до "Хартії економічних прав і обов'язків

держав", але не містила базисного апарату комерцій�

ної дипломатії, необхідного для її реалізації у вигляді

системи економічних прав і обов'язків держав, a тому

була нездійсненною [4, c. 123—133].

У 1992 p. ООН адаптувала Хартію до реальностей.

В результаті вона практично перестала бути одним з ба�

зисних міжнародних документів взаємодії і співіснуван�

ня країн світового співтовариства, a ТНК знайшли по�

вну свободу для своєї економічної діяльності. У 1993 p.

припинив своє існування і Центр ООН по ТНК. Він був

перетворений у Департамент прямих іноземних інвес�

тицій та ТНК у рамках ЮНКТАД [7]. До початку 1990�х

pp. компроміс між ТНК і приймаючими країнами сфор�

мувався в наступному вигляді: країни, що приймають

ТНК та іноземні капіталовкладення, погодилися посла�

бити контроль за діяльністю ТНК, створити сприятливі

умови допуску ПІІ: більше гарантій і стимулів, лібералі�

зація процедур доступу ПІІ та їх регулювання в секто�

рах економіки для іноземного власника. Країни базу�

вання ТНК для впровадження в економіку приймаючих

країн відійшли від дотримання родових ознак корпо�

рації — однонаціонального капіталу — i пішли на ство�

рення в них філій з участю капіталів приймаючої країни

або під її егідою, a також на створення в цих країнах

національних ТНК (переважно дрібних і середніх ). Зго�

дом цей компроміс реалізувався також шляхом створен�

ня в приймаючій країні і країні базування спільних

підприємств з взаємною участю капіталів. Більш вдали�

ми виявилися спроби регулювання соціальних аспектів

економічної дипломатії ТНК [3, c. 5—13].

Нині в приймаючих країнах соціальні аспекти регу�

люються "Тристоронньою декларацією принципів щодо

багатонаціональних підприємств і соціальної політики",

прийнятої в 1977 p. під егідою МОП. У ній позначені стан�

дарти в питаннях найму, навчання, умов праці і життя,

Назва корпорації Вид звітності з корпоративної 
соціальної відповідальності 

ВіДі Груп Окремий розділ в рамках річного звіту  
Бритіш Американ Тобакко Україна, ДТЕК Соціальний звіт 
СКМ, Оболонь, Метінвест Звіт зі сталого розвитку 
Майкрософт Україна, Приватбанк, Roshen Ініціативи соціальної відповідальності  
Сіменс Україна, Фокстрот, Воля, Ніко, 
Гештальт консалтинг груп 

Звіт з прогресу  

Кока-кола, Київстар, Lifecell, Артеріум, 
ХХІ століття 

Звіт з корпоративної соціальної 
відповідальності  

Таблиця 2. Види звітів із КСВ в Україні

Джерело: [6].

Форми реалізації ЕВК Заходи, що реалізуються Назва корпорації 
1 2 3 

1. Екологізація 
виробничої діяльності 
корпоративних 
підприємств  

- ощадлива витрата сировини;
- комплексне використання природних ресурсів; 
- впровадження маловідходних технологій або 
технологічних процесів; 
- використання у виробничому процесі замкнутих 
циклів водообігу; 
- утилізація відходів 

СКМ, Метінвест, ДТЕК, Оболонь, 
АрселорМіттал Кривий Ріг, 
Інтерпайп, Дніпроспецсталь, 
Калсберг Україна, ОККО-Бізнес, 
Нібулон 

2. Фінансування науково-
дослідних заходів в сфері 
захисту НПС  

- розробка природоохоронних та екологічно 
безпечних технологій, обладнання, екологічно 
чистих процесів, екологічно чистої продукції та її 
упаковки 

СКМ, Метінвест, ДТЕК, Оболонь, 
АрселорМіттал Кривий Ріг, 
Інтерпайп, Дніпроспецсталь, 
Сіменс Україна, UMG Group 

3. Фінансування проектів 
по вирішенню 
регіональних екологічних 
проблем 

- участь у реалізації регіональної стратегії розвитку 
територій; 
- реалізація спільних екологічних проектів з 
органами місцевого самоврядування 

СКМ, Метінвест, ДТЕК, Оболонь, 
АрселорМіттал Кривий Ріг, 
Інтерпайп, Дніпроспецсталь, 
Roshen, Епіцентр К, Knauf Україна 

4. Впровадження 
сучасних екологічних 
стандартів  

- впровадження стандартів серії ISO;
- впровадження системи екологічного менеджменту 
OHSAS 18000;  
- впровадження системи соціальної відповідальності 
SA 8000 

Київстар, СКМ, Метінвест, ДТЕК, 
Оболонь, Арселор Міттал, 
Інтерпайп, Дніпроспецсталь, 
Мотор Січ 

5. Виділення коштів на 
освіту, виховання і 
підвищення екологічної 
культури працівників  

- впровадження систем безперервної екологічної 
освіти, підготовки менеджерів природоохоронної та 
екологічної діяльності;  
- створення програм просвіти населення в сфері 
раціонального використання природних та 
енергетичних ресурсів 

Оболонь, СКМ, Метінвест, ДТЕК, 
Приватбанк, Епіцентр К 

6. Запровадження 
технологій, що 
спрямовані на 
виробництво енергії з 
відновлюваних джерел 

- використання у виробничому процесі 
нетрадиційних джерел енергії: вітру, води, сонця, 
геотермальних, фотогальванічних джерел; 
- використання біомаси; 
- виробництво біогазу; 
- застосування на транспорті біологічних видів 
палива: біоетанолу і біодизелю 

Оболонь, Nemiroff, Нова пошта, 
Knauf Україна 

Таблиця 3. Основні економічні форми
реалізації екологічної відповідальності корпорацій

Джерело: [5].



Інвестиції: практика та досвід № 13/201876

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

відносин на виробництві [1]. У 1980 p. Генеральна Асам�

блея ООН схвалила систему багатосторонньо узгодже�

них справедливих правил та принципів для контролю

несумлінної ділової практики; у 1994 p. ЕКОСОР видав

огляд з питань обліку та звітності транснаціональних

корпорацій, які роблять інформацію про їх діяльність

більш транспарентною. Корпорації на теперішній час

вже напрацювали значний досвід та запозичили окремі

підходи імплементації сучасних соціальних процесів в

практику своєї діяльності, зокрема це стосується соці�

альних звітів. Сазонець І.Л. та Притула М.Ю. [6] проана�

лізували наявність інформації в соціальних звітах кор�

порацій України (табл. 1).

Спектр поданої соціальної інформації у відкритому

доступі є доволі широким. Як зазначає науковець, кор�

порації, що складають звітність з КСВ в Україні, нази�

вають її по�різному: соціальний звіт (Компанія "Нестле"),

звіт про корпоративну соціальну відповідальність (Ком�

панія "PwC", Компанія Intel, Компанія "Ернст енд Янг"),

звіт про сталий розвиток (ДТЕК, Група СКМ, Компанія

Tetra Pak, Група "Бритиш Американ Тобакко"), КСВ�звіт

(Компанія Carlsberg Group), звіт про прогрес (Агропром�

холдинг "Астарта�Київ"), звіт про корпоративне грома�

дянство, звіт про вплив компанії на навколишнє сере�

довище тощо (табл. 2). Відсутність спільної методики

та форми соціальних звітів суттєво ускладнює об'єктив�

ну оцінку рівня КСВ в цілому та екологічної відповідаль�

ності зокрема.

Окремою складовою соціально відповідальної

діяльності корпорації є екологічна складова, тому При�

тула М.Ю. окремо визначає пріоритети екологічної

відповідальності корпорацій України, таким чином по�

в'язуючи економічні, соціальні та екологічні проблеми

для вирішення. Можемо побачити, що корпораціями, що

працюють на теперішній час на території України за�

стосовуються різні форми реалізації екологічної від�

повідальності, ці форми реалізуються за рахунок різно�

манітних заходів, що зумовлені галузевою та регіональ�

ної приналежністю корпораціями та практикою базової

країни корпорації (табл. 3).

ВИСНОВКИ
На нашу думку, треба продовжувати зусилля дер�

жав і національних урядів спільно з найбільш впливо�

вими міжнародними інституціями щодо вироблення

міжнародних норм, що регулюють діяльність цих

гігантів національної та світової економіки. Особливо

актуально це для корпорацій, що працюють в стратег�

ічно важливих галузях економіки України із великою

кількістю працівників, або корпорацій, що мають не�

гативний вплив на зовнішнє середовище та погіршують

якість життя місцевого населення. Поки їх діяльність в

Україні регулюється міжнародними документами, по�

ложеннями, правилами, критеріями, мають переваж�

но рекомендаційний характер. В цілому систематиза�

ція інституцій, що формують середовище діяльності

корпорацій в Україні ще недостатньо законодавчо

оформлена.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкому розвитку українського банківського сек�

тору в найбільш гостру фазу кризи у глобальних фінан�

сових ринках сприяли узгодженість дій уряду України

та Національного Банку, які швидко вдавалися до ме�

ханізмів державного регулювання, що забезпечують

зростання ліквідності. Українські банки у цей період

також досить швидко адаптувалися до мінливих умов

бізнесу і продемонстрували необхідний рівень взаєм�

ної довіри, що допомогло мінімізувати негативні на�

слідки для них на міжнародному фінансовому ринку. Ці
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У статті здійснено вдосконалення механізмів державного регулювання банківської діяльності.
Зокрема сформовано класифікацію банківських ризиків, які найбільш поширені в державі. Ви�
ділено різновиди операційних, юридичних, репутаційних та валютних ризиків. Сформульова�
но принципи функціонування механізмів державного регулювання ризиків банківської діяль�
ності. Розглянуто подальші шляхи розвитку банківської сфери України та забезпечення еконо�
мічної безпеки з боку держави.

Проаналізовано наукові джерела, в яких розглянуто питання державного регулювання робо�
ти банків. Також на основі проведеного ретроспективного наукового аналізу роботи вітчизня�
них банків було запропоновано принципи, які регулюють правові й репутаційні ризики надання
банківських послуг та покращення державного регулювання фінансової безпеки банківського
сектора держави. Основну увагу в реалізації вказаних принципів повинно направити на забез�
печення механізмів державного регулювання безпеки електронних інформаційних послуг ком�
паніям та банкам.

The improvement of the mechanisms of public regulation of the banking activity has been
researched in the article. In particular, the classification of the banking risks, which are most widely
spread in the state, has been made. The variants of the operational, legal, reputational and currency
risks have been distinguished. The principles of functioning of mechanisms of public regulation of
the banking risks have been formulated. Further ways of development of the banking sphere of
Ukraine, and ensuring economic security by the state are considered. Analysis of scientific sources,
which are considered state regulation of banks. Also, based on the retrospective analysis of the
work of domestic banks, the principles that regulate the legal and reputational risks of providing
banking services and improve the state regulation of financial security of the banking sector of the
state were proposed. The main attention to the implementation of these principles should be directed
at ensuring mechanisms of state regulation of security of electronic information services for
companies and banks.

Ключові слова: механізми державного регулювання, банківська діяльність, ризики банківської діяльності,
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події підкреслили важливість прозорості, консерватив�

них підходів до оцінки ризику, необхідність стрес�тес�

тування і розвитку національних планів дій у випадку

надзвичайної ситуації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Джерельну основу нашого дослідження склали тео�

ретичні та методологічні принципи організації, держав�

ного управління, прогнозування й економіки, що роз�

криваються в роботах відомих вчених.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Науковою основою вирішення цих важливих дер�

жавних завдань виступають передусім теоретичні напра�

цювання щодо механізмів державного регулювання, які

містяться у працях [1—5].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті проаналізовано механізми державного

регулювання банківської діяльності в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з Базельським комітетом, банки повинні при�

діляти більше увагу проблемам, що пов'язані з підви�

щеним рівня певного виду ризику й регуляторних

органів до розбудовувати принципів банківського нагля�

ду, з урахуванням специфіки банківських послуг. Адже

сучасна сфера інформаційних технологій, яка пов'яза�

на з банками, характеризується ступенем високої невиз�

наченості. Це пов'язане з технологічною основою всіх

основних напрямів діяльності банку, а саме:

— внутрішні бізнеси�процеси. Серед безлічі елект�

ронних рішень у таких областях, як бухгалтерський

облік й операційні записи, робочі процеси, рента�

бельність й платоспроможність системи оцінки й т.п.

потрібно вибрати ті, які протягом декілька років будуть

працювати;

— зміцнення лояльності у відносинах із клієнтами.

Ви прагнете, щоб надати клієнтам можливість викорис�

товувати різні електронні засоби взаємодії з мобільних

телефонів, інтерактивне телебачення, електронні облад�

нання організації та інші перспективи, але вони повинні

бути доступними для клієнтів;

— робота з електронними приладами і платіжними

системами для населення. Їхній розвиток тільки почи�

нається й якісне використання — це дійсне мистецтво.

Тому відповідальність топ�менеджерів банку за пра�

вильні оцінки ефективності стратегічного ризику, моні�

торингу її рівня й моніторингу відповідних змін, велика

[1, с. 115].

Наступна категорія ризику — це операційний ризик,

тобто ризик втрати прибутку, або дефіциту внаслідок

невдач у здійсненні повсякденних банківських рутинних

операцій. Стосовно e�banking фахівці виділяють три

основні "операційного ризики" — це зона функціону�

вання системи безпеки, залучення третіх сторін, які бу�

дуть надавати певні види послуг електронного банкінгу

(Аутсорсинг) і розробки нових технологій банком.

У першому випадку мова йде про що можливі пору�

шення в процесах електронного носія, передачі й об�

робки викривлення інформації, знищення, перехоплен�

ня або зловживання в результаті технічної несправності,

помилки або шахрайства персоналу і клієнтів. Крім того,

не виключені збої у функціонуванні банківської інфор�

маційної системи, виникнення перевантажень внаслідок

недоліку електроенергії програмного забезпечення об�

числювальних систем і цільові атаки на серверів у ви�

гляді лавин шахрайських запитів.

Другий потенційний операційний ризик — це надан�

ня ІТ інтенсивних банківських послуг через спеціалізо�

вані фірми (у першу чергу банки співробітничають з ком�

паніями, які розробляють програми) зниження бюдже�

ту інвестицій й наймання дорогих експертів, які особли�

во важливі для невеликих фінансових установ. Водно�

час банки залежить від таких партнерів, і загальний

рівень обслуговування банку починає впливати на ре�

зультати роботи декількох, часто не зв'язаних компаній,

співробітники якого не розуміють систему банкінгу.

Складність ситуації підсилюється тим, що при залучанні

фірми, можна передавати будь�які функції субпідряду,

у тому числі за кордоном. Крім того, вузькість асорти�

ментів контрагентів із пристойним рівнем кваліфікації,

збільшує концентрацію ризику.

Зрештою, прискорення модернізації систем інфор�

мації приводить до підвищення вимог до адаптаційних

здатностей персоналу банків і підвищує ризик труд�

нощів при переході до усе більш складних комплекс�

них електронних рішень. Досить часто впровадження

більш розумної й продуктивної технології приводить до

проблем із співробітниками і клієнтами банків.

Великого значення в нових умовах набувають юри�

дичні ризики у зв'язку з введенням новою юридичної

бази й директив регулювальних органів, а також чітке

визначення прав і обов'язків контрагентів. Юридичні

реалії обробляються повільніше, чим економічні, і ця

відмінність є особливо помітному динамічної області e�

banking. Нижче наведено певні аспекти служби e�banking

юридичних ризиків:

— не всі країни прийняли закон про електронні

підписи й терміні дії договорів, які вступили в електрон�

ному виді;

— існують особливі вимоги дотримуватися прин�

ципів "знай свого клієнта", щоб не вплутати банківсь�

кий бізнес у боротьбу за відмивання грошей і тероризм;

— банку стає сутужніше забезпечити необхідний

рівень захисту законом особистої інформації про

клієнтів (особливо якщо сайт банку зв'язаний із сайтом

електронних фінансових супермаркетів);

— банки, як центри сертифікації виробництво пер�

шокласних сертифікатів і підтвердження автентичності

цифрового підпису можуть стати об'єктом юридичної

відповідальності, якщо використання даних сертифі�

катів були задіяні в операціях, що зазнали збитків [2].

У сучасному часі швидко розповсюджуються репу�

таційні ризики в електронному обслуговуванні. Вони кон�

тролюються для зменшення відтоку депозитів клієнтів

при демпінгу акцій, та як наслідок запобіганню розвитку

негативної суспільної думки про діяльність банку.

Ризик ліквідності й валютний ризик в державному

регулюванні стають усі дуже актуальні для банків. Адже

при довгостроковому іпотечному кредитуванні загост�

рюється проблема забезпечення механізмів ліквідності

балансу вітчизняних банків. Ризик ліквідності з усього

спектра банківських ризиків, ставлять на одне з перших

місць. Ситуація неліквідності у банку може виникнути

через те, що його ресурсна база іпотечних кредитів

формується переважно за рахунок залучення коротко�

строкових депозитів та кредитів. Тому банк не має мож�

ливості повністю покрити термінові зобов'язання за па�

сивними операціями, оскільки в разі їх вилучення не

зможе швидко перетворити довгострокові іпотечні кре�

дити в грошові кошти. Така ситуація є характерною для

українських банків, що займаються довгостроковим

кредитуванням під заставу нерухомості, та проблемою

у сучасних умовах державного регулювання зазначени�

ми процесами.
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 Валютні ризики в системі державного регулюван�

ня фінансовою безпекою держави є частиною комер�

ційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних

економічних відносин. Адже валютний ризик — це ри�

зик втрат при купівлі�продажі іноземної валюти за різни�

ми курсами, або їх постійним коливанням. Такий вид

ризику, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтер�

націоналізацією ринку банківських операцій, створен�

ням транснаціональних (спільних) підприємств та бан�

ківських організацій і диверсифікацією їхньої діяль�

ності, і є можливістю грошових втрат у результаті коли�

вань валютних курсів. При цьому механізм державного

регулювання зміни курсів валют по відношенню один

до одного регулюється в силу численних чинників, на�

приклад: у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют,

постійним переливом грошових потоків із країни в краї�

ну, спекуляцією і т.д. Ключовим чинником, як показав

зроблений нами аналіз, є ступінь довіри до валюти ре�

зидентів і нерезидентів. Довіра до валюти — складний

багатофакторний критерій, що складається із кількох

показників, наприклад: показник довіри до політично�

го режиму, ступеня відкритості країни, лібералізації

економіки і режиму обмінного курсу, експортно�імпор�

тного балансу країни, базових макроекономічних показ�

ників і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в

майбутньому.

Валютний ринок завжди характеризується своєю

нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється над�

звичайно швидкою реакцією учасників валютного рин�

ку на політичні й економічні зміни у світі, а також знач�

ною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. Тому

ризик несплати по терміновим валютним операціям за�

лежить від кредитоспроможності інвестора і терміну

контракту. Чим більший цей термін, тим вища мож�

ливість зміни курсу і несплати [1, с. 189].

 Тому на сучасному етапі необхідно вдосконалюва�

ти співробітництво національного банківського нагля�

ду агентств із органами нагляду, не тільки від закордон�

них країн, а й інших областей економіки держави. По�

трібно вибрати ряд принципів управління ризиками в

сфері послуг електронного e�banking для керівництва

банків у ході нормального ведення бізнесу. Принципи

механізмів державного регулювання ризиками ділять�

ся на три більші групи.

І. Механізми нагляду керівництва банку.

Перш ніж Банк почне надавати електронні послуги

міжнародним клієнтам, дирекція й Рада повинна прий�

няти чіткі стратегічні установки за даним напрямом та

створення ефективної системи моніторингу операцій,

які здійснюється за допомогою електронних засобів.

Нові проекти у сфері e�banking, які можуть мати знач�

ний вплив на конфігурацію та ризики їх впроваджен�

ня, повинні розглядатися на засіданнях Ради дирек�

торів з підготовкою поглибленого стратегічного ана�

лізу й детальної оцінки з погляду співвідношення очі�

кувані витрат і доходів. Управління повинне бути дуже

динамічний і забезпечити негайне й ефективного реа�

гування на будь�які проблеми; для цього необхідно

створення системи попередження керівних органів про

виникнення негативних тенденцій. Рада директорів і

Правління зобов'язано добитися інтеграції процесу

керування ризиками у сфері онлайн послуг та форму�

ванні потужного банківського механізму управління

ризиками. Комплекс питань, пов'язаних з електронни�

ми послугами за кордоном, вимагає особливої уваги

управління [3].

2. Впровадження комплексного управління проце�

дури, щоб підтримувати необхідний рівень державного

регулювання безпеки інформаційних технологій.

Гарантувати безпеку банківських активів є одним з

найважливіших обов'язків, ради директорів і топ�менед�

жерів. Для виконання цього завдання, на наш погляд,

необхідно зосередитися на наступних основних облас�

тях:

— призначення певних осіб (крім аудиторів) відпо�

відаючими за ситуації в зазначеній сфері;

— формулювання твердих правила для моніторин�

гу спроби вторгнення в мережі комунікацій і для запо�

бігання несанкціонованого доступу до комп'ютерних

технологій, програмного забезпечення і баз даних;

— регулярний огляд заходів безпеки з метою впро�

вадження останніх технологічних досягнень і своєчас�

ну модернізацію програм, які використовуються.

3. Організація взаємодії з партнерами, які нада�

ють певні види послуг електронного банкінгу. Кері�

вними органами банку повинні постійно оцінювати

рівень співробітництва з постачальниками спеціалі�

зованих послуг. Крім того, необхідно встановити

практику проведення періодичних перевірок систем

і операцій, у тому числі їх в системі управління ризи�

ками.

Якщо загальна політика механізмів забезпечення

безпеки інформаційних технологій визначається керів�

ництвом Банку, прямою побудовою відповідних систем

повинні займатися середнього рівня фахівці, робота

яких спрямована на впровадження наступних принципів

[4, с. 89].

1. Міжнародна автентифікація клієнтів, які викори�

стовують електронні служби канали.

Багатофакторна автентифікація (за допомогою де�

кількох методів) забезпечує більш високий рівень за�

хисту, який особливо важливо, у поширенні послуг елек�

тронного банкінгу іноземним клієнтам. Підключення до

системи e�banking необхідно ретельно контролювати

(для запобігання заміщення автентифікованих клієнтів

іншими особами).

2. Відмова, у випадку виникнення надзвичайних

ситуацій виникнення ризику, для онлайн�транзакцій і су�

вора відповідальность за свою поведінку.

Надійним засобом уникнути неналежного поворо�

ту електронної угоди є використання цифрового підпи�

су сертифікатів на основі суспільних ключових об'єктів

інфраструктури ((PKI), при якому кожна договірна сто�

рона має свою власну пару ключів (шифри). Через сек�

ретний ключ створюється цифровий підпис і зашиф�

рований текст і за допомогою відкритого ключа

здійснюють розшифровки й засвідчується документ.

Банк сам може стати центром сертифікації та видава�

ти сертифікати, або найняти послуги незалежних

центрів. В останньому випадку необхідно вибрати

організації, які надають такого ж рівня автентифікації,

як банк.

3. Ефективний контроль за процедурою авторизації

й доступу до системи e�banking, баз даних і додатків.
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Головне в організації такого контролю є гарантування

безпеки баз даних, які зберігають інформацію на права

авторизації й доступ до тих або інших операцій.

4. Цілісность даних операцій і записів у сфері он�

лайн�послуг. Усі послуги в системі інтернет�банкінгу

повинні бути організовані таким чином, щоб добитися

підвищення стійкості операцій і запису крадіжок і вик�

ривлень, одержати майже повну гарантію для виявлен�

ня будь�яких несанкціонованих змін. Цілісність даних

повинні ретельно перевірятися у періоди модернізації

комп'ютерних систем й програм [5, c. 34].

5. Точний облік операцій, зроблених за допомогою

електронних засобів. Критичність обліку операцій, які

надаються у таких областях:

— відкриття, змінення й закриття рахунку клієнта;

— операція впливу на стан балансу банку;

— дозвіл на перевищення обмеження, що поперед�

ньо повинна бути погоджена із клієнтом;

— зміна або скасування права на доступ до систе�

ми e�banking.

6. Конфіденційність інформації ключових положень

банку. Усі важливі дані й записи повинні бути захищені

під час передачі через відкриті та закриті комунікаційні

мережі і доступні лише тим агентам й системам, які ма�

ють відповідні повноваження й пройшли процедуру ав�

тентифікації.

Стандарти, розроблені в системі державного регу�

лювання для гарантій конфіденційності, банк повинен

поширити на сторонні організації, які залучені до надан�

ня електронних послуг. Усі зразки доступу до таких да�

них і записів повинні бути зареєстровані, і файли реєст�

рації потрібно дати підвищену стійкість до крадіжки й

викривлень.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На основі проведеного ретроспективного науково�

го аналізу роботи вітчизняних банків, нами розроблені

наступні принципи, які регулюють правові й репутаційні

ризики надання банківських послуг та покращення дер�

жавного регулювання фінансової безпеки банківсько�

го сектора держави:

1. Надання інформації про послуги електронного

банкінгу на веб�сайті банку. Потрібно вказати такі відо�

мості: назва банку й розташування штаб�квартири й

області; дані наглядової адміністрації, наглядова діяль�

ність головного офісу; інформація обслуговування бан�

ківських абонентів; порядок подачі скарг; процедура

одержання інформації про страхування депозитів; інші

необхідні данні (наприклад, список країн, у яких елект�

ронних послуга доступна).

2. Запобігання несанкціонованого доступу до інфор�

мації про клієнтів. Стандарти використання клієнтом

інформації, отримані Банком у процесі надання онлайн�

сервіси, повинні відповідати всім вимогам законодав�

ства тих держав, які охоплюють веб�служби банку. По�

стачальники послуг, з якими співробітничає банк. На�

дати вкладникам й позичальникам право забороняти

передачу інформації про себе іншим особам, які бажа�

ють використовувати їх для маркетингових цілей.

3. Створення ефективного механізму державного

реагування на несподівані зовнішні і внутрішні напади

на системи e�banking. Взаємодія з учасників ринку й

засобами масової інформації; формування груп з особ�

ливими повноваженнями й визначення лінії командно�

го складу, які працюють з усуненням проблем; своєчас�

не надання всім зацікавленим сторонам необхідної

інформації про інциденти.

Таким чином, основна увага в реалізації вказаних

принципів повинна бути направлена на забезпечення

механізмів державного регулювання безпеки електрон�

них інформаційних послуг компаніям та банкам.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Cучacнa cтрaтегiя розвитку оcвiти тa нaуки в Укрaїнi

повиннa врaховувaти новiтнi глобaлiзaцiйнi тенденцiї в

нaуково�оcвiтньому cередовищi тa бaзувaтиcя нa

реaльних покaзникaх конкурентних перевaг зaклaдiв

оcвiти Укрaїни перед iншими крaїнaми. У зв'язку з цим,

безcумнiвно, необхiдно звернути увaгу нa рiвень

функцiонувaння оcвiтнього cередовищa зaрубiжних

крaїн, зокремa нa держaвне упрaвлiння розвитком

cиcтеми оcвiти і науки та напрямки адаптації позитив�

ного досвіду в Україні.
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DIRECTIONS OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE ON IMPROVEMENT OF
MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF HEARINGS IN UKRAINE

У статті проаналізовано зарубіжний досвід удосконалення механізмів державного управлін�
ня розвитком освіти та науки в Україні. Окреслено проблеми функціонування механізмів дер�
жавного управління розвитком освіти та науки в Україні. Визначені пріоритетні напрями адап�
тації позитивного зарубіжного досвіду державного управління розвитком освіти та науки в
Україні. Обгрунтовано, що першим кроком для України у напрямі адаптації зарубіжного досві�
ду функціонування механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки
має бути розробка тактичного плану, середньострокової та довгострокової стратегії іннова�
ційного розвитку освіти та науки.

The article analyzes the foreign experience of improving the mechanisms of public administration
in the development of education and science in Ukraine. The problems of functioning of the
mechanisms of state administration in the development of education and science in Ukraine are
outlined. The priority directions of adaptation of the positive foreign experience of the state
administration to the development of education and science in Ukraine are determined. It is
substantiated that the first step for Ukraine in adapting the foreign experience of functioning of the
mechanisms of state management of innovative development of education and science should be
the development of tactical plan, medium and long�term strategy of innovative development of
education and science.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Оcновнi положeння процeciв iнновaцiйного розвит�

ку оcвiти cтоcовно рiзних cклaдових мeхaнiзмiв cиcтeми

дeржaвного упрaвлiння зaклaдeнi в розробкaх тaких

вiтчизняних тa зaрубiжних фaхiвцiв, як: В. Aвeр'яновa,

Г. Aтaмaнчук, В. Бaкумeнкa, О. Вacильєвої, М. Вeбeр,

Д. Зeркiн, Т. Iвaнової, В. Лугового, A. Cтaдник, Є. Cу�

лiми, Ю. Тихомиров, В. Цвєтковогом, О. Якимeнкa тa iн.

Питання реалізації державної освітньої політики щодо

розвитку освіти доcлiджувaли Г. Бaлихiн, I. Гришовa,

В. Дорофiєнко, Т. Козaрь, I. Мaзур, О. Нaумов, О. Нiко�
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люк, Т. Шecтaковcькa, М. Щeрбaтa тa iн. Acпeкти фор�

мувaння cиcтeми упрaвлiння якicтю оcвiти розглядaли

Ю. Вишняков, В. Кaльнeй, В. Лобac, Д. Мaтроc, C. Ши�

шов тa iн.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Водночac проблeми адаптації зарубіжного досвіду

мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвит�

ком оcвiти тa нaуки нe знaйшли доcтaтнього опрa�

цювaння в нaуковiй лiтeрaтурi. Cклaдний процec

рeaлiзaцiї вaжливих cоцiaльно�eкономiчних функцiй

cиcтeми оcвiти потрeбує удоcконaлeння її державної

політики щодо iнновaцiйного розвитку, вiдповiдних

упрaвлiнcьких мeхaнiзмiв функцiонувaння.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз тенденцій функціонування

механізмів державного управління інноваційним розвит�

ком освіти та науки в зарубіжних країнах та можливі

напрями адаптації позитивного їх досвіду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Cучacне cуcпiльcтво cтоїть нa порозi нової ери —

ери нaнотехнологiй. Розвиненi крaїни cвiту, що пред�

cтaвляють п'ятий технологiчний уклaд, компонентaми

якого є комп'ютери, iнтернет, телекомунiкaцiї, електро�

нiкa, вже cьогоднi aктивно ведуть пошуки проривних

iнновaцiй, якi cприятимуть приcкореному руху до ново�

го — шоcтого технологiчного уклaду, зорiєнтовaного

нa бiотехнологiї, нaнотехнологiї, проектувaння живого,

вклaдення в людину, нове природовикориcтaння,

робототехнiку, нову медицину, виcокi гумaнiтaрнi

технологiї, проектувaння мaйбутнього й упрaвлiння ним,

технологiї збору й знищення cоцiaльних cуб'єктiв [1].

Cеред провiдних крaїн cвiту ключовa роль у впро�

вaдженнi iнновaцiй зa рейтингом Глобaльного iндекcу

iнновaцiй ("Global innovation index") у 2017 роцi Пiвденнa

Корея поciлa перше мicце, друге — Швецiя, третє —

Нiмеччинa (тaбл. 1) [2].

У рейтингу 2017 року крaїн з нaйбiльш iнновaцiйною

економiкою Укрaїнa поciлa 42�ге мicце, опуcтившиcь нa

одну позицiю порiвняно з попереднiм роком. Згiдно з

рейтингом, обcяг коштiв у вiдcотковому вiдношеннi до

ВВП, який Укрaїнa витрaчaє нa доcлiдження i розробки

мaє коефiцiєнт 44; продуктивнicть 50; приcутнicть в

економiцi виcокотехнологiчних компaнiй 34; кiлькicть

зaреєcтровaних пaтентiв i чиcло доcлiдникiв — 27. Ло�

комотивом укрaїнcької iнновaцiйної конкурентоcпро�

можноcтi є людcький кaпiтaл. Його ефективнa реa�

лiзaцiя i є оcновною конкурентною перевaгою. Однaк в

порiвняннi з 2016 роком цей покaзник зменшивcя зa

рaхунок cкорочення держaвних витрaт нa оcвiту тa

нaуку. Цьогорiч, нa першому мicцi незмiнно — Пiвденнa

Корея, Швецiя пiднялacя нa другу позицiю, третє мicце

поciлa Нiмеччинa (2016 року булa нa другому мicцi), чет�

верте — Швейцaрiя, Фiнляндiя зaкрилa першу п'ятiрку

2017 року.

Пiвденнa Корея очолює рейтинг зaвдяки нaй�

бiльшим витрaтaм нa нaуковi доcлiдження i розробки,

пaтентнiй aктивноcтi, виробництву з додaною вaртicтю

i рiвню вищої оcвiти. Тaким чином, можнa пояcнити

мiзерний прогреc продуктивноcтi — 32 позицiя у cвiтi.

До першого деcяткa тaкож потрaпили Ciнгaпур (6 мicце),

Японiя (7), Дaнiя (8). CШA впaли нa одну позицiю вiдрaзу

нa 9 cходинку, у той чac як Iзрaїль пiднявcя нa одну

cходинку нa 10 мicце. Польщa зa рiк пiднялacя з 23 нa

22 cходинку, a Угорщинa з 30 позицiї пiднялacя нa 27.

Тaкож Еcтонiя — нa 33 мicцi, Cловaччинa — 36, Лaтвiя —

39, Мaльтa — 40, a Кaзaхcтaн з 50 cходинки пiднявcя нa

48. Iндекc iнновaцiй Bloomberg cклaдaвcя нa оcновi

оцiнок cеми покaзникiв: обcяг коштiв у вiдcотковому

вiдношеннi до ВВП, який держaвa витрaчaє нa

доcлiдження i розробки; продуктивнicть; приcутнicть в

економiцi виcокотехнологiчних компaнiй; поширенicть

вищої оcвiти; додaнa вaртicть товaрiв; кiлькicть зaреєcт�

ровaних пaтентiв i кiлькicть доcлiдникiв [2].

У межaх cубiндекcу "людcький кaпiтaл тa доcлi�

дження" оцiнюєтьcя оcвiтa, якa зaлишaєтьcя рушiйною

cилою ефективної реaлiзaцiї людcького потенцiaлу. Це

Позицiя в 
рейтингу Крaїнa Зaгaльний 

бaл 

Змiни в 
рейтингу до 

2016 р. 
1 Пiвденнa Корея  89,00 0 
2 Швецiя  83,98 1 
3 Нiмеччинa  83,92 1 
4 Швейцaрiя  83,64 1 
5 Фiнляндiя  83,26 2 
6 Ciнгaпур  83,22 0 
7 Японiя  82,64 3 
8 Дaнiя  81,93 1 
9 CШA  81,44 1 
10 Iзрaїль  81,23 1 
22 Польщa  67,47 1 
26 Роciя  65,24 14 
27 Угорщинa  63,15 3 
33 Еcтонiя  59,80 1 
36 Cловaччинa  57,17 3 
39 Лaтвiя  54,40 1 
40 Мaльтa  54,06 3 
42 Укрaїнa  50,78 1 

Тaблиця 1. Позицiї крaїн у Глобaльному iнновaцiйному iндекci зa 2017 р.

Джерело: [2].
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пояcнюєтьcя доcтупнicтю вищої оcвiти, нaявнicтю вели�

кої кiлькоcтi вишiв тa зроcтaючою чиcельнicтю випуcк�

никiв. Iншa cпрaвa, що у рейтингу не оцiнюютьcя ком�

петенцiї випуcкникiв тa якicть оcвiтнiх поcлуг.

Проaнaлiзуємо доcвiд функцiонувaння мехaнiзмiв

упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки у

провiдних крaїнaх cвiту: CШA тa Нiмеччини.

Головними прiоритетaми нaцiонaльної полiтики

Cполучених Штaтiв Aмерики є нaукa, оcвiтa тa iнновaцiї.

Зaвдяки цьому Aмерикa змоглa зaбезпечити cобi

цiлковите лiдерcтво нa мiжнaроднiй aренi в нaуково�

технiчному й економiчному розвитку. Ми подiляємо дум�

ку aвторiв вiдноcно того, що CШA володiють конкурен�

тними перевaгaми cеред провiдних крaїн cвiту в нaуцi тa

оcвiтi. Aдже caме CШA мaють тaкi перевaги:

1) нaйбiльш розвиненa оcвiтня cиcтемa у cвiтi, якa

гнучко реaгує нa потреби cуcпiльcтвa й виробництвa;

2) добре розвиненa нaуковa iнфрacтруктурa, не�

зaперечне лiдерcтво в cвiтi щодо ключових нaпрямiв

фундaментaльної тa приклaдної нaуки;

3) фiнaнcовa cиcтемa, якa дaє доcтуп до венчурно�

го кaпiтaлу для зaбезпечення процеcу технологiчних

нововведень в економiку;

4) держaвнa полiтикa в cферi нaуки, технiки i оcвiти,

якa зaбезпечує вироблення прiоритетiв розвитку тa

орiєнтaцiя нa держaвне фiнaнcувaння cфери оcвiти тa

нaуки;

5) ефективнa прaктикa i довготривaлi трaдицiї

cпiвробiтництвa держaви i привaтного cекторa в cферi

оcвiти тa нaуки [3].

У результaтi доcлiдження мехaнiзмiв упрaвлiння

оcвiтою тa нaукою CШA виявленi тaкi тенденцiї: вико�

риcтaння для керiвництвa оcвiтнiми зaклaдaми cпецia�

лicтiв з упрaвлiння оcвiтою, a не фaхiвцiв з нaукових

cфер, розвиток cиcтеми пiдготовки aдмiнicтрaторiв оc�

вiтньої гaлузi тa нaукової роботи з проблем упрaвлiння

оcвiтою; в упрaвлiннi оcвiтнiми зaклaдaми вcе ширше

викориcтовуютьcя cтрaтегiї бiзнеcу [4]. Тому для Укрaї�

ни є цiнним "передуciм зacвоєння концепцiй, якi функ�

цiонують в aмерикaнcькiй оcвiтi — концепцiї aктивного

зaклaду оcвiти, чaртерних шкiл, концепцiї громaдян�

cької оcвiти" [3].

У CШA оcвiтою опiкуютьcя нa федерaльному рiвнi,

нa рiвнi штaту тa мicцевому. Федерaльний уряд вiдiгрaє

обмежену, aле вaжливу роль в оcвiтнiй полiтицi нa вciх

рiвнях. Оcновним вiдомcтвом федерaльного уряду в

гaлузi оcвiти є Депaртaмент оcвiти CШA, мiciя якого

полягaє у зaбезпеченнi рiвного доcтупу до оcвiти i

cприяннi поширенню передового педaгогiчного доcвiду

в крaїнi. До зaвдaння Депaртaменту оcвiти тaкож вхо�

дить впровaдження зaконiв, прийнятих Конгреcом CШA

для пiдтримки оcвiти нa федерaльному рiвнi. У CШA

глибоко вивчaютьcя проблеми оcвiти, що дозволяє

вибудовувaти чiткi cтрaтегiї її розвитку й cтворювaти

дiєвi зaкони.

Aмерикaнcькa модель iнновaцiйного розвитку

оcвiти тa нaуки грунтуєтьcя нa реaлiзaцiї результaтiв

фундaментaльних доcлiджень. Ключовa роль у цьому

процеci нaлежить унiверcитетaм — вони є cвого роду

iнтелектуaльними центрaми, в яких фундaментaльнi i

приклaднi доcлiдження тicно пов'язaнi з пiдготовкою

фaхiвцiв. Обcяги держaвної пiдтримки нaуково�

доcлiдної дiяльноcтi унiверcитетiв у CШA знaчно вищa,

нiж в iнших крaїнaх.

Держaвнi унiверcитети фiнaнcуютьcя урядaми

штaтiв, при цьому близько 30% коштiв видiляєтьcя з їх

бюджетiв, a 70% нaдходить вiд промиcлових компaнiй

тa у формi плaти зa оcвiту, яку вноcять cтуденти.

Привaтнi держaвою не фiнaнcуютьcя, вони здiйcнюють

cвою дiяльнicть нa кошти компaнiй, пожертвувaння i зa

рaхунок cтягнення плaти зa нaвчaння зi cтудентiв.

Тaким чином, можнa зробити виcновок, що

упрaвлiння оcвiтою в CШA децентрaлiзовaне нa вciх

рiвнях, a нa мicцевому рiвнi й нa рiвнi штaтiв упрaвлiння

здiйcнюють cуcпiльно�держaвнi оргaни в оcобi рaд з

оcвiти, пiд керiвництвом яких прaцюють їх виконaвчi

cтруктури (вiддiли й упрaвлiння нaродної оcвiти),

керовaнi держaвними cлужбовцями. Отже, головною

ознaкою оcвiтньої cиcтеми в CШA є децентрaлiзaцiя

упрaвлiння нею. Вiдтaк керiвництво оcвiтньою гaлуззю

фaктично тa зaконодaвчо здiйcнюєтьcя нa рiвнi тих чи

iнших штaтiв.

Не менш вaгомими є доcягнення в нaуково�оcвiтнiй

полiтицi Нiмеччини. Ця держaвa зa кiлькicтю зaявок нa

пaтенти поciдaє перше мicце в Європi. Рaзом з Японiєю

i CШA Нiмеччинa в уcьому cвiтi знaходитьcя в чиcлi

трьох нaйбiльш iнновaцiйних крaїн [5].

Федерaтивнa Реcпублiкa Нiмеччинa — демок�

рaтичнa держaвa з реcпублiкaнcькою формою

прaвлiння. Вонa роздiленa нa 16 федерaльних земель

(Bundeslаnder), якi мaють cвою Конcтитуцiю тa здiйc�

нюють упрaвлiння оcвiтою. В окремих землях cиcтемa

оcвiти мaє вiдмiнноcтi, aле, рaзом з тим, icнує бaгaто й

cпiльних ознaк.

Виcоко цiнуєтьcя в уcьому cвiтi нiмецькa профеciйнa

оcвiтa (Berufsschule). Дуaльнa cиcтемa (duales System)

профеciйної оcвiти комбiнує прaктику тa теорiю. У нiй

фaхово�теоретичнa пiдготовкa здiйcнюєтьcя в профе�

ciйних школaх, a прaктичнa пiдготовкa проводитьcя че�

рез безпоcереднє нaвчaння нa робочому мicцi aбо в

cпецiaльнiй нaвчaльнiй мaйcтернi. Ця комбiнaцiя теорiї

тa прaктики гaрaнтує мiжнaродно визнaну виcоку

квaлiфiкaцiю нiмецьких робiтникiв.

Cиcтемa вищої оcвiти передбaчaє поєднaння нaв�

чaльного процеcу з нaуковими доcлiдженнями. "Єднicть

доcлiдження i нaвчaння", — тaк звучить принцип, нa

якому будуєтьcя нiмецькa вищa школa. Новiтнi нaуковi

знaння передaютьcя мaйбутнiй нaуковiй елiтi безпо�

cередньо нa cемiнaрaх i лекцiях. У Нiмеччинi оcвiтою

опiкуютьcя: Федерaльне мiнicтерcтво оcвiти i доcлi�

джень (BMBF), Федерaльно�земельнa комiciя з плa�

нувaння i розвитку доcлiджень (BLK), Поcтiйнa конфе�

ренцiя мiнicтрiв оcвiти i культури (KMK).

Для вирiшення проблем у вищiй оcвiтi cтворенa

Конференцiя ректорiв нaвчaльних зaклaдiв Нiмеччини

(HRK). Головним конcультaтивним оргaном є Рaдa по

нaуцi (Wissenschaftsrat), до cклaду якої входять

предcтaвники федерaцiї, земель, громaдcькоcтi, ученi.

Рaдa подaє пропозицiї, рекомендaцiї щодо реформ,

здiйcнює aнaлiз доcлiдницької дiяльноcтi зaклaдiв

оcвiти тa нaуки.

Федерaльне мiнicтерcтво оcвiти i доcлiджень утво�

рюють вiciм вiддiлень. Центрaльне вiддiлення вiдповiдaє

зa перcонaл, оргaнiзaцiю, iнфрacтруктуру, бюджет.
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Перший вiддiл зaймaєтьcя cтрaтегiчним розвитком

оcвiтньої тa доcлiдницької полiтики, пiдтримкою

обдaровaних дiтей, a тaкож iнновaцiями. Другий вiддiл

вiдповiдaє зa мiжнaродне cпiвробiтництво. Третiй —

зоcереджує увaгу нa профеciйнiй оcвiтi, пiдвищеннi

квaлiфiкaцiї й оcвiтi протягом життя. У четвертому

вiддiлi роботa cпрямовaнa нa унiверcитетcьке тa позa

унiверcитетcьке доcлiдження. У центрi увaги п'ятого

вiддiлу — ключовi технологiї тaкi, як нaнотехнологiї.

Iнновaцiями в нaукaх про життя i здоров'я зaймaєтьcя

шоcтий вiддiл. Зa культуру i cоцiaльнi нaуки вiдповiдaє

cьомий вiддiл [6].

Федерaльно�земельнa комiciя з плaнувaння оcвiти i

розвитку доcлiджень утворенa нa оcновi угоди мiж зем�

лями i федерaцiєю. Cферa зaвдaнь охоплює плaнувaння

в оcвiтi тa пiдтримку доcлiджень. Cлугує для координaцiї

оcвiтньої полiтики мiж землями. Є поcтiйним форумом

для обговорення питaння оcвiти як федерaцiєю, тaк i

земель. Прaвлiння комiciї змiнюєтьcя щорiчно. До

cклaду комiciї нaлежaть вiciм предcтaвникiв феде�

рaльного уряду i по одному вiд урядiв земель. Комiciя

виcтупaє з рекомендaцiями до голови федерaльного

уряду i голiв земель для прийняття рiшень.

Оcвiтня полiтикa федерaцiї тa земель cпрямовaнa

нa ефективне поєднaння теорiї й прaктики, розвиток

доcлiджень, зaбезпечення нacтупноcтi у розробленнi й

впровaдженнi iнновaцiй для утримувaння рiвня

нiмецької оcвiти нa мiжнaродному ринку оcвiтнiх поcлуг.

Федерaцiя виcтупaє iнiцiaтором змiни курcу в оcвiтнiй

полiтицi, зaлучaючи до цього громaдcьку думку [7].

Тaким чином, оcвiтa є вaжливим acпектом iнновaцiйної

полiтики ФРН, a чiтко cформульовaнi держaвою

прiоритетнi нaпрями розвитку нiмецької оcвiти дaють

шaнcи крaїнi нa мaйбутнє.

Отже, держaвне упрaвлiння оcвiтою тa нaукою

предcтaвлене пaрлaментом (лaндтaгом) i урядом (Рaдою

мiнicтрiв). Лaндтaг як предcтaвницький зaконодaвчий

оргaн ухвaлює зaкони, що cтоcуютьcя оcвiти. У cклaдi

пaрлaменту кожної землi є Комiтет у cпрaвaх шкiл,

молодi й cпорту. В урядi, що предcтaвляє виконaвчу

влaду, центрaльним оргaном, що вiдaє питaннями оcвiти,

є Мiнicтерcтво культiв (нaзвa розрiзняєтьcя в землях:

може бути у cпрaвaх оcвiти, молодi, культурi й cпорту).

У деяких землях при caмому урядi нa перiод його дi�

яльноcтi cтворюєтьcя виборнa громaдcькa оргaнiзaцiя —

Рaдa з оcвiти. Рaдa конcультує уряд землi з питaнь оcвiти

й молодiжної полiтики й розробляє рекомендaцiї для

дaльшого розвитку оcвiтньої cпрaви [4].

Вaрто зaзнaчити, що бiльшicть зaклaдiв оcвiти тa

нaуки Нiмеччини фiнaнcуютьcя держaвою. Деякi зaк�

лaди icнують зa рaхунок протеcтaнтcької aбо кaто�

лицької церкви. Передбaченa можливicть видiлення

фондiв зaлежно вiд кiлькоcтi cтудентiв i виклaдaчiв,

величини неурядових фондiв тa ефективноcтi викориc�

тaння зacобiв, що видiляютьcя нa доcлiдницьку дiяль�

нicть.

Отже, доcвiд CШA тa Нiмеччини щодо cтворення

гнучких умов нaвчaння, зaохочення крaщих cтaндaртiв

в оcвiту, зaбезпечення рiзномaнiтноcтi якicних оcвiтнiх

поcлуг для нaбуття нових знaнь протягом уcього життя,

cприяння iнновaцiйнiй культурi й творчоcтi в оcвiтi тa

iнновaцiйної aктивноcтi,  нaлaгодженоcтi тicного

cпiвробiтництвa мiж уciмa рiвнями упрaвлiння для

зaбезпечення нacтупноcтi у розробленнi й впровaдженнi

iнновaцiй може cлугувaти приклaдом для формувaння

iнновaцiйної нaуково�оcвiтньої полiтики в Укрaїнi.

Вaрто зaувaжити, що для європейcьких cиcтем

оcвiти хaрaктернi тенденцiї до мiжнaродного cпiвро�

бiтництвa, iнтернaцiонaлiзaцiї оcвiти тa прaгнення до

cтворення єдиного європейcького оcвiтнього проcтору.

Однaк для aмерикaнcької тa подiбних до неї cиcтем

оcвiти визнaчaльними є не культурнi фaктори, a

економiчнi. Першочергове знaчення для них мaє процеc

cтaновлення глобaльного ринку оcвiтнiх поcлуг, a caмa

оcвiтa cприймaєтьcя, передуciм, як однa з екcпортних

гaлузей економiки [8]. Тaкi вiдмiнноcтi зумовленi куль�

турними тa нaцiонaльними оcобливоcтями розвитку

aмерикaнcької тa європейcької cиcтем оcвiти.

Попри беззaперечну ефективнicть, врaжaючi

доcягнення в нaуцi, cтруктурне розмaїття тa будову нa

демокрaтичних принципaх cиcтеми оcвiти icнують i про�

блеми в оcвiтнiй cферi, якi мaють внутрiшнiй iнcти�

туцiйний хaрaктер тa пов'язaнi, зокремa, з невиcокою

якicтю нaвчaння [9].

Проте, розглядaючи доcвiд iнших крaїн у цiй cферi,

cлiд зaзнaчити, що реформи в гaлузi упрaвлiння оcвiтою

тa нaукою мaють бути cпрямовaнi нa пошук опти�

мaльного поєднaння центрaлiзaцiї тa децентрaлiзaцiї.

Оcновною провiдною тенденцiєю виcтупaє зроcтaння

caмоcтiйноcтi зaклaдiв оcвiти, cпiвучacть у упрaвлiннi

cиcтемою оcвiти aкaдемiчної чи вузiвcької громaдcь�

коcтi тa держaви. Видiлимо нacтупнi форми тa мехa�

нiзми упрaвлiння гaлуззю оcвiти держaви: децентрa�

лiзовaного регулювaння, aктивного втручaння тa

змiшaної cтрaтегiї.

Тaким чином, як один iз крокiв у вирiшеннi цих

aктуaльних проблем i зaвдaнь нaми було здiйcнено

aнaлiз нaбутого cвiтового доcвiду в гaлузi оcвiти тa

перcпектив упровaдження його крaщих зрaзкiв у нaв�

чaльно�виховний процеc нaцiонaльних нaвчaльних

зaклaдiв.

Отже, нaприкiнцi XX cт. бiльшicть держaв здiйcнили

реформувaння держaвного упрaвлiння оcвiтньою

cиcтемою, звaжaючи нa тенденцiї глобaлiзaцiї, iнтернa�

цiонaлiзaцiї, демокрaтизaцiї упрaвлiння, децентрaлi�

зaцiї,  розширення aвтономiї ВНЗ з одночacним

пiдcиленням їх звiтноcтi перед cуcпiльcтвом. Однaк,

фaктично в уciх крaїнaх нормою є центрaльне упрaв�

лiння нaвчaльними зaклaдaми зi cторони держaви в

оcобi мiнicтерcтвa оcвiти. У деяких крaїнaх регiонaльнa

влaдa роздiляє вiдповiдaльнicть з центрaльним урядом.

Одночacно в бiльшоcтi крaїн icнують нaцiонaльнi

конференцiї ректорiв, одним iз зaвдaнь яких є нaдaння

уряду пропозицiй cтоcовно проектiв зaконодaвcтвa у

cферi оcвiти тa iнших питaнь. Отже, для крaїн Європи

хaрaктерною риcою є пaрaдокcaльнa тенденцiя — по�

ряд зi збiльшенням aвтономiї ВНЗ головнi вaжелi упрaв�

лiнcького впливу вcе ще зaлишaютьcя у Мiнicтерcтвi

оcвiти тa урядiв.

Зaгaлом, у європейcьких крaїнaх нa мехaнiзми

держaвного упрaвлiння оcвiтою тa нaукою нaйбiльше

впливaють глобaльнi фaктори, якi можнa подiлити нa три

кaтегорiї: крaх провiдної ролi держaви�нaцiї в cоцiaльно�

економiчному розвитку, коли оcвiтa бaчилacя як формa
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нaцiонaльного бaгaтcтвa, яке cприяло cтaновленню

нaцiонaльної caмоcвiдомоcтi; переоcмиcлення функцiї

держaви зaгaльного добробуту, включaючи новий обcяг

дiяльноcтi держaвного cектору, який фiнaнcуєтьcя

держaвою; вторгнення економiчного рaцiонaлiзму в

держaвний cектор у cвiтовому мacштaбi. Caме пiд дiєю

цих фaкторiв вiдбувaєтьcя трaнcформaцiя держaвного

упрaвлiння оcвiтою в крaїнaх ЄC, i caме цi фaктори

бiльшою мiрою впливaють i нa Укрaїну.

У результaтi доcлiдження мехaнiзмiв держaвного

упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки у

провiдних крaїнaх cвiту було вcтaновлено, що оcобливої

aктуaльноcтi нaбувaють питaння iнтернaцiонaлiзaцiї

оcвiти тa нaуки. Iнтернaцiонaлiзaцiя як нa нaцiо�

нaльному, тaк i нa iнcтитуцiйному рiвнi cтaє ключовим

елементом розвитку оcвiти тa нaуки в бiльшоcтi крaїн

cвiту, оcобливо в Європi. Теоретики вiдзнaчaють вaж�

ливicть комплекcних cтрaтегiчних пiдходiв до iнтер�

нaцiонaлiзaцiї.

Доcлiдження європейcьких cиcтем оcвiти дозволяє

визнaчити cпецифiчнi оcобливоcтi, притaмaннi окремим

нaцiонaльним cиcтемaм. Нaприклaд, aнглiйcькiй cиcтемi

оcвiти влacтивa ринковa cпрямовaнicть, нiмецькiй —

федерaлiзм, a фрaнцузькiй — збереження трaдицiй тa

культурної caмоiдентичноcтi. Нaпрями aдaптaцiї зaру�

бiжного доcвiду в мехaнiзмaх держaвного упрaвлiння

iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки предcтaвлено

в тaблиці 2.

Тому нaгaльним для Укрaїни є iдентифiкaцiя прiо�

ритетiв економiчного розвитку: чи будемо ми розви�

вaтиcя як cировиннa крaїни, чи зробимо iнновaцiйний

прорив. У цьому контекcтi вaжливим зaвдaнням уряду

Укрaїни є розробкa cередньо� тa довгоcтрокових

cтрaтегiй iнновaцiйного розвитку. Тaкa cтрaтегiя може

бaзувaтиcя нa уcпiшному доcвiдi провiдних крaїн cвiту.

Першим кроком для Укрaїни у нaпрямі aдaптaцiї

зaрубiжного доcвiду функцiонувaння мехaнiзмiв

держaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти

тa нaуки мaє бути розробкa тaктичного плaну нa 3 роки

(до 2021), ключовими орiєнтирaми якого мaють бути:

— зроcтaннi витрaт нa доcлiдження i розробки до 1,5%

ВВП; формувaннi нaцiонaльної iнновaцiйної cиcтеми;

cтворення виcокотехнологiчних зон; cтимулювaння роз�

витку унiверcитетiв cвiтового клacу. Другий крок

Тaблиця 2. Нaпрями aдaптaцiї зaрубiжного доcвiду
в мехaнiзмaх держaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком

оcвiти тa нaуки в Укрaїни

Елемент 
нaуково-

оcвiтньої cфери 

Хaрaктериcтикa i приклaд крaїн, де нaбув 
нaйбiльшого викориcтaння 

Зacтоcувaння 
в Укрaїнi 

Примiткa 
(умови зacтоcувaння) 

1. Спiвпрaця 
зaклaдiв оcвiти тa 
нaуки з бiзнеcом, 
мiжнaродними 
концернaми  
 

Пiдвищує кaр’єрнi шaнcи випуcкникiв, cприяє 
збiльшенню фiнaнcувaння оcвiти тa нaуки з 
боку гоcподaрюючих cуб’єктiв. Фiнaнcувaння 
нaукових доcлiджень – бaзовa cферa 
розмiщення коштiв корпорaцiй; (CШA, 
Великобритaнiя, Кaнaдa, Aвcтрaлiя, Чехiя) 

зacтоcовуєтьcя
незнaчною мiрою 

Держaвa повиннa cтимулювaти 
зaтребувaнicть результaтiв нaукових 
доcлiджень бiзнеcом, нaприклaд, 
cтимулювaти економiчними методaми 
впровaдження енерго- i 
реcурcозберiгaючих технологiй у 
виробництво 

3. Кооперувaння 
коледжiв 
i унiверcитетiв з 
промиcловими 
фiрмaми, бaнкaми, 
компaнiями 

Реaлiзaцiя cпiльних проектiв, виконaння ВНЗ 
комерцiйних проектiв в iнтереcaх бiзнеcу; 
(CШA) 

не зacтоcовуєтьcя Cтворення венчурних фiрм, технопaркiв, 
нaукових пaркiв; доcвiд може бути 
кориcним для пiдвищення ефективноcтi 
проходження прaктики cтудентaми 

5. Викориcтaння 
рiзномaнiтних 
iнcтрументiв 
фiнaнcувaння  
ВНЗ – оcвiтнiх 
вaучерiв, 
cубcидiй, грaнтiв, 
cтипендiй 

Переорiєнтaцiя вiд acигнувaнь ВНЗ cтрого зa 
бюджетними cтaттями (зaрплaтa, облaднaння 
тощо) нa розподiл рaзових цiльових cубcидiй, 
покликaних укрiпити фiнaнcову aвтономiю 
ВНЗ 

мехaнiзми 
опоcередковaного 
фiнaнcувaння 
прaктично не 
вiдпрaцьовaнi 

Потребує вивчення зaрубiжний доcвiд i 
можливоcтей його aдaптaцiї до 
вiтчизняних умов для розширення 
доcтупу до нaвчaння 

7. Розвиток 
корпорaтивних 
форм нaвчaння; 
нaвчaння зa типом 
«cендвiч» 

Одночacне нaвчaння i роботa нa виробництвi; 
чергувaння нaвчaння з роботою нa 
профiльному пiдприємcтвi. При цьому ВНЗ 
aктивно зaлучaють cтудентiв до нaуково-
доcлiдних робiт з темaтики приймaючих їх 
пiдприємcтв; (CШA, Кaнaдa, Aвcтрiя, 
Великобритaнiя, Нiдерлaнди, Aвcтрaлiя, 
Швейцaрiя) 

не викориcто-
вуєтьcя 

Може зacтоcовувaтиcь у привaтних ВНЗ; 
у деяких випaдкaх може розглядaтиcь як 
aльтернaтивa зaочнiй формi нaвчaння, якa 
довелa cвою низьку ефективнicть 

8. Доcлiдницькi 
унiверcитети 

Нaйбiльш знaчимi i преcтижнi унiверcитети, 
якi мaють знaчний обcяг держaвної пiдтримки, 
незaлежно вiд форми влacноcтi. Бiльшicть з 
них володiють aкцiями привaтних компaнiй, 
якi cтворюютьcя зa їх учacтi для 
комерцiaлiзaцiї нaукових доcлiджень, 
оргaнiзaцiї зa конкретними зaмовленнями 
привaтного бiзнеcу вузькоcпецiaлiзовaних 
приклaдних доcлiджень; (CШA, Європa) 

здiйcнюєтьcя як 
екcперимент нa 
бaзi провiдних 
унiверcитетiв 

Прийнятa Держaвнa прогрaмa cтворення 
унiверcитетiв доcлiдницького типу нa 
зacaдaх екcперименту для пiдготовки 
виcококвaлiфiковaних фaхiвцiв тa 
виконaння конкурентоcпроможних 
нaукових розробок 

9. Блaгодiйництво, 
дiяльнicть 
фiлaнтропiв, 
поширенa 
прaктикa дaрункiв 
зaклaдaм оcвiти 

Держaвa зaохочує прaктику фiнaнcувaння 
вищої оcвiти бaгaтими людьми, cтимулює 
зaконодaвcтвом (подaтковi пiльги) i 
cтворенням aтмоcфери cуcпiльної повaги; 
(CШA) 

не нaбуло 
поширення 

Умовa – пiдняття преcтижу вищої оcвiти, 
aвторитету i довiри до ВНЗ, лiквiдaцiя 
диcбaлaнcу мiж ринком оcвiтнiх поcлуг i 
ринком прaцi; держaвi cлiд cтимулювaти 
блaгодiйникiв непрямими методaми 
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передбaчaє розробку cередньоcтрокової cтрaтегiї до

2025 року: збiльшення витрaт нa доcлiдження i розроб�

ки до 2,5% ВВП; iнтегрaцiя нaцiонaльної iнновaцiйної

cиcтеми у глобaльну; формувaння тa розвиток гaлузевих

нaцiонaльних iнновaцiйних cиcтем у вciх cекторaх

економiки тa виcокотехнологiчних клacтерiв. Третiм

кроком є довгоcтроковa cтрaтегiя iнновaцiйного розвит�

ку до 2030 року, в оcновi якої зроcтaння витрaт нa

доcлiдження i розробки до 3,5% ВВП; cтимулювaння

розвитку локaльних нaуково�оcвiнiх iнновaцiйних

центрiв тa клacтерiв cвiтового рiвня.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи досвід зарубіжних країн щодо реалі�

зації механізмів державного управління інноваційним

розвитком освіти та науки, відмічено, що цінним дос�

відом з точки зору наявних можливостей застосуван�

ня його кращих зразків в Україні є механізм співучасті

у науково�освітній сфері органів державної влади з

громадськістю та процеси демократизації управлін�

ня, декларації автономії і самовизначення навчальних

закладів, деполітизація та деідеологізація навчально�

го процесу. Аргументовано доцільність удосконален�

ня: процесу зміщення функцій державних органів уп�

равління у напрямі формування політики та стратегії

інноваційного розвитку освіти та науки, координації

ресурсів та зусиль, які необхідні для нормальної

діяльності науково�освітньої сфери; зв'язків між на�

вчальним процесом і науковими дослідженнями; на�

прямів диверсифікації інструментів фінансування ос�

віти та науки; питань оптимального поєднання цент�

ралізованої та децентралізованої форми управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Протягом останніх десятиліть сформувалася тен�

денція порушення зобов'язань стосовно виконання
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ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДОГОВОРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ В
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PROBLEMS AND RISKS RELATED TO IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS
IN UKRAINE: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECT

У статті проведено комплексний систематизований аналіз проблем та ризиків під час реалі�
зації договорів будівельного підряду в Україні. Обгрунтовано проблематику нормативно�пра�
вового регулювання та практики застосування договору будівельного підряду. Визначено де�
фініцію, функції та задачі договору будівельного підряду. Умови договору будівельного підря�
ду проаналізовано в контексті державно�управлінського регулювання. Зазначено, що у сучас�
них умовах зростає необхідність у створенні умов для застосування вітчизняними суб'єктами
господарювання міжнародно�визнаних форм будівельних контрактів, міжнародних звичаїв,
рекомендацій міжнародних організацій як механізмів подолання вад правового регулювання
договірних відносин у будівництві. Формування комфортних умов для застосування вітчизня�
ними суб'єктами господарювання міжнародно�визнаних форм будівельних контрактів є пре�
рогативою розвитку українського суспільства у галузі будівництва.

The article provides a comprehensive systematic analysis of problems and risks, which Ukraine
encounters implementing construction contracts. The author substantiates issues of the legal and
regulatory framework and practice of application of the construction contracts. Definition, functions,
and tasks of construction contracts are determined. The terms and conditions of the construction
contract are analyzed in the light of state management regulation. The article emphasizes that there
is an increasing necessity to create conditions, in which domestic business entities can use
internationally recognized forms of construction contracts, international customs, and
recommendations of international organizations as tools for overcoming current disadvantages of
legal regulation of contractual relations in the construction sector. The formation of comfortable
conditions, in which domestic business entities can use internationally recognized forms of
construction contracts is of paramount importance for Ukraine to improve its construction industry.

Ключові слова: проблеми, ризики, договір, будівельний підряд, законодавство.

Key words: problems, risks, contract, construction contract, legislation.

робіт та послуг, оплати за поставку товарів, однак

найбільші ризики неналежного виконання договірних

зобов'язань визначено в галузі будівництва. Договори

будівельного підряду мають особливе значення. Така

ситуація обумовлена різкими змінами економічного ста�

новища суб'єктів господарювання в умовах нестабіль�
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ної ситуації в країні. Саме тому сьогодні особливу увагу

приділено проблемам та ризикам під час укладання до�

говорів будівельного підряду.

У процесі вирішення та регулювання проблем та ри�

зиків, що виникають при реалізації договорів, переваж�

но основні розбіжності стосуються законодавчих ва�

желів державного регулювання. Така проблематика, не�

зважаючи на детальні дослідження науковців, як і ран�

іше вважається актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом досить широко у наукових колах

почало обговорюватись питання стосовно можливих

проблем та ризиків під час реалізації договорів буді�

вельного підряду в Україні, в яких безпосередньо роз�

глядався державно�управлінський аспект.

Науковець Н. Кучаковська [4] присвятила свої праці

дослідженню форми та змісту договору підряду на кап�

італьне будівництво, де проводить аналіз законодав�

ства, що регулює порядок укладення та виконання до�

говору підряду на капітальне будівництво.

Дослідник М. Біленко [2] присвятила своє дослід�

ження важливому та актуальному питанню, а саме виз�

наченню юридичної сили договору будівельного підря�

ду. І. Банасевич [1] у своїх здобутках також аналізує

проблему цивільно�правової відповідальності сторін за

договором будівельного підряду, однак при цьому ав�

тор аналізує чинне законодавство та погляди інших до�

слідників названої проблеми та висловлює власні про�

позиції щодо удосконалення законодавства.

Варто відзначити, що на сьогодні не досить чітко

освітлена дана проблематика, тому вона потребує по�

дальшого детального аналізу.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є комплексний систематизований

аналіз проблем та ризиків при реалізації договорів бу�

дівельного підряду в Україні, визначення проблемати�

ки нормативно�правового регулювання та практики за�

стосування договору будівельного підряду, а також

дослідження умов для застосування вітчизняними суб�

'єктами господарювання міжнародно�визнаних форм

будівельних контрактів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом останніх десятиліть зміни в політичній та

економічній системі України стимулюють необхідність

перегляду та оновлення нормативно�правових аспектів

та відносин, які формуються під час реалізації догово�

ру будівельного підряду. На жаль, у сучасних умовах

існує значна кількість проблем та ризиків, пов'язаних з

регулюванням взаємодії учасників капітального будів�

ництва. Для їх вирішення договір будівельного підряду

слід аналізувати в контексті державно�управлінського

регулювання.

Однією з існуючих проблем є відсутність справед�

ливого розподілу ризиків і відповідальності через нео�

днозначність правового статусу замовника будівницт�

ва як суб'єкта містобудівної діяльності та сторони до�

говірних відносин.

Слід зазначити, що законодавчі акти у сфері будів�

ництва, містобудування й архітектури на сьогодні

містять дві різні правові дефініції поняття "замовник бу�

дівництва", визначаючи його як фізичну або юридичну

особу, яка:

— має у власності або у користуванні земельну ді�

лянку, подала у встановленому законодавством поряд�

ку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення

будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення)

об'єкта містобудування (частина перша статті 1 Закону

України "Про архітектурну діяльність" [5]);

— має намір щодо забудови території (однієї чи

декількох земельних ділянок) і подала в установлено�

му законодавством порядку відповідну заяву (частина

перша статті 1 Закону України "Про регулювання місто�

будівної діяльності" [9]).

Ці поняття мають серйозні неузгодженості в частині

відношення замовника будівництва до земельної ділян�

ки. Замовником будівництва будь�якого об'єкту може

бути не лише суб'єкт господарювання, але й окрема

фізична особа. Це має наслідком подвійне регулюван�

ня договірних відносин у будівництві відповідними нор�

мами Цивільного та Господарського кодексів України.

Сьогодні законодавство не встановлює спеціальних

вимог до замовника будівництва (така діяльність не

підлягає ліцензуванню чи сертифікації), але водночас

покладає на нього серйозні повноваження та встанов�

лює досить жорстку відповідальність.

Однак виправлення даної ситуації можливе завдя�

ки вдосконаленню терміну "замовник будівництва" у за�

конодавчих актах України та формуванню чіткого ви�

значення та систематизації функцій замовника будів�

ництва з розподілом на власні функції та такі, що мо�

жуть бути делеговані.

В основних законодавчих актах, які регулюють до�

говірні відносини у будівництві, існує термінологічна не�

узгодженість щодо назви договору, предметом якого є

виконання робіт з будівництва об'єкта. Цивільний ко�

декс визначає такий договір, як "договір будівельного

підряду" (статті 875—886) [10], а Господарський — як

"договір підряду на капітальне будівництво" (статті

317—323) [3].

При цьому термін "капітальне будівництво" є пере�

важно економічною категорією, яка відображає дже�

рело інвестицій (капітальні вкладення) та мету (створен�

ня основних фондів).

Варто зазначити, що визначення частини істотних

умов договору підряду на капітальне будівництво на

рівні підзаконного акта, а не закону є ще однією безпо�

середньою проблемою.

Істотними умовами договору є умови про предмет

договору, умови, що визначені законом як істотні або є

необхідними для договорів даного виду, а також усі ті

умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має

бути досягнуто згоди (частина друга статті 180 Госпо�

дарського кодексу України [3], частина перша статті 638

Цивільного кодексу України [10]).

Зазначені умови договору підряду на капітальне бу�

дівництво визначені частиною п'ятою статті 318 Госпо�

дарського кодексу України [3]. Однак перелік істотних

умов, визначений пунктом 5 Загальних умов укладення

та виконання договорів підряду в капітальному будів�
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ництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 01 серпня 2005 року № 668 [7], є значно

ширшим та включає, окрім визначених законом істот�

них умов, також як�от: порядок забезпечення виконан�

ня зобов'язань за договором підряду; порядок залучен�

ня субпідрядників; вимоги до організації робіт; умови

здійснення авторського та технічного нагляду за вико�

нанням робіт тощо.

Оскільки цей нормативно�правовий акт є підзакон�

ним, його норми не повинні суперечити Господарсько�

му кодексу України, і такі додаткові істотні умови мо�

жуть бути включені до договору підряду лише за зго�

дою сторін.

Експерти зазначають, що договір будівельного під�

ряду є ключовим інститутом галузі будівельного права

та виступає в якості основного механізму, завдяки яко�

му у сторін є можливість вибудовувати взаємини, беру�

чи до уваги свої інтереси та фінансові можливості. При�

вабливість будівельного підряду полягає в можливості

спеціалізуватися на конкретному виді будівельного

підряду, або одночасному здійснення декількох таких

видів робіт, тобто комплексному.

Поняття договору будівельного підряду дано в статті

№ 875 Цивільного Кодексу України. Так, "за договором

будівельного підряду підрядник зобов'язується збуду�

вати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати

інші будівельні роботи відповідно до проектно�кошто�

рисної документації, а замовник зобов'язується надати

підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), пе�

редати затверджену проектно�кошторисну документа�

цію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядни�

ка, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та

оплатити їх" [10].

Договір будівельного підряду укладається на прове�

дення нового будівництва, капітального ремонту, рекон�

струкції (технічного переоснащення) підприємств, буді�

вель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання

монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, не�

розривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта [10].

Ризиками при реалізації договорів будівельного

підряду в Україні є наявність у нормативно�правових

актах неактуальних (не приведених у відповідність до

актів вищої юридичної сили) норм щодо скріплення

печатками підписів сторін як умови укладання догово�

ру будівельного підряду та обов'язку замовника опла�

тити підрядникові виконані до консервації роботи та

відшкодувати йому витрати, пов'язані з консервацією

об'єкта будівництва. Однак договір підряду вважаєть�

ся укладеним з моменту його підписання сторонами та

скріплення підписів печатками, а також нотаріального

посвідчення, якщо це передбачено законом або домо�

вленістю сторін (пункт 11 Загальних умов укладення та

виконання договорів підряду в капітальному будів�

ництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 01.08.2005 № 668 [7]).

Законами України № 1206�VII від 15 квітня 2014 року

та від 23 березня 2017 року № 1982�VIII [6] впровадже�

но добровільне використання печаток юридичними осо�

бами. Тож вимога щодо скріплення підписів печатками

як умови укладання договору підряду суперечить статті

58�1 Господарського кодексу України [3], відповідно до

якої використання суб'єктом господарювання печатки

не є обов'язковим, а наявність або відсутність відбитка

печатки суб'єкта господарювання на документі не ство�

рює юридичних наслідків, а також частині першій статті

181 Господарського кодексу України [3] та частині

другій статті 207 Цивільного кодексу України [10], з яких

вимога про скріплення договору печатками виключена.

Важливим моментом є обов'язок замовника опла�

тити підрядникові виконані до консервації роботи та

відшкодувати йому витрати, пов'язані з консервацією

об'єкта будівництва (частина шоста статті 879 Цивіль�

ного кодексу України [10], частина сьома статті 321 Гос�

подарського кодексу України [3]).

Водночас підпунктом б пункту 3.1 Положення про

порядок консервації та розконсервації об'єктів будівниц�

тва, затвердженого наказом Міністерства регіонального

розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�

дарства від 21 жовтня 2005 року № 2, зареєстрованого у

Міністерстві юстиції 29 грудня 2005 року за № 1582/

11862 [8], передбачено можливість врегулювання в до�

говорі підряду в інший, ніж установлено законодавством,

спосіб питання щодо відшкодування замовником підряд�

нику виконаних до консервації робіт та пов'язаних з нею

витрат, що суперечить вимогам Господарського кодексу

України, Цивільного кодексу України та Загальним умо�

вам укладення та виконання договорів підряду в капіталь�

ному будівництві, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 [7].

Відповідно до частини другої статті 3 Закону Украї�

ни "Про центральні органи виконавчої влади", повнова�

ження міністерств визначаються Конституцією України,

цим та іншими законами України. Однак на сьогодні

законами України не визначено повноважень Міністер�

ства регіонального розвитку, будівництва та житлово�

комунального господарства щодо затвердження Поло�

ження про порядок консервації та розконсервації

об'єктів будівництва, у зв'язку з чим наказ Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово�кому�

нального господарства від 21 жовтня 2005 року № 2 [8]

має ознаки незаконного у зв'язку з відсутністю право�

вих підстав для його прийняття.

Очевидно, що наявність нормативно�правового акта

регулює взаємовідносини сторін за договором буді�

вельного підряду під час консервації та розконсервації

об'єктів будівництва.

Актуальною проблемою також є відсутність ме�

ханізмів досудового (позасудового) врегулювання

спорів при укладанні та виконанні договорів будівель�

ного підряду.

Договір підряду на капітальне будівництво повинен

передбачати врегулювання спорів (частина п'ята статті

318 Господарського кодексу України [3]). Однак зако�

нодавством не передбачено можливості та механізми

досудового (позасудового) врегулювання спорів при

укладанні та виконанні договорів будівельного підря�

ду. Досудовий порядок реалізації господарсько�право�

вої відповідальності (стаття 222 Господарського кодек�

су України [3]) передбачає лише подання претензії з

подальшим зверненням до суду. Цим же обмежується

спеціальний розділ "Відповідальність сторін за пору�

шення зобов'язань за договором підряду та порядок

урегулювання спорів" Загальних умов укладення та ви�

конання договорів підряду в капітальному будівництві,
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 01.08.2005 № 668 [7], який, фактично, жодного по�

рядку врегулювання спорів не містить.

Зазначене негативно позначається на оперативності

вирішення проблем, що виникають при укладанні та ви�

конанні договорів будівельного підряду, спричиняє

зайві часові й фінансові втрати.

Водночас міжнародно�визнані форми будівельних

контрактів (наприклад, контракти FIDIC) містять цілий

спектр механізмів досудового (позасудового) врегулю�

вання спорів, які доцільно вивчати та імплементувати в

Україні: медіація, адьюдикація через Раду з врегулю�

вання спорів (DAB), арбітраж тощо. Однак в застосу�

ванні міжнародно�визнаних форм будівельних кон�

трактів при укладанні договорів будівельного підряду

між вітчизняними суб'єктами господарювання можуть

виникати певні труднощі.

Договори підряду (субпідряду) на капітальне будів�

ництво укладаються та виконуються на загальних умо�

вах укладання і виконання договорів підряду в капіталь�

ному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів

України, відповідно до закону (частина перша статті 323

Господарського кодексу України [3]). Загальні умови є

обов'язковими для врахування під час укладення та ви�

конання договорів підряду незалежно від джерел фінан�

сування робіт, а також форми власності замовника та

підрядника (субпідрядників) (пункт 2 Загальних умов

укладення та виконання договорів підряду в капіталь�

ному будівництві, затверджених постановою Кабінету

Міністрів України від 01.08.2005 № 668 [7]).

Під час укладання договорів підряду за участю іно�

земних суб'єктів господарювання сторони мають право

використовувати міжнародні звичаї та рекомендації

міжнародних організацій. Умови зовнішньоекономічно�

го договору підряду можуть визначатися на основі при�

мірних чи типових текстів зовнішньоекономічних дого�

ворів підряду, раніше укладених договорів тощо (пунк�

ти 120 і 122 розділу "Особливості укладення та вико�

нання договорів підряду за участю іноземних суб'єктів

господарювання" Загальних умов укладення та виконан�

ня договорів підряду в капітальному будівництві, за�

тверджених постановою Кабінету Міністрів України від

01.08.2005 № 668 [7]). Це створює умови для застосу�

вання типових форм контактів, у тому числі проформ

FIDIC, під час укладання договорів підряду за участю

іноземних суб'єктів господарювання.

Водночас означеними Загальними умовами при укла�

данні договорів підряду між вітчизняними суб'єктами гос�

подарювання не передбачено право сторін використову�

вати міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних

організацій, примірні чи типові міжнародні договори.

Крім того, змістовна частина Загальних умов не врахо�

вує особливостей типових форм міжнародних будівель�

них контрактів (наприклад, не передбачає участі інжене�

ра�консультанта як представника замовника та незалеж�

ного арбітра при реалізації проекту; розподілу ризиків,

управління претензіями та застосування механізмів до�

судового (позасудового) врегулювання спорів тощо).

Отже, проблеми та ризики будівельної галузі є важ�

ливою складовою державного управління. Під догово�

ром будівельного підряду розуміється договір, в силу

якого підрядник приймає на себе обов'язок у встанов�

лений договором термін виконати визначені договором

будівельні роботи, а замовник зобов'язаний прийняти

результат робіт, оплатити його, а також створити підряд�

нику необхідні для виконання робіт умови відповідно

до умов договору. Очевидно, що на сьогодні зростає

необхідність у створенні умов для застосування вітчиз�

няними суб'єктами господарювання міжнародно�визна�

них форм будівельних контрактів, міжнародних звичаїв,

рекомендацій міжнародних організацій як механізмів

подолання вад правового регулювання договірних

відносин у будівництві.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Під час проведеного аналізу можливо зробити на�

ступні висновки. Проблеми та ризики під час реалізації

договорів будівельного підряду в Україні залишаються

досить відкритим питанням в сучасному становищі краї�

ни. Проблематику нормативно�правового регулювання та

практики застосування договору будівельного підряду

було обгрунтовано. Визначено, що під договором буді�

вельного підряду розуміється договір, у силу якого

підрядник бере на себе обов'язок у встановлений дого�

вором термін виконати визначені договором будівельні

роботи, а замовник зобов'язаний прийняти результат

робіт, оплатити його, а також створити підряднику не�

обхідні для виконання робіт умови відповідно до умов

договору. Очевидно, що нормативно�правові аспекти

даної галузі потребують систематизації та досконалої

схеми управління ситуаціями, що виникають під час даної

діяльності. Зазначено, що на сьогодні потрібне створен�

ня умов для застосування вітчизняними суб'єктами гос�

подарювання міжнародно�визнаних форм будівельних

контрактів, міжнародних звичаїв, рекомендацій міжна�

родних організацій як механізмів подолання вад право�

вого регулювання договірних відносин у будівництві

Перспективи подальших досліджень та публікацій

полягають у формуванні комфортних умов для засто�

сування вітчизняними суб'єктами господарювання

міжнародно�визнаних форм будівельних контрактів.
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PUBLIC AUDIT SYSTEM OF SERVICING THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES WITHIN
THE SUBJECTIVE ORIENTED APPROACH UNDER DELIGATIVE DEMOCRACY

Неоднозначність змістовної суті процесів формування механізмів розвитку сервісно�орієнтованої
держави спонукає до ствердження, що неузгодженість положень сучасних теорій управління та соці�
ального обслуговування сприяє збільшенню проблематики щодо визначення кількісної оцінки ефек�
тивності функціонування органів публічного управління. Саме тому, у статті представлено спробу щодо
обгрунтування теоретичних та методологічних засад моделювання організаційно�правових важелів та
сервісних функціоналів, інкорпорованих до механізму реалізації публічного аудиту сервісизації органів
публічної влади при наданні публічних послуг у межах суб'єктно�орієнтованого підходу за умов делібе�
ративної демократії. Оскільки теорія деліберативної демократії грунтується на концепції соціальної
комунікації, яка передбачає реалізацію права громадян брати участь у процесі оцінювання результатів
діяльності органів публічної влади (зокрема, в аспекті якості їх діяльності), що сприяє використанню
сервісного підходу забезпечення результативності публічних владних відносин. Щодо публічного ауди�
ту, то необхідно зазначити, що це — соціальний феномен з практичною значимістю, виникнення якого
зумовлене необхідністю громадськості отримувати або підтверджувати інформацію про діяльність, яка
лежить у площині її професійних чи адміністративних інтересів. У такому аспекті, публічність є принци�
пом організації суспільного та політичного життя, а публічний аудит є так званим ідеальним комуніка�
тивним актом сервісно�орієнтованої держави за умов деліберативної демократії.

The ambiguity of the essence of the processes of forming the mechanisms of the development of service�
oriented state leads to the assertion that the inconsistency of the provisions of modern theories of management
and social services contributes to the increase of problems in determining the quantitative assessment of the
effectiveness of public administration. Therefore, the article presents an attempt to substantiate the
theoretical and methodological principles of modeling of organizational and legal instruments and service
functions incorporated into the mechanism of public audit of public authorities in the provision of public services
within the framework of a subject�oriented approach under deligative democracy. Since the theory of deligatory
democracy is based on the concept of social communication, which involves the exercise of the right of citizens
to participate in the process of assessing the performance of public authorities (in particular, in terms of the
quality of their activities), which promotes the use of a service approach to ensure the effectiveness of public
power relations. As for public audit, it should be noted that this is a social phenomenon of practical significance,
the emergence of which is due to the need for the public to receive or confirm information on activities that lie
within the scope of its professional or administrative interests. In this aspect, publicity is the principle of
organizing public and political life, and public audit is the so�called ideal communicative act of a service�
oriented state under decentralized democracy.

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

Відповідні зміни, які відбуваються у політичному се�

редовищі "сервісно�орієнтованих" країн світу характери�

Ключові слова: деліберативна демократія, публічний аудит, суб'єктно�орієнтований підхід, органи публічної

влади, сервісизація, сервісно�орієнтована держава.

Key words: deligative democracy, public audit, subjective approach, public authorities, servicing, service�oriented state.

зуються наявністю загальної тенденції, за якої, політичні

взаємовідносини є більш комплексними та суверенними,

відкритими та підпорядковані публічному контролю. За

вказаних умов, публічна сфера трансформується в особ�

ливу публічну сферу соціальної комунікації. Зростання

значення комунікативної складової суспільно�політично�
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го життя призводить до того, що традиційна модель су�

спільних відносин "сили та впливу" змінюється на модель

"деліберативної політики" (політики обговорення). У вка�

заних умовах публічний аудит мав би розглядатися як

системоутворюючий процес незалежної перевірки об�

'єктивних даних щодо створення публічної послуги як

продукту, її споживчої цінності, відповідність цієї інфор�

мації встановленими критеріями якості з представленням

результатів аудиту зацікавленим користувачам (суб'єктам

публічної влади та громадянського суспільства) з метою

ефективного суб'єктно�орієнтованого управління міжсек�

торною взаємодією для підвищення результативності

діяльності органів публічної влади,

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Різноманітні аспекти розвитку теорії "делібератив�

ної демократії" представлено у наукових працях зару�

біжних дослідників, зокрема: Дж. Дьюі [13], який впер�

ше ввів у наукове середовище зазначену категорію "де�

ліберативна демократія", акцентуючи увагу на сучасних

особливостях політики, яка розглядається науковцем,

як сфера соціальної комунікації; Й. Когена [12], який

вбачав у основі деліберативної демократії інтуітивний

ідеал демократичної асоціації, що функціонує на заса�

дах свободи обміну думками та публічною аргумента�

цією; К.�П. Ріппа [18], який у власних дослідженнях до�

водив, що деліберативне демократичне суспідьство, це

модель суспільної організації, на кшталт форуму, у ме�

жах якого, щляхом спільного обговорення громадян

відпрацьовуються уявлення про те, що має слугувати

благом для суспільного загалу; К.�О. Апеля, Ю. Хабер�

маса [15; 16] основних теоретиків концепції делібера�

тивної політики та її основної складової — дискурсив�

ної етики. Проблематиці становлення публічного ауди�

ту присвячені наукові праці таких вітчизняних науковців,

як: Е. Акімова [1], І. Басанцова [2], Н. Обушної [8], О.

Редька [11], основні авторські ідеї, які цитовано нами у

представленій статті. Не дивлячись на широкий інтерес

зарубіжних та вітчизняних науковців, на перший погляд,

до кардинально термінологічно розрізненої проблема�

тики, на нашу думку, наукову цікавість становитиме

спроба розглянути впровадження публічного аудиту, як

механізму управління розвитком сервісно�орієнтованої

держави, саме, за умов формування деліберативної

демократії в Україні

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування теоретичних та роз�

робка методологічних засад моделювання організацій�

но�правових важелів і сервісних функціоналів, інкорпо�

рованих до механізму реалізації публічного аудиту сер�

вісизаціі органів публічної влади при наданні публічних

послуг у межах суб'єктно�орієнтованого підходу за умов

деліберативної демократії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зазначимо, що поняття "політики, що обговорюєть�

ся" стає актуальним в тенетах української державотвор�

чої реальності. Вперше вказане поняття було введене

Дж. Дьюі [13] з часом досліджується у сучасній полі�

тичній теорії такими науковцями, як Й. Когеном [12],

К�П. Ріппом [18], але найбільш суттєвий внесок в його

теоретичне обгрунтування здійснив Ю. Хабермас [15;

16], включаючи вказане поняття, як інноваційний еле�

мент до власної політично�філософської концепції. У

контексті представленого дослідження до розгляду суті

поняття "деліберативна політика" варто застосувати

ключове поняття хабермасовської критичної теорії су�

спільства, як поняття "публічності". У вказаному аспекті

"публічність" — це сфера, у якій відбувається презен�

тація учасниками суспільних комунікацій власних при�

ватних інтересів та точок зору, котрі інтерпретуються і

отримують визнання у якості суспільно значимих [15,

р.187]. Зокрема суспільство сприймає інтереси різних

суб'єктів, якщо вони репрезентовані як суспільні інте�

реси, тобто претендують на універсальний характер і

претендують на досягнення суспільного консенсусу.

Прикметним варто визнати, що у більшості провідних

країн світу, у яких система публічного управління та кон�

тролю функціонує в умовах демократії та підзвітності

широкій громадськості, тобто у вищезазначеної нами,

моделі "деліберативної демократії", публічний контроль

став обов'язковим та невід'ємним елементом реалізації

засад державної, бюджетної, соціальної, фінансово�

економічної політики країни, який має відповідати та�

ким характеристикам, як відкритість, незалежність та

неупередженість.

За умов існування політичної невизначеності та роз�

витку суспільних ризиків, посилення недовіри до публі�

чної влади, зростання латентної економіки та активізації

корупційної складової організації системи органів дер�

жавної влади та реалізації фінансово�бюджетних відно�

син в Україні, однією з домінант сервісно�орієнтованої

держави за умов розвитку "деліберативної" демократії

виступає процес реінжинірингу діяльності органів пуб�

лічної влади, у тому числі органів державного фінансо�

вого контролю, з подальшим формуванням та розвит�

ком інституту публічного аудиту [1].

Для ефективного та послідовного здійснення про�

цесів генерування інституціональних зрушень у форму�

ванні суб'єктної орієнтації діяльності системи публічно�

го управління за умов розбудови сервісно�орієнтованої

держави з метою посилення динамічності зрушень щодо

вимірів якості надання публічних послуг, чіткого розпо�

ділу відповідальності публічних органів влади, особли�

вого значення набуває перебудова механізму еконо�

мічного контролю, створення дієвої європейської си�

стеми державного фінансового контролю в Україні, за�

декларованою Конституцією України. У відповідності зі

вказаним документом громадяни мають право прийма�

ти участь у процесі оцінювання якості діяльності органів

публічної влади, що сприяє використанню сервісного

підходу забезпечення результативності владних відно�

син публічного управління справами суспільства. Вище�

зазначене, нами твердження, лише підтверджує суть
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наукової концепції К�П. Ріппа про те, що делібаративна

політика визначає особливий суспільно�політичний

курс, орієнтований на раціональне обговорення су�

спільних проблем і вимог, що відпрацьовуються по відно�

шенню до інститутів влади, щоб всі політичні рішення

були опосередкованими і легітимізованими таким об�

говоренням. Таким чином, сутнісний зміст делібератив�

ної політики складає не лише процес реалізації принци�

пу публічності у політичній сфері. Апелюючи до кате�

горії "публічності", ідея деліберативної демократії слу�

гує концепцією, у якій на протилежність ліберативній

доктрині, метою та змістом політикуму являється не

задоволення інтересів всіх і кожного, а модель, орієн�

тована на спільне обговорення певної проблеми за уча�

стю громадськості, та відпрацювання певного уявлен�

ня, яке слугує благом для всього суспільства.

У зазначених умовах особливої уваги при формування

сервісно�орієнтованої держави здобувають питання, що

пов'язані з оцінкою існуючих ризиків управління процеса�

ми сервісного спрямування та розбудовою ефективної си�

стеми контролю діяльності органів публічної влади й реал�

ізацією системи управління якістю послуг публічного ауди�

ту, що є складним і тривалим процесом, за активної участі

суб'єктів, які забезпечують розвиток делібератизму.

Створення сервісно�орієнтованої системи управ�

ління якістю послуг публічної влади, яка буде невід'ємним

елементом механізму соціально�політичного захисту

населення базується на впровадженні технології оціню�

вання рівня споживчої цінності публічних послуг та їх

якості, що пов'язано з необхідністю вирішення завдань

сервісизаціі, а також для забезпечення передачі цієї

інформації особам, які беруть участь у рішеннях щодо

суспільних трансформацій внутрішніх потоків інститу�

ційних одиниць системи публічного управління (надалі —

СПУ). Процес оцінювання ефективності та результатів

діяльності СПУ в умовах її суб'єктної орієнтації пови�

нен бути заснований на системі контролю (аудиту) реа�

лізації сервісно�орієнтованої концепції публічної влади

у контексті реінжинірингу загальної системи управлін�

ня. У цьому контексті, на нашу думку, публічний аудит

виступає ключовим інструментом мережевого суспіль�

ства, а як відомо, сервісно�орієнтовані держави сучас�

ного світу, це держави, саме, з розвиненим мережевим

суспільством у своєму складі. Публічний аудит сприяє

утворенню суспільного дискурсу, трансформує управ�

лінську сферу, котра розвиваючи інститути громадсь�

кої участі та демократичну публічність, розвиває її у

напрямку деліберативності. Безперечно, вищезазначе�

не підтверджує те, що публічний аудит, як форма конт�

ролю та різновид зниження інформаційного ризику, у

т.ч. і від імені суспільства, як користувача інформацією

за діяльністю органів публічної влади по управлінню

національними ресурсами країни, фактично втілює най�

важливіші конституційні основи деліберативного демок�

ратичного суспільства та дозволяє вчасно виявляти

відхилення від визначених цінностей останнього та ви�

мог законності, результативності, й економічності ви�

користання та управління коштами державного та місце�

вих бюджетів, державним та комунальним майном, су�

спільними ресурсами та рівнем споживчої цінності та

якості надання публічних послуг з розробленням за�

ходів щодо їх усунення [1, c. 145].

Для оцінювання ефективності та результативності

владних відносин у державі, яке пов'язане з процесами

управління сервісного спрямування та регулювання фун�

кціонування публічної сфери у більшості розвинутих країн

проводиться "публічний аудит", що виступає важливим

елементом системи публічного управління та означає будь�

яке "ex�post" обстеження угоди, процедури або звіту з

метою перевірки будь�якого аспекту їх точності, ефектив�

ності тощо. Аналізуючи вищезазначене, на нашу думку,

варто вважати, що публічний аудит є трендом сучасної

публічної демократії, у якій комунікаційні обмеження є

слабкими, а не зникають у повній мірі і виступають емпі�

ричним проявом комунікативного співтовариства. Згадай�

мо про концепцію К.�О. Апеля, який вважав, що будь�який

комунікативний акт апелює до ідеального комунікативно�

го співтовариства, тобто претендує на повне визнання зі

сторони всіх учасників суспільної комунікації без виклю�

чення. Будь�яке рішення є результатом такого комуніка�

тивного дискурсу і не може виключати чи ігнорувати будь�

якого зацікавленого суб'єкта�учасника комунікативного

процесу. Завдяки певній процедурній умові можливо виз�

начити вид дискурсу, який здатний виконати політичну

функцію та конструювати спільноту.

Необхідність публічного аудиту випливає, по�перше,

з вимоги реалізації таких позначених раніше функціо�

нальних принципів як принцип зовнішньої стратегічної

координації процесів управління орієнтаційними взає�

модіями, принцип збалансованості персоналізації і стан�

дартизації відносин послугодавця з послугоотримува�

чем, принцип холізму, прецизійності, спостережливості

у моделюванні ціннісної характеристики сервісно�оріє�

нтованої діяльності. По�друге, перетворення інформації

у процесі створення цінності публічної послуги актуалі�

зує збір інформації, необхідний у вказаному процесі,

як ключовий елемент проведення незалежної оцінки.

По�третє, запропонований методологічний підхід до

оцінки ціннісної характеристики сервісно�орієнтованої

діяльності в СПУ вимагає зовнішньої оцінки послуго�

отримувача, яка може бути отримана у ході публічного

аудиту. По�четверте, розгляд взаємодіючих суб'єктів

"крізь призму" визначення орієнтаційної взаємодії ви�

магає врахування цілей суб'єкта�орієнтира, що може

бути реалізовано в рамках публічного аудиту.

Зрозуміло, що за умов сьогодення термін "публіч�

ний аудит" в Україні ще не є загальновживаним та за�

конодавчо не закріплений у жодному нормативно�пра�

вовому акті держави. Однак у розвинутих сервісно�

орієнтованих країнах, у яких діє деліберативна демок�

ратія, цей терміни є зрозумілим не лише для вузького

кола науковців чи практиків, а й для широкого загалу.

На нашу думку, одним із основних аспектів ефек�

тивного функціонування публічного аудиту в Україні в

цілому як процедури деліберативного демократичного

суспільства і як одного з ключових компонентів держав�

ного фінансового контролю, є наявність чіткого, струк�

турованого нормативно�правового забезпечення, що

має підтверджувати основні принципи побудови та фун�

кціонування будь�якої державної інституції, її місію,

завдання, напрями діяльності, методи, процедури,

звітність, тощо, визначати правила, яким повинні сліду�

вати всі зацікавлені сторони та формувати фундамент

для довготривалого функціонування цієї системи.
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В умовах сьогодення для забезпечення законної,

результативної та прозорої діяльності органів публічної

влади, у тому числі органів державного фінансового кон�

тролю, аудит розглядається не лише як інструмент вияв�

лення фінансових порушень, але і як функція удоскона�

лення системи контролю та управління в цілому.

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів

аудиту, аудит — це "невід'ємна частина системи регу�

лювання, метою якої є виявлення відхилень від прийня�

тих стандартів і порушень принципів законності, ефек�

тивності та економії витрачання матеріальних ресурсів"

[19]. Саме Лімська декларація основоположних керів�

них принципів аудиту (The Lima Declaration of Guidelines

on Auditing Precepts) [19] остаточно закріпила основні

принципи і завдання державного аудиту у демократич�

ному суспільстві. А вказане дозволило задекларувати

розподіл аудиту на зовнішній (незалежний від виконав�

чої гілки державної влади) та внутрішній (урядовий та

відомчий). За таких умов, інститут аудиту потребував

формування міжнародних професійних аудиторських

організацій, а також розробку стандартів державного

аудиту з урахуванням глобальних потреб розвитку ци�

вілізації. Головним фундатором об'єднання вищих

органів аудиту (ВОА) країн�членів ООН з 1953 р. стає

Міжнародна організація вищих органів аудиту

(INTOSAI).

Аудит є соціальним феноменом, що має практичне

значення [11, c. 4]. Його виникнення зумовлене необхід�

ністю індивідів чи окремих груп отримувати або під�

тверджувати інформацію про діяльність, яка лежить у

площині їх професійних чи адміністративних інтересів.

Погоджуємося з думкою дослідника [11, c. 27], який

стверджує, що функція аудиту повинна розглядатися як

функція суспільного контролю, що забезпечує механізм

моніторингу за діяльністю і реалізацію принципу підзвіт�

ності у рамках суб'єктно�орієнтованого управління.

Будь�яка вимога є значимою з точки зору громадськості,

якщо вона не визначає винятковість певного суб'єкта,

зацікавленого у тому чи іншому питанні, сторін. Гро�

мадськість — це та частина комунікативної спільноти, у

якій реалізуються політичні, соціальні, правові, еко�

номічні дискурси, які легітимізують суспільні інститути.

У такому аспекті, публічність є принципом організації

суспільного та політичного життя, а публічний аудит є

так званим ідеальним комунікативним актом сервісно�

орієнтованої держави за умов деліберативної демок�

ратії.

Окрім того, у розвинутих країнах світу відбувається

поступовий перехід від адміністративно�бюрократичної

моделі державного фінансового контролю (далі —

ДФК) до нової моделі — аудиту державного сектору

(Government Sector Auditing) , яка базується на детер�

мінантах публічного управління (у першу чергу, на за�

садах New Public Management — NPM), теоретичним

підгрунтям якої виступають положення теорії раціональ�

ної бюрократії М. Вебера [5]

Пріоритетним типом ДФК в умовах NPM залишаєть�

ся фінансовий аудит "як процедура незалежного оці�

нювання фінансової інформації відносно умов і резуль�

татів використання ресурсів з точки зору дотримання

загальновизнаних критеріїв", котрий було поширено на

публічний сектор [16, p. 56].

При цьому, згідно зі стандартами INTOSAI (ISSAI

100) мета фінансового аудиту — визначення відповід�

ності наданої фінансової інформації стандартам фінан�

сової звітності та регуляторним умовам, досягається

шляхом одержання достатніх та обгрунтованих ауди�

торських доказів, які надають аудитору можливість вис�

ловити свою думку щодо того, чи позбавлена фінансо�

ва інформація суттєвих викривлень, внаслідок шахрай�

ства або ж допущених помилок [17, р. 5]. Відповідно до

вказаного у рамках фінансового аудиту доцільно виок�

ремлювати аудит фінансової звітності та аудит фінан�

сового менеджменту.

З'ясовано, що в Україні комплекс питань, які стосу�

ються терміну "аудит" розглядається, виключно, через

призму Закону України "Про аудиторську діяльність"

№ 3125�XII від 22.05.1993 р. (із змінами та доповнення�

ми), який регулює здійснення підприємницької діяль�

ності у сфері аудиту та зводиться не лише до перевірки

достовірності даних бухгалтерського обліку і показників

фінансової звітності суб'єкта господарювання, а й пе�

редбачає незалежну оцінку економічності, ефективності

та результативності використання ресурсів та інші су�

путніх складових аудиту послуги [9].

Навіть у зарубіжній та вітчизняній економічній літе�

ратурі, Міжнародних стандартах контролю якості, ауди�

ту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх по�

слуг (IFAC), які прийняти Аудиторською палатою Украї�

ни у якості національних [6], Державних стандартах

аудиту, виданих під керівництвом Генерального конт�

ролера США (US Government Accountability Office) [4]

і чинних законодавчих актах України не існує єдиного

підходу щодо визначення терміну "аудит" та "аудитор".

Слід акцентувати, що "публічний аудит" прив'язаний

до практики іноземних аудиторів, які під час власної

діяльності використовують Міжнародні стандарти про�

фесійної практики внутрішнього аудиту Інституту

внутрішніх аудиторів (ІІА), Керівні принципи для оціню�

вачів Американської асоціації з оцінки, Стандарти оці�

нки програм Спільного комітету з стандартів для оцінки

освіти, Стандарти для освітнього і психологічного тес�

тування [14]. Результати дослідження досвіду розвину�

тих країнах світу доводять, що публічний аудит є одним

із провідних інститутів громадянського суспільства,

важливим елементом сучасного публічного управління

і виступає невід'ємною частиною системи суспільно�еко�

номічного регулювання та контролю у рамках суб'єктно�

орієнтованого управління. Він має багато спільного з

державним аудитом, але в жодному разі вищезазначені

поняття не можливо ототожнювати, оскільки держав�

ний аудит представляє конституційно встановлену сис�

тему зовнішнього, незалежного суспільного контролю

за діяльністю органів державної влади з управління

національними ресурсами країни (фінансовими, мате�

ріальними, інтелектуальними) [8, с. 41—48]. На нашу

думку, вказане визначення не включає контроль на ре�

гіональному та місцевому рівні діяльності органів

публічної влади. Таким чином, саме проведення конт�

ролю на мезорівнях може забезпечити лише публічний

аудит.

Слід відмітити, що у сучасних дослідженнях та у

практиці державного управління акцентується увага на

такому компоненті системи контролю, як оцінка, або
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моніторинг, або перевірка ефективності надання дер�

жавних і адміністративних послуг. Наприклад, під моні�

торингом ефективності надання державних і адмініст�

ративних послуг розуміють "систематично повторюва�

не спостереження за якістю, комфортністю і доступ�

ністю послуг, ефективністю роботи системи їх надання

на основі єдиної системи показників при комплексному

використанні інформації з різних джерел" [10, с.117]. У

2014 р. моніторинг надання адміністративних послуг

проводився Центром політико�правових реформ, Цен�

тром досліджень місцевого самоврядування, Фондом

місцевої демократії та Центром підтримки громадських

та культурних ініціатив "Тамариск" з метою оцінювання

стану діяльності центру, якій надає послуги у відповід�

ності з вимогам Закону України "Про адміністративні

послуги" та концепції "універсаму послуг" (one�stop�

shop) [7].

Варто констатувати, що власне, продукт діяльності

органів публічної влади послуговує предметною сферою

публічного аудиту (таких процедур аудиту, як спостере�

жень та вимірювань, які здійснюються сьогодні). Звісно

ж, що подібна тенденція має обмеження для адекватної

оцінки виконання СПУ власних функцій для розвитку сер�

вісно�орієнтованої держави у кореляції із структурно�

функціональними факторами впливу на комплекс важелів

і регуляторів синхронної дії. Розвиток процесів стандар�

тизації сервісних функцій та послуг (видів діяльності) і,

відповідно, визначення предметної області публічного

аудиту, як дотримання стандартів, покликане підвищити

ефективність діяльності державного апарату. Однак ще

Г. Гегель та К. Маркс вбачали, що "формалізм у бюрок�

ратії перетворюється на самоціль..", а за результатом

виявляється те, що з часом буде презентоване Р. Мерто�

ном, як "зміщенням цілей", шляхом якого " проміжна

цінність стає цінністю кінцевою" [5].

Інші дослідники характеризують контроль СПУ як

перевірку надання публічних послуг виконавчими орга�

нами публічної влади, "як систему безперервних спос�

тережень і оцінок надання державних послуг виконав�

чими органами державної влади, де їх предметом спос�

тереження та оцінювання, є дотримання стандартів на�

дання державних послуг", а цілями — оцінка якості та

доступності державних послуг та виконання вимог до

ефективності адміністративних процедур" [2, с. 80].

Саме тому варто наголосити, що як би вітчизняні

наука та законодавство у сфері аудиту не враховували

сучасні світові знання і досвід, не обмежували поняття

"аудит" виключно підприємницькою діяльністю у сфері

бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб'єктів

господарювання, зводячи його функціональне призна�

чення лише до змісту поняття "ревізія", на наше авторсь�

ке переконання, термін "публічний аудит" варто розг�

лядати у контексті незалежної перевірки об'єктивних

даних, що стосуються процесів, які систематично повто�

рюються та пов'язані: а) зі створенням публічної послу�

ги, як продукту, б) діагностикою інформації з різних

джерел, що створює уявлення про споживчу цінність

публічної послуги, задоволеність і лояльність спожи�

вачів на відповідність цієї інформації встановленими

критеріями якості з представленням результатів аудиту

зацікавленим користувачам, що здійснюється незалеж�

ним спеціалізованим органом на всіх ієрархічних рівнях

публічного управління із залученням представників гро�

мадськості чи на їх замовлення, з метою ефективного

суб'єктно�орієнтованого управління міжсекторною

взаємодією для підвищення результативності діяльності

органів публічної влади.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, публічний аудит — це системоутворюючий

процес незалежної публічної перевірки, який пов'яза�

ний з об'єктивними потребами суспільства та здійс�

нюється для отримання повної та достовірної оцінки

подій, ефективності та результативності управлінських

рішень у публічній сфері, відповідальності, міжсектор�

ною взаємодією та підзвітності органів публічної влади

суспільству. Впровадження інституту публічного ауди�

ту у представленому значенні значно прискорить роз�

виток сервісно�орієнтованої держави в Україні та сприя�

тиме утвердженню деліберативної демократії, яка

активно формується в сучасних українських реаліях.

Адже політика досягнення суспільного консенсусу, яка

можлива за умов застосування публічного аудиту, спри�

ятиме прийняттю органами публічної влади лише таких

управлінських рішень, які забезпечать задоволення інте�

ресів громадськості. А побудований процес комунікації

між публічною владою та громадянським суспільством

шляхом реалізації публічного аудиту, сприятиме відоб�

раженню стану зрілості та розвитку українського су�

спільства у сервісно�орієнтованому напрямі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі розвитку українська держава

почала усвідомлювати необхідність зменшення центра�

лізації державного управління в багатьох сферах еко�

номічного життя суспільства та позитивно сприймати

прагнення професійних співтовариств до самооргані�

зації. Слід зазначити, що як спосіб соціального регулю�

вання суспільних відносин, саморегулювання надає

можливості для ефективного розвитку економіки та

сприяє вдосконаленню публічного управління за раху�

нок поліпшення нормативного регулювання та правоза�

стосування.

Водночас на сьогодні побудова Україною правової

демократичної держави обумовлює необхідність узго�

дження українського законодавства з міжнародним, у

зв'язку з чим особливої актуальності набуває запози�

чення зарубіжного досвіду [1], відповідно до якого за�
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проваджується ефективне саморегулювання, що перед�

бачає: наявність розробленого учасниками ринку про�

фесійного кодексу (стандартів та правил ведення бізне�

су); наявність механізмів забезпечення дотримання

(enforcement) таких кодексів, санкції за їх порушення;

ефективну систему вирішення спорів [2, с. 29].

Отже, на цей час назріла необхідність у проведенні

наукового дослідження із застосуванням комплексно�

го підходу у вирішенні питання щодо законодавчого

врегулювання діяльності саморегулівних організацій та

пошуку ефективної моделі саморегулювання з ураху�

ванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах одним із головних напрямів пріо�

ритетного розвитку інституту саморегулювання є науко�

во�теоретичне обгрунтування нормативно�правових ас�

пектів, яке забезпечить створення системного та цілісного

підгрунтя для ефективного функціонування саморегулі�
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вних організацій. Саме тому в наукових колах досить ак�

тивно почало обговорюватись питання щодо вдоскона�

лення сучасної вітчизняної системи саморегулювання.

Науковець І. Вахович характеризує особливості

здійснення саморегулювання в будівництві в Україні

враховуючи позитивний досвід забіжних країн та фор�

мулює рекомендації щодо напрямів вдосконалення

діяльності саморегулювання у будівництві [3].

І. Гармаш свої наукові здобутки присвячує вивчен�

ню питань системного аналізу розвитку галузі саморе�

гулювання на території України та виокремленню основ�

них етапів, за якими відбувався даний розвиток [4].

О. Гончаренко визначає різні види саморегулюван�

ня господарської діяльності та рівні саморегулювання:

первинний (індивідуальний, договірне саморегулюван�

ня) та вторинний (колективний, корпоративне саморе�

гулювання) [5].

О. Непомнящий проводить аналіз сучасного стану

формування системи громадського саморегулювання

містобудівного середовища в Україні, визначає її складові,

переваги, ризики, перспективні напрямки децентралізації

державного регулювання будівельної діяльності [6].

Вагомий внесок у розвиток означеної тематики вне�

сли дослідники Офісу ефективного регулювання (BRDO),

який засновано в листопаді 2015 року задля сприяння

створенню ефективного регулювання та поліпшення еко�

номічних свобод в Україні. Саме з цією метою BRDO було

підготовлено видання "Зелена книга "Саморегулювання

в Україні", в якому досить чітко обгрунтовано сучасні

проблеми розвитку та визначено напрямок для запровад�

ження механізму оптимізації відносин у сфері саморегу�

лювання, який сприятиме підвищенню взаємної довіри

та партнерства держави й бізнесу [7].

Однак попри внесок згаданих дослідників, така про�

блематика потребує подальшого комплексного дослід�

ження в частині нормативно�правових аспектів діяльності

саморегулівних організацій. Така ситуація зумовлена

наявністю виявлених прогалин в наукових дослідженнях.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою дослідження є проведення детального ана�

лізу сучасних нормативно�правових аспектів питань са�

морегулювання господарської та професійної діяль�

ності, пошуку моделі ефективного саморегулювання в

галузі архітектурної діяльності з урахуванням вітчизня�

ного та міжнародного досвіду, а також розв'язання на�

зрілих проблем та визначення нових підходів до функ�

ціонування інституту саморегулювання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні держава є інструментом формування спри�

ятливих умов для розвитку ринкової економіки, активі�

зації інноваційних процесів та підвищення інвестиційної

привабливості ринків за рахунок ефективного держав�

ного регулювання, а також шляхом розвитку професій�

них співтовариств, які грунтуються на принципах само�

організації та гарантують самостійне створення необ�

хідних умов, що відповідають професійним, господарсь�

ким та громадським інтересам. Для покращення умов

існування та моніторингу діяльності економіки українсь�

ка держава при виборі методів регулювання застосо�

вує системний підхід, в якому з'являється такий інстру�

мент як саморегулювання, де держава має право нада�

ти певній галузі ширші права на самоорганізацію, якщо

в ній присутня належна концентрація професіоналів.

В Україні саморегулювання являє собою спосіб ре�

гулювання при мінімальному державному втручанні,

коли учасники групи з організованою правовою стра�

тегією визначають правила реалізації певної діяльності,

контролюють дотримання цих правил та використову�

ють певні методи впливу на порушників. В умовах тако�

го підходу не виключається державний вплив. В цьому

випадку здійснюваний державою контроль визначаєть�

ся як механізм нагляду за саморегулівними організа�

ціями та, у разі їхньої нездатності до здійснення регу�

лювання, своєчасного втручання у процеси.

На сучасному етапі розвитку чинне законодавство

України надає можливість формування саморегулівних

організацій у наступних видах професійної й госпо�

дарської діяльності [7, с. 8—9]:

— оціночна діяльність;

— оцінка земель;

— землеустрій;

— архітектурна діяльність;

— діяльність на оптових ринках сільськогоспо�

дарської продукції;

— сільськогосподарська дорадча діяльність;

— професійна діяльність на ринку цінних паперів;

— діяльність арбітражних керуючих;

— адміністрування недержавних пенсійних фондів;

— діяльність кредитних спілок;

— страхова діяльність;

— організація формування та обігу кредитних

історій;

— туризм;

— діяльність на ринку електричної енергії;

— діяльність організацій/об'єднань роботодавців.

Офіційно в Україні визнано 24 саморегулівні орга�

нізації, які реалізують свою діяльність у 6 галузях, де:

8 саморегулівних організацій працюють у сфері з оці�

ночної діяльності, в тому числі з оцінки земель, 2 — із

землеустрою, 5 — з діяльності арбітражних керуючих,

4 — у сфері архітектурної діяльності, 5 — із професій�

ної діяльності на ринку цінних паперів [9].

Слушно, що до головних умов державного регулю�

вання в першу чергу відносять прийняття нормативно�

правових актів, обов'язкових для виконання, функцію

контролю за виконанням яких здійснює уповноважений

орган державної влади.

На сьогодні активність українських саморегулівних

організацій обумовлена 40 нормативно�правовими акта�

ми, що включають в себе: 18 законів, 6 постанов та 1 роз�

порядження Уряду, 7 наказів центральних органів вико�

навчої влади, 4 розпорядження та 4 рішення національ�

них комісій. Зокрема актами, які передбачають право�

відносини на засадах саморегулювання, є Закони Украї�

ни "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці�

ночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель", "Про

землеустрій", "Про архітектурну діяльність", "Про оптові

ринки сільськогосподарської продукції", "Про сільсько�

господарську дорадчу діяльність", "Про цінні папери та

фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку

цінних паперів в Україні", "Про відновлення платоспро�
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можності боржника або визнання його банкрутом", "Про

організацію формування та обігу кредитних історій",

"Про страхування", "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг", "Про інститути

спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне за�

безпечення", "Про кредитні спілки", "Про туризм", "Про

енергетичну ефективність будівель", "Про організації

роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяль�

ності".

Автором та колегами офісу ефективного регулюван�

ня, а саме: О. Гончарук, Д. Малюською, О. Шуляк, А. За�

блоцьким, П. Яремчук, В. Пінчук, Х. Файчак, І. Лаври�

ненко   на основі аналізу законодавства України ста�

ном на 31 вересня 2017 року було проведено дослід�

ження нормативної бази, де були обумовлені органі�

заційні та правові аспекти діяльності саморегулівних

організацій [7]. Під час аналізу також було визначено,

що із перелічених сфер діяльності саморегулівних

організацій, у чотирьох відсутні будь�які підзаконні нор�

мативні акти, які б визначали порядок їх створення та

діяльності [7, с. 9]:

— діяльність з організації формування та обігу кре�

дитних історій;

— діяльність у сфері туризму;

— діяльність організацій/об'єднань роботодавців;

— діяльність з сертифікації енергетичної ефектив�

ності або обстеження інженерних систем.

Однак в галузі енергетичної ефективності саморе�

гулювання було передбачено з прийняттям Закону Ук�

раїни "Про енергетичну ефективність будівель", який

прийнятий 22 липня 2017 року, але вводиться в дію з

23 липня 2018 року, тобто фактично Уряд має рік на

прийняття необхідних для виконання положень закону

нормативно�правових актів [7, с. 9].

У цілому вдосконалення побудованої системи інсти�

туту саморегулювання в сучасних умовах відбувається

досить повільно та не розглядається як важлива скла�

дова державного регулювання. Правові норми, що сто�

суються цієї діяльності, визнані як суперечливі. Пере�

думовою даного фактору є те, що законодавством не

визначено основного вектору в діяльності інститутів

саморегулювання, не сформульовано цілей та шляхів

здійснення саморегулювання, відсутній системний та

комплексний механізм удосконалення та функціонуван�

ня саморегулівних організацій.

Однак 10 травня 2018 року розпорядженням Кабі�

нету Міністрів України № 308�р було схвалено Концеп�

цію реформування інституту саморегулювання в Україні

[9], розроблену на основі попередніх досліджень у цій

сфері [7], в якій, насамперед, за результатами аналізу

нормативної основи саморегулювання та особливостей

діяльності існуючих саморегулівних організацій визна�

но наявність таких проблем:

— відсутність належного врегулювання на законо�

давчому рівні питань саморегулювання господарської

та професійної діяльності;

— відмінність підходів до процедур здійснення са�

морегулювання у різних сферах, зокрема відсутність си�

стемного підходу до інституту саморегулювання на за�

конодавчому рівні;

— неврегулювання на законодавчому рівні питання

щодо утворення та діяльності саморегулівних організацій;

— утворення саморегулівних організацій у тих сфе�

рах діяльності, в яких законодавством допускається їх

утворення, лише у третині випадків, при цьому серед

існуючих на сьогодні саморегулівних організацій тільки

частина виконує свої функції;

— здійснення саморегулівними організаціями по�

вноважень з урахуванням виду діяльності, обсяг та зміст

яких призводить до викривлення самої сутності само�

регулювання;

— наявність в Україні організацій, які мають клю�

чові ознаки саморегулівної організації, але законодав�

ством не передбачено можливості їх функціонування у

такому статусі;

— відсутність належної законодавчої основи для

здійснення контролю за виконанням саморегулівними

організаціями делегованих їм державними органами

функцій з регулювання господарської діяльності.

Концепцією заплановано протягом 2018—2019

років впровадження певних змін у системі публічного

управління шляхом впровадження досвіду європейсь�

ких країн в рамках Угоди про асоціацію між Україною,

з однієї сторони, та Європейським Союзом і держава�

ми�членами ЄС, з іншої сторони.

Слушно, що в розвинених країнах органи, де усві�

домлюється необхідність зменшення централізації дер�

жавного управління у певних галузях професійної чи

господарської діяльності, а у членів фахових спільнот

існує прагнення до самоорганізації і самоврядування,

держави йдуть на створення юридичних осіб публічно�

го права, наділяючи останніх правом здійснювати час�

тину державних функцій (владних повноважень), які до

утворення таких організацій належали до компетенції

державних органів (переважно міністерств). Юридичні

особи публічного права з переважно обов'язковим член�

ством, що створюються в силу прямої вказівки про їх

утворення у законі з наділенням їх законом владними

повноваженнями у певній сфері професійної чи госпо�

дарської діяльності є організаціями професійного са�

моврядування (ОПС).

Держава виступає єдиним засновником організацій

професійного самоврядування та законодавчо закріп�

лює підстави, на яких утворюється та функціонує така

організація, процедури прийняття управлінських рішень

органами організацій професійного самоврядування,

які не в змозі змінюватися членами організації. Це

рішення є гарантом мінімізації авторитарної та коруп�

ційної складової при прийнятті рішень під час управлін�

ня у будь�якій галузі. Завдяки цьому така форма регу�

лювання є досить прозорою.

Слід відзначити, що Україна почала запроваджува�

ти засади саморегулювання в окремих галузях та сфе�

рах через іншу, ніж юридична особа публічного права,

модель — саморегулівні організації (СРО), які діють як

добровільні об'єднання, створені на засадах належності

до однієї професії чи виду діяльності. Надання об'єднан�

ню статусу саморегулівної організації відбувається на

підставі рішення спеціально уповноваженого органу

державної влади у відповідній сфері у разі його відпо�

відності установленим вимогам. Об'єднання, які утво�

рюються у добровільному порядку, у разі відповідності

законодавчо встановленим вимогам отримують від дер�

жави повноваження з виконання традиційно належних
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лише їх регуляторних функцій (перш за все, допуску до

виконання робіт та відсторонення від їх здійснення).

Подібне регулювання передбачено і в Концепції ре�

формування інституту саморегулювання в Україні. Пла�

нується подальше передання окремих функцій з регу�

лювання господарської та професійної діяльності, які

сьогодні реалізуються органами державної влади, са�

морегулівним організаціям. Цей перебіг подій, як пла�

нується, буде закріплений законодавчо: загальні заса�

ди саморегулювання господарської та професійної

діяльності, правові та організаційні засади утворення та

діяльності СРО планується визначити окремим законом,

а спеціальними законами у різних сферах господарсь�

кої та/або професійної діяльності має бути визначено

особливості регулювання суспільних відносин щодо

утворення та діяльності саморегулівних організацій у

цих сферах.

Концепцією передбачено, що саморегулювання гос�

подарської та професійної діяльності в організаціях із

добровільним членством [9]:

— здійснюється одночасно з державним регулю�

ванням у відповідних сферах шляхом затвердження і ви�

конання правил (стандартів) такої діяльності, якими

встановлюються додаткові до визначених законодав�

ством вимоги щодо здійснення відповідної господарсь�

кої або професійної діяльності, а також із забезпечен�

ням контролю за їх виконанням;

— може забезпечуватися додатковою матеріаль�

ною відповідальністю членів саморегулівної організації

перед споживачами товарів (робіт, послуг).

Обов'язковість членства всіх суб'єктів господарсь�

кої та/або професійної діяльності в саморегулівній

організації може встановлюватися законами у разі по�

кладення на таку організацію законом функцій з регу�

лювання господарської або професійної діяльності.

Означене підтверджує, що в Україні система само�

регулювання тяжіє до поміркованої моделі, яка поєднує

риси як організацій професійного самоврядування, так

і саморегулівних організацій. Однак при розробленні

передбаченого Концепцією окремого закону вважаємо

правильним передбачити можливість запровадження у

галузях, де це доцільно, або ж при імплементації євро�

пейського законодавства (де це передбачено) також

іншої моделі саморегулювання, відомої як делеговане:

утворення організацій професійного самоврядування

(ОПС) як юридичних осіб публічного права, що створю�

ються в силу прямої вказівки про їх утворення у законі

з наділенням їх законом владними повноваженнями у

певній сфері професійної чи господарської діяльності.

Варто зазначити, що реалізація Концепції вимага�

тиме удосконалення спеціального законодавства у всіх

сферах, у яких саморегулювання в тій чи іншій мірі вже

запроваджено в Україні, у тому числі в будівництві, де

така діяльність вже перейшла у практичну площину. Це

в черговий раз актуалізує необхідність вивчення та нау�

кового переосмислення кращих міжнародних практик

з означених питань.

Зарубіжний досвід свідчить, що у деяких країнах,

зокрема у Франції, Великобританії, Німеччині не існує

обов'язкової атестації будівельних фірм. У цих країнах

сформована державна політика надання економічних

переваг для організацій, які сертифіковані в певній, виз�

наній державою системі. В межах інформаційної ком�

панії роз'яснюються переваги членства в асоціаціях чи

сертифікації за певною системою. Так, наприклад, у Ве�

ликобританії з 1997 року діє схема самосертифікації

підприємств, яка була запроваджена урядом. Суть її по�

лягає в тому, що виконання певних видів будівельних

робіт організацією, яка визнана компетентною, не підля�

гають перевірці інспекціями будівельного контролю.

Замість цього представник фірми видає споживачам

відповідний сертифікат про те, що роботи виконані

відповідно до будівельних правил. "Будівельними пра�

вилами — 2000" визначений перелік асоціацій, члени

яких автоматично вважаються компетентними. Спожи�

вачі отримують вигоду від зниження ціни робіт, оскіль�

ки плата за контроль за станом будівництва при само�

сертифікації не стягується. Будівельні організації, які

приєднались до цієї схеми, уникають часових і фінан�

сових витрат на подання до місцевого органу влади по�

відомлення про будівництво. Місцевим органам влади

така схема дозволяє сконцентрувати свої ресурси на

більш значущих та ризикованих об'єктах.

Вивчення досвіду економічно розвинених країн вка�

зує на спільність цілей державного регулювання у бу�

дівництві та, водночас, на різноманіття форм, які може

приймати національна система такого регулювання,

шляхів, методів і засобів досягнення цілей, які є в арсе�

налі окремо взятої держави, та їх особливостей при пе�

редачі регуляторних функцій недержавним саморегу�

лівним організаціям [8, с. 11].

Варто зазначити, що на сьогодні в українській дер�

жаві існують і виконують делеговані державою повно�

важення саморегулівні організації у сфері архітектур�

ної діяльності:

— Всеукраїнська громадська організація "Гільдія

проектувальників у будівництві", яка була офіційно вне�

сена до відповідного реєстру на підставі наказу Мінре�

гіону № 208 від 30 липня 2014 року;

— Громадська організація "Гільдія інженерів тех�

нічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури",

яку зареєстровано згідно з наказом Мінрегіону № 218

від 06 серпня 2014 року;

— Всеукраїнська громадська організація "Асоціа�

ція експертів будівельної галузі", що отримала статус

саморегулівної організації на підставі наказу Мінрегіо�

ну № 217 від 06 серпня 2014 року;

— Національна спілка архітекторів України, зареє�

стрована у якості саморегулівної організації наказом від

18 жовтня 2016 року № 280.

Загалом з аналізу вітчизняного та зарубіжного дос�

віду слідує, що, окрім нормативно�правових актів, прий�

нятих уповноваженими органами, управління здійсню�

ється відповідними саморегулівними організаціями, які

розроблять власні стандарти, правила, умови здійснен�

ня професійної й господарської діяльності (зокрема, у

сфері будівництва) та виконують цілий спектр переда�

них державою функцій. Тенденція регулювання будів�

ництва спрямована не лише на передачу значного обся�

гу повноважень органам місцевого самоврядування, які

в процесі реалізації будівельних питань мають мож�

ливість враховувати особливості тієї чи іншої місцевості.

Також значна роль у регулюванні будівництва відводить�

ся саморегулівним організаціям.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Запропонований аналіз дозволяє зробити наступні

узагальнення.

Перспективним напрямком розвитку державного

регулювання, спрямованим на забезпечення якості і

надійності продукції, є роздержавлення публічного

управління та подальший розвиток саморегулювання

ринків. В Україні запроваджується поміркована модель

саморегулювання, яка поєднує риси як організацій про�

фесійного самоврядування, так і саморегулівних орган�

ізацій, та за якою некомерційні об'єднання, які утворю�

ються у добровільному порядку суб'єктами певного виду

господарської діяльності або професії, у разі відповід�

ності законодавчо встановленим вимогам отримують від

держави повноваження з виконання традиційно належ�

них лише їх регуляторних функцій.

Українське законодавство вже містить передумови

для запровадження саморегулювання. На сьогодні ство�

рені та діють саморегулівні організації у різних сферах

діяльності, їм делеговано окремі повноваження щодо до�

пуску на ринок і регулювання ринку. Досвід цих організацій

має стати основою для удосконалення та впровадження

ефективних моделей саморегулювання, визначених за

результатами вивчення й апробації кращих зарубіжних

практик з роздержавлення публічного управління, що

сприятиме послабленню рівня владно�адміністративного

тиску, розвантаженню органів державної влади від невла�

стивих функцій, підвищенню відповідальності учасників

ринку і, як наслідок, покращенню якості робіт і послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України однією з

актуальних загроз національним інтересам визначено

підрив суспільно�політичної стабільності з метою зни�

щення держави Україна [1]. За таких умов, що склали�

ся існує нагальна необхідність створення ефективної

системи профілактики та протидії загрозам суспільно�

політичній стабільності України.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле�

ми з найбільш важливими науковими та практичними
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завданнями дослідження державно�управлінських про�

блем забезпечення суспільно�політичної стабільності в

умовах зовнішнього інспірування соціальних конфліктів.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко�

вих публікацій можна зробити висновок про те, що дер�

жавно�управлінськими проблемами забезпечення су�

спільно�політичної стабільності переймалися такі вітчиз�

няні дослідники, як: В. Абрамов, Д. Кучма, Г. Ситник

(концептуальні засади державного управління забезпе�

ченням національної безпеки) [2], О. Руденко (теорети�
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ко�методологічні засади дослідження суспільної стаб�

ільності в науці державного управління) [3], О. Валевсь�

кий (аналіз загроз стабільності в упровадженні політи�

ки реформ) [4], О. Литвиненко (сценарії інспірування

суспільно�політичної нестабільності) [5], М. Шевченко

(технології державного реагування на загрози дестабі�

лізації суспільно�політичної системи) [6—9].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Незважаючи на значний науковий доробок вітчиз�

няних дослідників державно�управлінських проблем

забезпечення суспільно�політичної стабільності, маємо

констатувати, що сьогодні ще обмаль праць, в яких би

досліджувалися теоретико�методологічні засади дер�

жавного управління у сфері забезпечення суспільно�

політичної стабільності України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретико�методологі�

чних засад державного реагування на загрози дестабі�

лізації суспільно�політичної системи в умовах інспіру�

вання соціальних конфліктів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У моделі державно�управлінській діяльності у сфері

забезпечення суспільно�політичної стабільності, запро�

понованої вітчизняним дослідником М. Шевченко, ви�

окремлено три рівні: перший рівень — світоглядний,

який забезпечує загальне розуміння проблем забез�

печення суспільно�політичної стабільності; другий рі�

вень — процесний, який покликаний забезпечити раці�

ональну побудову процесу стабілізації суспільно�по�

літичної ситуації з урахуванням моделей загроз деста�

білізації суспільно�політичної системи, які реалізову�

ються в конкретно�історичних умовах; третій рівень —

організаційний, який покликаний забезпечити раціо�

нальну організацію діяльності суб'єктів забезпечення

суспільно�політичної стабільності на стратегічному та

тактичному рівнях державного управління [8].

Розглядаючи світоглядний рівень державно�управ�

лінську діяльність у сфері забезпечення суспільно�полі�

тичної стабільності акцентуємо увагу на визначенні по�

няття "суспільно�політична стабільність". Під останньою

будемо розуміти стан суспільства та політичної системи,

для якого характерна певна стійкість, єдність, цілісність,

здатність до ефективної та конструктивної взаємодії по

досягненню цілей суспільного розвитку, а також мобілі�

зації всього потенціалу держави й суспільства для захис�

ту власних інтересів, подолання небезпеки [9, с. 51].

Передумовами суспільно�політичної стабільності є:

1) стабільна економіка;

2) рівновага між функціонуючими владними струк�

турами. Жодна політична група, жоден соціальний інсти�

тут не повинні панувати над всіма іншими;

3) наявність у суспільстві хоча б елементарної зла�

годи. У її формуванні важливу роль відіграють засоби

масової інформації, які здатні відчужувати або об'єдну�

вати їх навколо політичного керівництва;

4) наявність ефективного державного управління.

Поширення корупції й інших негативних явищ в органах

центральної влади дестабілізують суспільство. Ста�

більність центральної влади є одним з найголовніших

показників добробуту громадян та злагоди в суспільстві.

Проведене дослідження теоретико�методологічних

засад і сучасних підходів до розуміння проблем за�

безпечення суспільно�політичної стабільності дозволи�

ло М. Шевченку стверджувати, що в наукових дослід�

женнях, які присвячені розгляду проблем забезпечен�

ня суспільно�політичної стабільності відбувся перехід

від марксизму до неомарксизму, а в подальшому до

синергетики та тоталогії [8].

На нашу думку, вказані положення потребують уточ�

нення, а саме в аспекті історичних уявлень про держав�

не управління соціальними процесами:

у рамках марксизму панувало лінійне уявлення про

управління соціальними процесами й забезпечення сус�

пільно�політичної стабільності пов'язувалося виключно

із стабілізуючою роллю середнього класу та глобаль�

ною ідеологізацією суспільства [10]. В рамках неомар�

ксизму до вказаного переліку чинників забезпечення

суспільно�політичної стабільності включається питання

надбудови, насамперед — культури [11];

у рамках синергетики панує нелінійне уявлення про уп�

равління соціальними процесами й відповідно, суспільство

розглядається як надзвичайно складна система, кожен еле�

мент якої має дуже багато ступенів свободи. Синергетику

пронизує фундаментальна ідея незворотності історії сис�

теми, яка актуалізує структурну групу категорій — хаос,

порядок, історія, а також фундаментальні ідеї розвитку як

самоорганізації системи за допомогою самодії. З останньою

— співвідносяться дві категоріальні структури, які охоплю�

ють категорії: а) якісний стрибок, розвиток (як самооргані�

зація), хаос, порядок; б) частина, ціле, дія, самодія [12];

у рамках тоталогії акцентується увага на дослідженні

динамічного хаосу при цьому увага дослідників акцентуєть�

ся на вивченні ментальності, в якій втілено нерозривна

єдність як матеріальних так й ідеальних елементів складо�

вих історичного процесу. При цьому соціум розуміється як

тотальність, за якої всім сферам суспільного життя прита�

манні як самостійність, так і органічна єдність. В рамках

тоталогії вперше починають досліджуватися умови як са�

мостійний детермінант, а саме: соціальне середовище жит�

тя, соціально�економічна та політична ситуація і т.д. [13, с.

55—56]. Умови породжують випадковості в яких є завжди

своя система відносин, які впорядковані структурно. Зав�

дяки дії механізму самодетермінації тотальність є одночас�

но тією, що творить, й тією яку творять. Цей механізм само�

детермінації в суспільстві забезпечує загальну саморегуля�

цію життєдіяльності людини, а також численні коливальні

явища. Водночас він проявляється у взаємовпливах еконо�

міки і політики, політики та ідеології, політики і культури,

науки і освіти, освіти і технологічного прогресу, науки і гу�

манізму, культури та ідеології, культури і безпеки і т.д. Зау�

важимо, що наявність механізму самодермінації в

суспільстві забезпечує існування "індустрії випадковостей",

яка має деструктивний характер й обслуговує переважно

корпоративні і приватні інтереси. Нині ця "індустрія випад�

ковостей" має досить широкий набір технологій дестабілі�

зації економічної та суспільно�політичної систем. Застосу�

вання вказаних технологій надає можливість активній сто�
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роні досягнути наступних цілей протиборства: дискриміна�

ція влади держави�супротивника у вирішенні проблем за�

безпечення суспільно�політичної стабільності та подальша

делегітимізація влади; створення та подальша підтримка

сепаративних рухів та опозиції, що за певних умов перед�

бачає військову допомогу; інспірування соціального конф�

лікту та приведення опозиції до влади та закріплення пози�

тивних результатів спеціальної операції [14].

У науковій літературі [6—8; 14] представлено ба�

зову модель загроз дестабілізації суспільно�політичної

системи. Ця модель структурно включає в себе такі мо�

делі як: модель створення ситуації економічної неста�

більності, яка передбачає планування та здійснення низ�

ки взаємопов'язаних заходів; модель політичної деста�

білізації суспільно�політичного життя в столиці держа�

ви; модель політичної дестабілізації суспільства екст�

ремістськими організаціями; модель політичної деста�

білізації суспільства сепаратистськими та терористич�

ними організаціями.

Інспірування соціальних конфліктів та використан�

ня вказаних моделей загроз дестабілізації суспільно�

політичної системи будь�яким суб'єктом протиборства

є потенційно небезпечним для національної безпеки

конкретної держави.

Розглядаючи процесний рівень державно�управ�

лінську діяльність у сфері забезпечення суспільно�полі�

тичної стабільності акцентуємо увагу на визначенні по�

няття "стабілізація". Під останньою будемо розуміти

комплекс заходів державної політики, який спрямова�

ний на запобігання кризових явищ в економічній, по�

літичній та соціальній сферах. Стабілізація виступає ви�

рішальною передумовою та першим етапом подолання

кризи в зазначеній галузі. У такому контексті необхід�

но мати на увазі, що стабілізація є необхідним, але не�

достатнім елементом більш широкого державно�управ�

лінського явища — антикризова політика. Антикризо�

ва політика, яка зводиться лише до однієї стабілізації,

не може забезпечити тривалий успіх [15, с. 671].

Відповідно, антикризова політика передбачає роз�

робку та реалізацію двох стратегій забезпечення сусп�

ільно�політичної стабільності:

стратегії ствердження, зміцнення стійкості суспіль�

ної системи, що передбачає побудову благополучного і

впевненого у своєму майбутньо�

му суспільства. Тобто стратегічне

управління у сфері забезпечення

суспільно�політичної стабільності

спрямоване на збереження

стійкості соціальної системи в

межах, які є необхідними для за�

безпечення нормального про�

тікання життєво важливих для неї

процесів;

стратегії захисту, при якому

основа діяльності органів держав�

ної влади, які опікуються питання�

ми забезпечення суспільно�пол�

ітичної стабільності складає вияв�

лення загроз і їх нейтралізація.

Тобто тактичне управління у сфері

забезпечення суспільно�політич�

ної стабільності відрізняється мо�

більністю і спрямоване на забезпечення відносно швид�

кої зміни соціальної системи [8, с. 108].

Зазначимо, що стратегічне та тактичне управління

у сфері забезпечення суспільно�політичної стабільності

пов'язані один з одним за принципом компліментар�

ності: один тип компенсує, доповнює те, на що не "спро�

можний" інший.

Розглядаючи організаційний рівень державно�управл�

інської діяльності у сфері забезпечення суспільно�політич�

ної стабільності, акцентуємо увагу на формах системної

протидії загрозам суспільно�політичній стабільності на стра�

тегічному та тактичному рівнях державного управління.

Формами системної протидії сучасним загрозам

суспільно�політичній стабільності на стратегічному рівні

державного управління є:

а) заходи по підвищенню стійкості держави до де�

структивного інформаційного впливу, до економічного

і військового послаблення країни, до загострення су�

спільно�політичних протиріч в суспільстві;

б) стратегеми протидії зовнішнім, внутрішнім і транс�

граничним загрозам. Найважливіше значення для підви�

щення стійкості країни до сучасних загроз суспільно�полі�

тичній стабільності має захист і збереження базових цінно�

стей українського суспільства, культурних, освітніх і соці�

ально�економічних основ держави і суспільства [8, с. 108].

Формами системної протидії сучасним загрозам сус�

пільно�політичній стабільності на тактичному рівні держав�

ного управління є технології державного реагування на

загрози дестабілізації суспільно�політичної системи [6].

Розглянемо динаміку соціальної напруженості під

час загострення суспільно�політичної ситуації (див. рис.

1), що дозволить визначити цілі державного реагуван�

ня на загрози дестабілізації суспільно�політичної сис�

теми, а також розробити соціальні прогнози розвитку

суспільно�політичної ситуації, які є необхідними для

прийняття відповідних державно�управлінських рішень

у цій специфічній сфері.

На графіку (рис. 1), визначено наступні зони:

А — зона фонової напруженості, де соціальна на�

пруженість має безсистемний характер і знаходиться в

межах "норми" (стабільний стан) — до моменту пере�

вищення фонової напруженості (t
1
) та після моменту

повернення до неї (t
5
).
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Рис. 1. Типовий графік динаміки соціальної напруженості під час
загострення суспільно�політичної ситуації

Джерело: [16, с. 34].
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В — зона поступового зростання соціальної напру�

женості до її критичного рівня (Н
кр

) — від моменту пе�

ревищення фонової напруженості (t
1
) до моменту інци�

денту (t
2
), тобто критичної точки, з якої починається

лавиноподібне зростання соціальної напруженості. У цій

зоні відбувається зародження конфлікту, який може

бути інспірований зовнішніми або внутрішніми силами

з метою повалення конституційного ладу.

С — зона різкого зростання соціальної напруже�

ності, що відповідає розвитку соціального конфлікту.

За час від моменту інциденту (t
2
) до моменту кризового

стану (t
3
) напруженість досягає свого найвищого рівня

(Н
max

). У зазначеному часовому інтервалі, крім інциден�

ту, знаходиться ще одна критична точка — соціальний

вибух, який відбувається після досягнення певного по�

рогу. Після перевищення рівня соціальної напруженості

(Нпор), напруженість набуває вибухонебезпечного ха�

рактеру та здатна вибухнути при наявності відповідних

соціальних детонаторів;

D — зона піку соціальної напруженості — кульмі�

нація конфлікту. В інтервалі від моменту кризового ста�

ну (t
3
) до моменту спаду напруженості (t

4
) відсутні будь�

які суттєві тенденції у бік зростання або зниження соц�

іальної напруженості. Після досягнення піку конфлікт

або розв'язується, або переходить в іншу форму.

E — зона зниження соціальної напруженості — вре�

гулювання конфлікту. Від моменту спаду напруженості

(t
4
) до моменту повернення до фонової напруженості

(t
5
) існує стійка тенденція до зменшення рівня напруже�

ності. Нахил кривої графіку залежить від характеру роз�

в'язання конфлікту.

У залежності від стадії формування та реалізації

загроз дестабілізації суспільно�політичній системи мо�

жуть застосовуватися такі технології державного реа�

гування на вказані загрози:

у зоні фонової напруженості (зона А графіку) —

профілактика загроз;

у зоні поступового зростання соціальної напруже�

ності до її критичного рівня (зона В графіку) — попе�

редження загроз;

у зоні різкого зростання соціальної напруженості,

що відповідає розвитку соціального конфлікту (зона С

графіку) та в зоні піку соціальної напруженості — куль�

мінація конфлікту (зона D графіку) — припинення та

локалізація дії загрози;

у зоні зниження соціальної напруженості (зона Е

графіку) — профілактика загроз.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

1. Модель державно�управлінської діяльності у

сфері забезпечення суспільно�політичної стабільності

є аналог, схема, структура певного фрагменту соціаль�

ної реальності пов'язаної із безпековим середовищем,

внутрішньою політикою та політикою національної без�

пеки. Цей аналог слугує для збереження та розширен�

ня знання про умови та причини дестабілізації суспіль�

но�політичної системи, діалектику взаємозв'язку між

внутрішньою та безпековою політиками в контексті за�

безпечення суспільно�політичної стабільності, про осно�

ви розбудови системи профілактики та протидії загро�

зам суспільно�політичній стабільності, про основи дер�

жавного реагування на загрози дестабілізації суспіль�

но�політичної системи.

2. Обгрунтовано, що теоретико�методологічними

засадами державного реагування на загрози суспільно�

політичній стабільності в умовах інспірування соціаль�

них конфліктів є синергетика та тоталогія.

3. Встановлено, що в залежності від стадії форму�

вання та реалізації загроз дестабілізації суспільно�пол�

ітичній системи можуть застосовуватися відповідні тех�

нології державного реагування на вказані загрози:

у зоні фонової соціальної напруженості (зона А гра�

фіку) — профілактика загроз;

у зоні поступового зростання соціальної напруже�

ності до її критичного рівня (зона В графіку) — попе�

редження загроз;

у зоні різкого зростання соціальної напруженості,

що відповідає розвитку соціального конфлікту (зона С

графіку) та в зоні піку соціальної напруженості — куль�

мінація конфлікту (зона D графіку) — припинення та

локалізація дії загрози;

у зоні зниження соціальної напруженості (зона Е

графіку) — профілактика загроз.

Проектування та державне конструювання системи

профілактики та протидії загрозам суспільно�політич�

ної стабільності є окремою складною темою і потребує

ретельного дослідження, що автор і ставлять за мету

під час подальшої роботи у цій сфері.
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FORMATION OF THE STATE MECHANISM FOR DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN REGION

Зазначено, що створення повноцінного інформаційного забезпечення для підтримки прий�
няття рішень і формування державної політики є актуальною проблемою, вирішення якої за�
безпечить ефективне управління розвитком регіону.

Визначено, що в теперішній час інформаційного забезпечення державного управління в Ук�
раїні приділяється значна увага, в тому числі — процесу забезпечення соціально�економічного
розвитку та ефективності системи державного управління регіонами України і місцевого само�
врядування на основі використання інформаційних технологій. За рахунок забезпечення органів
управління релевантною інформацією підвищується якість управління, а значить, зростає ефек�
тивність регіонального відтворення. Використання інформації, динаміка накопичення і харак�
тер зміни її властивостей, призводять до необхідності визначення в процесі її відтворення
інформаційних ресурсів, резервів і запасів, що мають різні часові та просторові, структурні і
функціональні характеристики.

Розглянуто сучасні інформаційні технології, що дозволяють створювати, зберігати, перероб�
ляти і забезпечувати ефективні способи надання інформації споживачеві, стали важливим фак�
тором життя суспільства і засобом підвищення ефективності управління усіма сферами су�
спільної діяльності. Рівень інформатизації процесів управління в регіоні стає одним з основних
факторів успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів України. Інфор�
маційні потоки, що циркулюють у сфері державного управління, в регіоні досить великі. Підніма�
ючись по рівням влади, інформація набуває все більш узагальнюючий і аналітичний характер,
на її основі створюють прогнози майбутнього розвитку і розраховують оцінки минулих періодів.
Досвід показує, що управлінське рішення приймається, як правило, в умовах дефіциту часу і
нестачі необхідної інформації. Тому важлива роль такої процедури інформаційної системи, як
ефективний інформаційний пошук.

It is noted that the creation of a comprehensive information support to support decision�making
and state policy formation is an urgent problem, the solution of which will ensure effective
management of the development of the region.
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ВСТУП
За останнє десятиліття інтенсивний розвиток і по�

всюдне впровадження ІКТ для збору, зберігання, оброб�

ки і передачі даних привело до радикальних змін в еко�

номіці, соціальній сфері, позначилося на житті кожно�

го члена суспільства. Роль ІКТ як одного з ключових

чинників, що забезпечують стале економічне зростан�

ня, сприятливий інноваційний клімат і, в кінцевому ра�

хунку, підвищення життєвого рівня населення, обумов�

лює необхідність всебічного аналізу процесів, що відбу�

ваються в цій сфері, дослідження нових, раніше не вив�

чених явищ і проблем і вироблення адекватної держав�

ної політики щодо їх вирішення. Створення повноцін�

ного інформаційного забезпечення для підтримки прий�

няття рішень і формування державної політики є

актуальною проблемою, вирішення якої забезпечить

ефективне управління розвитком регіону.

Успішному функціонуванню системи інформаційно�

го забезпечення процесів управління в регіоні сприяє

реалізація комплексу заходів організаційно�технічного,

економічного і правового характеру. Важливе місце при

цьому займає вироблення управлінських рішень. Умо�

вою їх вдосконалення є максимально повний облік фак�

торів, що впливають на ефективність управління в регі�

оні в результаті використання ІКТ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти інформаційного забезпечення органів

державної влади розглядалися у роботах: В. Бакумен�

ка, Л. Донець, В. Дорофієнка, Я. Клейнера, Г. Климо�

It is determined that at present the information support of the state administration in Ukraine is
paying a lot of attention, including — the process of ensuring socio�economic development and
efficiency of the system of state governance of regions of Ukraine and local self�government on the
basis of the use of information technologies. At the expense of ensuring the management of relevant
information, the quality of management increases, and hence the effectiveness of regional
reproduction increases. The use of information, the dynamics of accumulation and the nature of the
change in its properties, leads to the need to determine in the process of reproduction of information
resources, reserves and stocks that have different time and spatial, structural and functional
characteristics.

Considered modern information technologies, which allow to create, store, process and provide
effective ways of providing information to the consumer, have become an important factor in the life
of society and a means to improve the efficiency of management of all spheres of social activity. The
level of information management processes in the region is one of the main factors of successful
economic development and competitiveness of Ukrainian regions. The information flows circulating
in the field of public administration are quite large in the region. Rising on the levels of power, the
information is becoming more generalized and analytical, on its basis create forecasts of future
development and calculate estimates of past periods. Experience shows that managerial decision is
taken, as a rule, in the absence of time and lack of necessary information. Therefore, the role of
such an information system procedure as an effective information retrieval is important.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, державний механізм, інформаційно�комунікаційні техно�

логії, соціально�економічний розвиток, конкурентоспроможність регіонів, державна політика

Key words: information support, state machinery, information and communication technologies, socio�economic

development, regions' competitiveness, state policy.

вицької, Т. Куценко, В. Степанова. Водночас, за визна�

ченням багатьох учених дослідників, зокрема Р. Абдеє�

ва, Т. Дейнеки, О. Іванова та ін., на сьогодні ще немає

чіткого розуміння державного механізму розвитку і роз�

повсюдження інформаційно�комунікаційних технологій

у регіоні, а також не вирішеним залишається питання

формування дієвого інформаційного забезпечення в

діяльності місцевих органів влади.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз теоретичних і розгляд прак�

тичних аспектів державного механізму розвитку і роз�

повсюдження інформаційно�комунікаційних технологій

в регіоні, визначити фактори, що впливають на ефек�

тивність державного управління соціально�економічним

розвитком регіону в результаті використання ІКТ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематизуємо основні фактори, що впливають на

ефективність державного управління соціально�еконо�

мічним розвитком регіону в результаті використання ІКТ

(рис. 1) і розглянемо сутність окремо кожного факто�

ра.

Різні методологічні підходи, які використовуються

класифікатори, історично сформовані системи статис�

тичних показників і правила обліку, що застосовуються

в кожному з відомств, не дозволяють звести ці дані в

цілісну характеристику процесів формування інформа�

ційного суспільства. Нині, як показує практика, єдиним

надійним джерелом є база наявних даних державної

статистики, на підставі якої можна скласти повне уяв�
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лення про рівень поширення ІКТ (рис. 1, п. 1) в регіонах

і в цілому по Україні.

Рівень поширення ІКТ в регіоні (LRict) розраховуєть�

ся Держстатом України за формулою [6, с. 162]:

L
Rict

=M
c
/N

o 
: 100 (1),

де M
c
 — число персональних комп'ютерів в органі�

зації (одиниць); N
о
 — чісельність співробітніків органі�

зації (людина).

За даними Державної служби статистики України,

збільшення кількості персональних комп'ютерів в

організаціях України за всіма видами економічної діяль�

ності незначно. Щорічно зростання їх кількості стано�

вить від 10% до 20%.

У процесі формування ефективної системи дер�

жавного управління в регіоні можна виділити три ета�

пи. На першому етапі формуються потенційні можли�

вості широкого поширення ІКТ створюється технічна

інфраструктура (рис. 1, п. 2), розвиваються ринки

товарів і послуг, пов'язаних з ІКТ, закладаються пра�

вові основи для розвитку і використання інформац�

ійних та комунікаційних технологій (рис. 1, п. 3). На

другому етапі відбувається інтенсивне проникнення

ІКТ в усі галузі економіки, соціальну сферу, приватне

життя. В результаті, на третьому етапі, параметри

інформатизації повинні досягти деяких критичних

значень, коли можна говорити про суттєвий вплив ІКТ

на ефективність економіки і її структурні перетворен�

ня, поява нових джерел добробуту, можливість оці�

нювати роль інформації і нових технологій у розвит�

ку демократії і громадянського суспільства, зменшен�

ня соціальної нерівності.

Нині інформаційного забезпечення державного уп�

равління в Україні приділяється значна увага, в тому

числі — процесу забезпечення соціально�економічно�

го розвитку та ефективності системи державного управ�

ління регіонами України і місцевого самоврядування на

основі використання інформаційних технологій.

Необхідність відображення процесів формування

інформаційного суспільства знайшла свою реалізацію

в розвитку статистики інформаційних технологій. У плані

дій, прийнятому на Всесвітній зустрічі на вищому рівні з

питань інформаційного суспільства (Женева, 2013 р.)

зафіксована необхідність всім країнам і регіонам "..

розробити інструменти, необхідні для надання статис�

тичної інформації з питань інформаційного суспільства,

що включає базові показники та аналіз динаміки його

ключових параметрів. Пріоритет слід віддавати створен�

ню узгоджених і порівнянних на міжнародному рівні

систем показників, беручи до уваги відмінності в рівнях

розвитку ".

Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на ефективність
державного управління регіоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні фактори, що впливають на ефективність державного 
управління в регіоні, в результаті використання: 

комунікаційних технології 

1) досягнення максимального рівня 
поширення ІКТ; 
2) створення технічної 
інфраструктури; 
3) наявність правових основ 
розвитку і використання ІКТ; 
4) здійснення регіональних і 
міжнародних зіставлень за рівнем 
розвитку ІКТ 
 

інформаційних технологій 

5) раціональне використання 
інформаційних ресурсів; 
6) досягнення високого рівня 
інформатизації процесів 
управління; 
7) вплив «надмовних» чинників; 
8) забезпечення інформаційної та 
економічної безпеки; 
9) сприйняття статистичної 
інформації; 
10) здійснення міжвідомчої 
інформаційної взаємодії; 
11) створення науково-
обгрунтованих методів 
інформаційного обслуговування 
органів влади; 
12) актуалізація статистичної 
інформації

13) поліпшення якості і підвищення оперативності отримання 
органами влади аналітичної інформації; 
14) формування системи моніторингу соціально-економічного 
становища регіону; 
15) створення і впровадження регіональної статистичної 
інформаційно-аналітичної системи (РСІАС) з метою ефективного 
управління в регіоні 
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Отже, ще один з основних факторів, якому необ�

хідно слідувати в розвитку системи управління в ре�

гіоні на основі ІКТ, полягає в тому, що вона повинна

відповідати українськими і міжнародним стандартам

і забезпечувати можливість здійснення регіональних

і міжнародних зіставлень за рівнем розвитку ІКТ (рис.

1, п . 4). Це означає, що в ній повинні використовува�

тися визначення, показники, класифікації та інші скла�

дові, які використовуються розвинутими країнами при

проведенні порівняльного аналізу в рамках таких

організацій, як Європейський Союз, Організація еко�

номічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), ООН та

інші [1, c. 194].

У рамках реалізації проекту ЄС — ЮНІДО (Орган�

ізація Об'єднаних Націй з промислового розвитку

(англ. UNIDO) проведено дослідження кращих націо�

нальних практик (Австрії, Данії, Італії та ін.) і підготов�

лені рекомендації щодо вдосконалення методології

статистичних досліджень в сфері ІКТ на основі міжна�

родних стандартів і європейського досвіду [5, c. 64].

Крім того, уточнено склад сектора ІКТ на базі гармон�

ізованих міжнародних класифікацій, здійснено просу�

вання в області, які до сих пір недостатньо були пред�

ставлені в статистиці (вимір підготовки фахівців з ІКТ

в українських вузах і навичок застосування ІКТ насе�

ленням).

Використання ІКТ змінює парадигму процесу

прийняття рішень, оскільки цей процес зміщується на

рівень громадян, наділених підвищеними для них

можливостями і повноваженнями. Сам процес стає

інтерактивним, а джерело прийняття рішень децент�

ралізується.

Раціональне використання інформаційних ре�

сурсів (рис. 1. п. 5) багато в чому визначає ефек�

тивність процесів управління, які включають в свій

зміст також програмне, фінансове, технологічне,

організаційне, інституційне та інше забезпечення [2,

c. 70]. При цьому основою визначеності всіх його

видів є інформаційна компонента, бо саме вона стає

умовою їх подальшого ефективного використання в

конкретних просторово�часових формах господарсь�

ких систем.

За рахунок забезпечення органів управління реле�

вантною інформацією підвищується якість управління,

а значить, зростає ефективність регіонального відтво�

рення. Використання інформації, динаміка накопичен�

ня і характер зміни її властивостей, призводять до не�

обхідності визначення в процесі її відтворення інфор�

маційних ресурсів, резервів і запасів, що мають різні

часові та просторові, структурні і функціональні харак�

теристики.

Сучасні інформаційні технології, що дозволяють

створювати, зберігати, переробляти і забезпечувати

ефективні способи надання інформації споживачеві,

стали важливим фактором життя суспільства і засобом

підвищення ефективності управління усіма сферами

суспільної діяльності. Рівень інформатизації процесів

управління в регіоні (рис. 1, п. 6) стає одним з основних

факторів успішного економічного розвитку та конкурен�

тоспроможності регіонів України. Рівень інформатизації

процесів управління в регіоні (LRinf) може бути розра�

хований за формулою [3, c. 21]:

L
Rinf

 =V
stat

/N:100 (2).

де V
stat

 — обсяг інформаційно�статистичних послуг,

що надаються територіальними органами Держстату

органам влади і управління (тис. грн);

N — чисельність державних службовців (людина).

Зазначений рівень розглядається в динаміці і по�

рівнюється з максимальним значенням, досягнутим в

інших регіонах України.

Далеко не завжди ясно, яка потрібна інформація,

де і як її шукати. Існують фактори, що ускладнюють

комунікацію, "над'язикових" (за термінологією А.А. Ко�

ростелев) (рис. 1, п. 7) [4, c. 39]. Наприклад, між фахів�

цями — споживачами інформації, що займаються пи�

таннями соціально�економічного розвитку країни або

її регіонів, і фахівцями — виробниками інформації, ви�

рішальними прикладні завдання зі збору, обробці і на�

данню статистичної інформації. Крім цих факторів, існу�

ють і інші чинники, що створюють "перешкоди" на шля�

ху руху статистичної інформації від виробника до її спо�

живачеві.

До них слід віднести і фактор економічної безпеки

(рис. 1, п. 8) щодо дотримання обмежень поширення ста�

тистичної інформації. Наприклад: статистична інформа�

ція надається у відкритому вигляді тільки в разі наяв�

ності 3�х і більше підприємств одного виду економічної

діяльності, розташованих на конкретній території.

Фактор сприйняття статистичної інформації (рис. 1,

п. 9) враховує такі впливу, як: недооцінка ролі статис�

тичної інформації в управлінській діяльності; відсутність

необхідних навичок в роботі зі статистичними інформа�

ційними джерелами, як традиційними, так і сучасними

електронними; "Бар'єрне свідомість" (за термінологією

Енгельберта), полягає в тому, "що людина шукає тільки

те, про що він думає, що воно існує і що воно йому по�

трібно", — все це негативно впливає на прийняття (або

обгрунтування) управлінського рішення .

У регіонах України має місце постійне зростання

потреб на достовірну інформацію. Це викликано еко�

номічними (економічним зростанням після кризи 1990�х

років, появою інвестицій, відновленням великих про�

ектів, усвідомленням необхідності прогнозування та

моніторингу процесів, що спостерігаються та ін.) [8, c.

106].

Дефіцит якісної (достовірної) та своєчасної інфор�

мації, необхідної для прийняття управлінських рішень,

відчувається все гостріше на багатьох рівнях управлі�

ння. Спроба ідеологів адміністративної реформи під

кожну функцію державного і муніципального управлі�

ння створити спеціалізовану структуру управління, а за

регулювання всього іншого "призначити" відповідаль�

ним ринок, не привела до успіху. При зростанні бюд�

жетних витрат на утримання державного апарату,

кількісному зростанні організаційних структур, підви�

щення ефективності управління соціально�економіч�

ним розвитком території не відбувається. Навіть навпа�

ки, виникають так звані інституціональні пастки, коли

інститут, створений для вирішення будь�якої пробле�

ми, тільки посилює її.

Досить гострим на регіональному рівні є фактор

міжвідомчої інформаційної взаємодії (рис. 1, п. 10).

Загальна кількість територіальних органів тільки

міністерств і відомств становить не один десяток. Інфор�
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маційна взаємодія між ними обмежено законодавчо

("обмеження в поширенні інформації", "комерційна тає�

мниця", "право власника інформації" та тощо), а також

питаннями технічного (різниця стандартів, регламентів,

програмних продуктів тощо) і фінансово�економічного

(недостатнє фінансування, обмеженість кадрового по�

тенціалу та матеріальних ресурсів) характеру [7, c. 643].

ВИСНОВКИ
У державному управлінні треба було створення на�

уково�обгрунтованих методів інформаційного обслуго�

вування органів законодавчої та виконавчої влади (рис.

1, п. 11) органами державної статистики (особливо на

регіональному рівні), а внаслідок застосування сучас�

ної технології — зміна умов передачі статистичної

інформації.

Актуалізація статистичної інформації (рис. 1. п. 12).

Тут слід врахувати ще одну проблему, з якою стикають�

ся фахівці — старіння інформації (або розсіювання

інформації в часі). Це властивість носить об'єктивний

характер і тому органи статистики постійно актуалізу�

ють інформаційні ресурси (за методологією Держста�

ту).

Фактор поліпшення якості і підвищення оператив�

ності отримання органами влади аналітичної інформації

(рис. 1, п. 13). Проблеми оперативного отримання орга�

нами законодавчої і виконавчої влади регіону статис�

тичної інформації наявними способами і алгоритмами

привели до усвідомлення необхідності створення анал�

ітичної та пошукової системи. Нова система повинна

бути спрямована на ефективне використання інформа�

ційних ресурсів органів статистики та взаємодія в ре�

жимі реального часу.

Інформаційні потоки, що циркулюють у сфері

державного управління, в регіоні досить великі.

Піднімаючись по рівням влади, інформація набуває

все більш узагальнюючий і аналітичний характер, на

її основі створюють прогнози майбутнього розвит�

ку і розраховують оцінки минулих періодів. Досвід

показує, що управлінське рішення приймається, як

правило, в умовах дефіциту часу і нестачі необхід�

ної інформації. Тому важлива роль такої процедури

інформаційної системи, як ефективний інформацій�

ний пошук.

Складність аналізу соціально�економічного стано�

вища регіонів України як об'єкта дослідження перед�

бачає формування системи моніторингу (рис. 1, п. 14),

яка забезпечувала б отримання на регулярній основі

різноманітних кількісних даних, експертних оцінок, ана�

літичних матеріалів, що всебічно характеризують соці�

ально�економічний розвиток регіону. Найважливішою

інформаційної складової цієї системи є статистичні по�

казники.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Демократичні цінності, що стають прерогативою

України спрямовують нові суспільні відносини у еконо�

мічний та політичній сфері у напрямку трансформації

форми впливу та появи нових відносин, зокрема і у сфері

містобудівної діяльності. Однак в Україні бракує управ�

лінських практик, щодо прийняття проектів із залучен�
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Окреслено напрями розвитку державного управління та зазначено неможливість розвитку
без всебічного дослідження факторів впливу. Узагальнено перелік громадських організації у
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громадського контролю у містобудівній діяльності. Диференційовано нормативно�правову базу,
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дування, контролю за його будівництвом, введенням в експлуатацію та подальшим викорис�
танням. Висвітлено імплементацію громадського контролю, що може базуватися на основі гро�
мадського контролю у галузі охорони навколишнього середовища. Запропоновано схему впливу
громадського контролю на сферу містобудування, завдяки якій виокремлено компоненти та
напрями здійснення громадського контролю за сферою містобудування. Підведено підсумки
громадського контролю, що полягають у впровадженні та підтримці процесів демократичного
державотворення.

The directions of development of public administration are outlined and the impossibility of
development is indicated without a comprehensive study of the factors of influence. The list of public
organizations in the field of spatial planning, which affect the spheres of city�planning activity, both
at the national and local levels, is generalized, in particular, their functions are defined. The main
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framework that affects urban development activities. In particular, it is proposed to delineate the
regulatory framework that influences the sphere of urban development activity, depending on the
object of urban planning, control over its construction, commissioning and subsequent use. The
implementation of public control that can be based on public oversight in the field of environmental
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ням громадського контролю, що орієнтувалися б на

запити місцевої громади. Слід підкреслити, що органи

публічної влади працюють в напрямку адміністративно�

го управління та бюджетного утримання, тому важли�

вим моментом є налагодження взаємодії органів дер�

жавної влади та громадськості у сфері містобудівної

діяльності, що впливає на збереження та охорону куль�
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турної спадщини та культури, а також впровадження но�

вих проектів для розбудови місцевої інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями щодо впливу державного управління під

кутом впливу громадського суспільства займалися такі

вчені, як: А. Крупник, Т. Наливайко, О. Полтораков,

В. Латишева та інші. Окремі напрямки регулювання з

боку державних органів влади у сфері містобудівної

діяльності досліджували: О. Малишева, Н. Фесенко, В. Хо�

лодок та ін. Також питанням нових проектів у сфері

містобудівної діяльності та збереження культурного

надбання присвятили свою увагу: Бобровський, С. За�

ремба, Л. Кириленко, О. Сердюк, В.Степанов та ін. Од�

нак незважаючи на вагомі дослідження в даній сфері

питання встановлення впливу громадськості на сферу

містобудівної діяльності є недостатньо дослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті виступають дослідження громадсько�

го контролю в сфері містобудівної діяльності як основ�

ного чинника становлення демократичних цінностей в

державі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток державного управління неможливе без

всебічного дослідження факторів впливу на розвиток

та трансформацію державних процесів у сфері управ�

ління. Громадський контроль у сфері містобудівної

діяльності виступає як один з видів соціального конт�

ролю, що імплентується у якості об'єднання громадян

чи окремими громадянами. Цей вид управління держав�

ної влади надає можливість населенню брати активну

участь у державному управлінні у вирішенні державних

та суспільних питань, а також впливати на вектори

розвитку містобудівної діяльності. Завдяки добрій ко�

мунікації між державними органами влади та громадя�

нами, можливо робити відкриту державну політику, що

підконтрольна суспільству та відповідає загальнонаці�

ональним запитам в усіх сферах суспільних відносин.

Основною проблемою щодо здійснення громадсь�

кого контролю у сфері містобудівної діяльності є тра�

диції замкненості держапарату, непрозорість вироб�

лення державної політики, взаємна недовіра, низька

ефективність громадських об'єднань у лобіюванні

своїх позицій. Громадський контроль може бути реал�

ізований у таких формах, як�то: соціологічні та стати�

стичні дослідження, громадські слухання, громадська

експертиза актів органів публічної влади та їх проектів,

публікації в пресі, випуски на радіо, телебачення, оп�

рилюднення в мережі Інтернет; участь громадськості

в роботі колегіальних органів влади, перевірка діяль�

ності будь�якої організації або відповідальної особи

[3]. У таблиці 1 наведено перелік основних громадсь�

ких організацій, що впливають на сферу містобудівної

діяльності як на національному, так і на місцевому

рівнях.

Таблиця 1. Громадські організації у сфері просторового планування

Джерело: [2].

Категорія Вид Функції 
Асоціації органів 
місцевого 
самоврядування 

Асоціація міст України; Асоціація 
районних та обласних рад; Асоціація 
сільських та селищних рад; Асоціація 
об’єднаних територіальних громад 

Зазначені асоціації працюють на основі їх статутів
та Закону України «Про асоціації органів 
місцевого самоврядування». 
Участь асоціацій органів місцевого 
самоврядування у сприянні відкриттю 
містобудівної документації розглядається одним із 
найбільш дієвих механізмів популяризації та 
заохочення до цих робіт органів місцевого 
самоврядування 

Асоціації та 
громадські організації 
проектантів 

Українське товариство геодезії та 
картографії; Громадська організація 
«Картографічна сотня»; Асоціація 
спеціалістів землеустрою України; 
Всеукраїнська спілка сертифікованих 
інженерів-землевпорядників; 
Всеукраїнська громадська організація 
«Спілка землевпорядників України»; 
Національна спілка архітекторів України 

Громадські організації проектантів є важливим 
джерелом знань та змін у сфері просторового 
планування, адже саме вони представляють 
інтереси працівників, реалізують у якості 
планово-картографічних матеріалів просторову 
інформацію 

Громадські 
організації у сфері 
геоінформаційних 
технологій 

ГІС-асоціація України;
Громадська організація «Центр 
геопросторових даних» 

Для просторового планування вклад цих 
спеціалістів до цього часу залишається 
допоміжним. Разом з тим, ініціативи щодо 
створення та розвитку Національної 
інфраструктури геопросторових даних в Україні 
можуть суттєво вплинути на переосмислення 
роботи із просторову інформацію, в тому числі 
переформувати напрями галузей землеустрою та 
містобудівного проектування 

Громадські 
організації та проекти 
у сфері відкритих 
даних 

Асоціацію відкритих міст;
Інкубатор відкритих даних «1991»; 
Проект «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах» 
(ТAPAS); 
Проект «Суспільне Око» 

Підтримка зазначеними організаціями та офісами 
проекту «Відкрите просторове планування» стане 
позитивним сигналом для всіх волонтерів та 
стейкхолдерів, які вже активні у сфері відкритих 
даних, щодо опублікування у мережі інтернет 
документації із просторового планування 

Громадські 
організації для 
підтримки розвитку 
місцевого 
самоврядування 

Асоціація сприяння самоорганізації 
населення; 
Інститут громадянського суспільства; 
Центр реформ та місцевого розвитку 

Відповідні громадські організації та проекти 
відіграють важливу роль у просторовому 
плануванні регіонів, оскільки на базі їх 
рекомендацій часто формуються цілі та 
пріоритети розвитку територіальних громад 
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ООН, містобудування є базовою галуззю яка, забезпе�

чує сталий розвиток населених пунктів, та є найпотужн�

ішим споживачем системних і спорадичних інформа�

ційних потоків та впливає на розвиток інвестиційних про�

цесів. Сфера містобудування займає ключове місце роз�

витку суспільних відносин, де громадський контроль

повинен брати участь у розвитку агломерації та населе�

них пунктів, мереж рекреації, транспортних систем,

містоутворюючі бази, забрудненості грунту, тощо.

Ефективне регулювання державної містобудівної діяль�

ності має здійснюватися на підставі узгоджених дій між

державними органами влади на національному та ре�

гіональному рівнях і за умов врахування суспільних за�

питів на місцях [4].

Основною метою громадського контролю у місто�

будівній діяльності можна вважати:

— дослідження стану місцевої інфраструктури та

наявні можливості її вдосконалення в контексті забез�

печення поточних та майбутніх потреб місцевої грома�

ди;

— сумісний контроль громадськості та державних

органів влади при наданні різними організаціями інфор�

мації для планування та регулювання розвитку території;

— надання організаціям, які вирішують завдання га�

лузевого планування і регулювання, необхідної місто�

будівної інформації;

— збір, узагальнення та надання інформації спільно

з державними органами влади та громадськістю потен�

ційним інвесторам для реалізації проектів у сфері місто�

будування;

— контроль за дотриманням містобудівних обме�

жень громадськими представниками та державними

органами;

— підтримка та контроль містобудівних рішень та

містобудівних регламентів відповідно до запитів місце�

вої громади [5].

Cлід розмежувати нормативно�правову базу, що

впливає на сферу містобудівної діяльності в залежності

від об'єкту містобудування та подальшого контролю за

його будівництвом, введенням в експлуатацію та подаль�

шим використанням:

1. До першої групи можна віднести — Закон Украї�

ни "Про Концепцію державної політики в галузі культу�

ри на 2005 — 2007 роки"; Закон України "Про культу�

ру" [6].

2. До другої групи слід віднести закони, що діють у

сфері охорони культурної спадщини, цей напрям нор�

мативно�правових документів може вплинути на розмі�

щення проектів містобудівної діяльності: ЗУ "Про музеї

та музейну справу", ЗУ "Про вивезення, ввезення та

повернення культурних цінностей", ЗУ "Про охорону

культурної спадщини", ЗУ "Про охорону археологічної

спадщини", ЗУ "Про народні художні промисли", ЗУ

"Про затвердження Загальнодержавної програми збе�

реження та використання об'єктів культурної спадщи�

ни на 2004—2010 роки", ЗУ "Про приєднання України

до Конвенції про охорону нематеріальної культурної

спадщини" [6].

3. До третьої групи пропонуємо віднести норматив�

но�правові документи, що регулюють майнові відноси�

ни, зокрема: ЗУ "Про архітектурну діяльність", ЗУ "Про

основи містобудування", ЗУ "Про регулювання місто�

будівної діяльності", та положеннями Цивільного кодек�

су України [6].

Одна з найбільших громадських інституцій у сфері

регулювання містобудівної діяльності є Українське то�

вариство охорони пам'яток історії та культури (далі —

УТОПІК), що є добровільно масовою громадською

організацією та має на меті виконувати завдання, як�то:

охорона пам'яток історії та культури, розвиток науки

освіти культури та ідейно�моральні цінності. Основною

метою організації є широке залучення населення до

активної участі в охороні пам'яток культури, здійснен�

ня пропаганди пам'яток і дотримання законодавства

щодо їх охорони та активне співробітництво з держав�

ними органами влади [6].

З метою більш активного сприяння суспільному

управлінню в рамках державної влади, наближення кож�

ного громадянина до владних повноважень, а також з

метою задовольнити запит місцевої громади необхідно

активне партнерство з приватним сектором, відкритість

для зовнішніх впливів. Тому дослідження українських

науковців в сфері регулювання представниками гро�

мадськості повинна додержуватися українського зако�

нодавства. Однак відповідати та представляти запити

місцевої громади, що вплинуло на виконавчу та розпо�

рядчу діяльність державних органів влади та виконан�

ня ухвалення політичних рішень щодо активного зрос�

тання інфраструктурних проектів у напрямі містобудів�

ної діяльності, доцільно оптимізувати порядок здійснен�

ня громадського контролю та дотримуватись принципів

демократизації та децентралізації. Також мають бути

реалізовані реформи у сфері регіональних та місцевих

інституцій [8].

Громадськість може бути залучена щодо здійснен�

ня контролю у сфері земельних відносин за реалізацією

своїх повноважень сільських, селищних, міських рай�

онних та обласних рад. Однак, відповідно до чинного

законодавства, основні засади громадського контролю

реалізуються на основі статті 189 ЗК України та Зако�

ном України "Про державний контроль за використан�

ням та охороною земель". Органи місцевого самовря�

дування деталізують дані положення в нормативно�

правових актах місцевого рівня, проте, законодавча

база щодо притягнення порушника до відповідальності

залишається неврегульованою. Крім того, дуже часто

виникає потреба у проведенні додаткових перевірок

державними органами влади спільно з громадськістю.

Важливим моментом є внесення змін до чинного за�

конодавства стосовно наступних законопроектів: №

4773 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Ук�

раїни (щодо добровільного приєднання територіальних

громад)"; № 6466 "Про внесення змін до Закону Украї�

ни "Про добровільне об'єднання територіальних гро�

мад"; № 6636 "Про порядок утворення, ліквідації рай�

онів, встановлення і зміни їх меж"; № 6403 "Про вне�

сення змін до Закону України "Про регулювання місто�

будівної діяльності"; № 5253 "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо поширення

повноважень органів місцевого самоврядування тери�

торіальних громад на всю територію відповідної

сільської, селищної, міської територіальної громади";

№ 7118 "Про внесення змін до деяких законодавчих
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актів України щодо управління земельними ресурсами

в межах території об'єднаних територіальних громад";

№ 6743 "Про міські агломерації"; № 4091 "Про внесен�

ня змін до деяких законів України щодо виборів ста�

рост" [7].

Імплементація громадського контролю може базува�

тися на основі громадського контролю у галузі охорони

навколишнього середовища. Підставою для даних дій є

стаття 36 ЗУ "Про охорону навколишнього природного

середовища" та наказ Міністерства екології та природ�

них ресурсів України № 88 від 27.02.2002 "Про затверд�

ження Положення про громадських інспекторів з охоро�

ни довкілля". Згідно з даними положень громадські

інспектори мають право виконувати громадський конт�

роль за дотриманням земельного законодавства за на�

прямом, що стосується сфери містобудівної діяльності

реалізації проектів. Однак громадський контроль

здійснюється спільно з працівниками природоохоронних

органів, а також місцевим самоврядуванням [9].

Представлена схема на рисунку 1 впливу громадсь�

кого контролю на сферу містобудування, що була сфор�

мована на основі проаналізованого наукового матеріа�

лу та власних досліджень, окреслюється як комплекс�

на система, що функціонує в різних напрямках у сфері

містобудування, а також було зазначено основні ком�

поненти громадського контролю. Тому слід підкресли�

ти компоненти та напрямки громадського контролю за

сферою містобудування, а саме — громадські органі�

зації як основні представники громадських інститутів;

проблематика громадського контролю окреслює

основні моменти функціонування громадського контро�

лю та виникненням перепон; форми здійснення гро�

мадського контролю, тобто основний інструментарій

впливу населення містобудування; підконтрольні чинни�
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Рис. 1. Схема впливу громадського контролю на сферу містобудування
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ки, зазначається як елемент впливу громадськості, що

може спричинити, як зростання так і нівеляція місцевої

громади, при високому та низькому волевиявленні. За�

пропонована схема впливу громадського контролю у

сфері містобудування була побудована за допомогою

всіх використаних джерел даній статті.

ВИСНОВОК
Слід зауважити, що роль громадського контролю

полягає у впровадженні та підтримці процесів демокра�

тичного державотворення. Основною формою громадсь�

кого контролю у сфері містобудування є громадські слу�

хання, громадська експертиза, участь громадськості у

колегіальних органах при владі. Розуміння основних де�

термінант без громадського контролю на здійснення

містобудівної діяльності має передувати запроваджен�

ню різноманітних підходів у сфері містобудівної діяль�

ності, як на державному, регіональному і місцевому рівні,

що відповідає суспільним запитам на місцях. Тому вдос�

коналення повноважень та комунікації між державними

органами влади та громадським контролем за сферою

будівельної діяльності має відповідати загальнонаціо�

нальним уніфікованим підходам. Реалізація громадсько�

го контролю повинна дотримуватися принципів контро�

лю, що забезпечують максимальний потенціал та реле�

вантність дії у сфері містобудівної діяльності.
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GRADE SYSTEM AS AN INNOVATIONAL APPROACH TO PUBLIC GOVERNANCE
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У статті досліджено історичний аспект етимології понять "грейд" та "грейдинг". Встановле�
но роль грейдингової системи оплати праці на підприємствах різних форм власності. Здійсне�
но порівняння грейдингової системи оплати праці з іншими системами. Встановлено її переваги
та недоліки в порівнянні з іншими системами оплати праці. Систематизовано основні управ�
лінські дії, які дозволяє реалізувати оплату праці за системою грейдів. Визначено мету і струк�
туру грейдів. Систематизовано основні групи факторів, що впливають на структуру грейду.
Узагальнено основні етапи впровадження системи грейдів на підприємстві. Встановлено два
основних підходи до грейдингування: оцінювання компетенцій працівника та оцінювання поса�
ди. З'ясовано можливість запровадження грейдингової системи оплати праці для наукових пра�
цівників. Розроблено критерії (грейди), за якими може оцінюватись праця наукових працівників.

The article analyzes the historical aspect of the etymology of the concepts of "grade" and "grading".
The role of the grading system of remuneration in enterprises of different forms of ownership was
established. Comparison of grader pay system with other systems. Its advantages and disadvantages
as compared to other wage systems are established. The main administrative actions, which allow to
realize payment of labor on the system of grades, are systematized. The purpose and structure of
the gradations are determined. The main groups of factors influencing the structure of the class are
systematized. The main stages of implementation of the system of grades at the enterprise are
generalized. Two main approaches to grading are established: assessment of the employee's
competencies and assessment of the position. The possibility of introducing a grading system for
remuneration for researchers was found. Criteria (grades) are developed, on which the work of
scientific workers can be evaluated.
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рішень стосовно ефективного функціонування вітчиз�

няної економіки. Якщо людина зацікавлена у праці та її

результатах, вона найкращим чином використовує знан�

ня, кваліфікацію, досвід, свій робочий час, ефективно

застосовує технічні засоби, ощадливо витрачає мате�

ріальні ресурси, проявляє творчу ініціативу, бере ак�
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тивну участь у різних новаціях. Проте за слабких мате�

ріальних стимулів і хороші умови діяльності не здатні

створити сильної трудової мотивації [1].

Форми та системи оплати праці, які використо�

вується нині на більшості вітчизняних підприємств мо�

рально застарілі. Це виявляється в тому, що більшість

з них не враховують ні специфіку роботи підприєм�

ства, ні відповідальність та результати праці праців�

ників [2].

На думку експертів, такі традиційні для українських

компаній принципи підвищення заробітної плати, як ви�

слуга, хороші стосунки з керівництвом, зростання рівня

інфляції або зміна мінімальної заробітної плати, не сти�

мулюють персонал до підвищення своєї ефективності

[3].

Організувати оплату праці працівників — означає

розробити, задіяти і постійно підтримувати в працездат�

ному стані інструментарій, який забезпечує грошову

оцінку виконаної роботи, нарахування і виплату заро�

бітної плати у відповідності з цією оцінкою. У загально�

му вигляді всі використовувані форми і системи оплати

праці мають: найповніше враховувати результати праці;

створювати передумови для постійного зростання ефек�

тивності та якості праці; сприяти підвищенню матеріаль�

ної зацікавленості працівників у постійному виявленні і

використанні резервів підвищення продуктивності праці

і якості продукції [4].

При розробленні та удосконаленні механізмів уп�

равління вчені приділяють велику увагу саме людсько�

му фактору. Зрозуміло, що в цілому ефективність і нау�

кової діяльності напряму залежить від якісної роботи

кожного наукового працівника. Удосконалення систе�

ми оплати праці наукових працівників є наразі досить

актуальним. Саме дієва, чесна та прозора система оп�

лати праці, покликана мотивувати наукових працівників

і до розвитку особистих професійних компетентностей

і до якісної роботи в цілому, здатна виконати це зав�

дання.

Оплата праці є важливою складовою ринкових

відносин, концентрованим вираженням ефективності

економіки і соціальної політики держави, інтеграль�

ним показником якості та результативності реформ.

Оплата праці як багатоаспектна категорія покликана

відігравати значну роль у житті суспільства. З одного

боку, оплата праці є основним джерелом доходів пра�

цівників, тому її величина значною мірою характери�

зує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншо�

го боку, її правильна організація зацікавлює та сти�

мулює працівників підвищувати ефективність вироб�

ництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й

масштаби соціально�економічного розвитку країни

[5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку наукової думки щодо управління науко�

вою діяльністю сприяли праці вітчизняних та зарубіж�

них вчених, як�от: Ф. Альтбах, Г. Артюх, М. Бірюкової,

Р. Вернидуб, М. Глікіна, К. Гнезділової, М. Карліна,

Д. Касьянової, А. Кузьмінського, В. Лугового, О. Мики�

тюка, С. Ніколаєнка, А. Підласого, Л. Райсберг, С. Са�

лиги, В. Степашко та інших.

Констатуючи високий інтерес вчених до проблеми

управління науковою діяльністю, слід відмітити відсут�

ність концептуальних робіт, присвячених розробці еко�

номічних інструментів стимулювання діяльності нау�

ковців в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у вивченні особливостей дер�

жавного регулювання мотивації діяльності наукових

працівників як закладів вищої освіти, так і наукових

установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вивчення праць зарубіжних та вітчизняних нау�

ковців, дозволило з'ясувати, що однією з сучасних,

ефективних та найбільш популярних світових систем

оплати праці, є система грейдів [1—6].

Від англійського: Grade (іменник) — оцінка, клас,

сорт, звання, розряд, ступінь, ранг, сорт, якість; Grade,

Grading (дієслово) — розташовувати за рангами, сор�

тувати [7].

Така система оплати праці і оцінки посад була роз�

роблена в середині ХХ ст. засновником міжнародної

консалтингової компанії "Hay Group" Едвардом Н. Хеєм,

який був ініціатором багатьох з сьогоднішніх фундамен�

тальних методів управління персоналом і організація�

ми [8].

І сьогодні Hay Group вважає, "що основою успіху є

гарантія того, що працівники правильно вмотивовані,

отримують гідне винагородження і усвідомлюють свій

внесок і роль, яку вони відіграють у бізнес�стратегії"

[9].

Замовниками цієї системи оплати праці і оцінки

посад були державні структури, які хотіли зрозуміти,

скільки необхідно сплачувати чиновникам одного

професійного рівня, які виконують різну за складні�

стю та обсягом роботу. Результатом стала розробка

універсальної системи, яка враховувала компен�

саційні фактори, як�от: відповідальність, досвід, ре�

зультативність праці, знання та навички, від яких за�

лежав матеріальний розмір компенсації для певної

посади [10].

В Україні система грейдів вже набула активне впро�

вадження переважно у великих підприємствах приват�

них форм власності та успішно адаптувалась до украї�

нського ринку праці. На думку українських фахівців з

управління персоналом, система грейдів є належним

інструментом для довгострокової мотивації працівників.

Серед науковців, що здійснювали усесторонній аналіз

досвіду підприємств, що вже запровадили систему

грейдів, ця система оплати праці теж знайшла своїх при�

хильників.

Щоб підтримувати конкурентоспроможність, необ�

хідно таку систему компенсацій, яка б дозволила моти�

вувати робітників підприємства на досягнення найкра�

щих результатів. Однією з таких систем є система грей�

дування — це одна з найсучасніших систем оплати праці.

Вона якнайкраще структурує розміри винагород праці�
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вників, обгрунтовує справедливість виплат та дає мож�

ливість планувати кар'єрний ріст [11].

Система грейдів (грейдинг, грейдування) або по�

зиційних посад, означає, по суті, корпоративний та�

бель по рангах. Вона дозволяє побудувати посадо�

ву ієрархію, яка опирається на гнучкий рівень за�

робітних плат. Грейдинг — це створення ієрархії

рангів, універсальної для персоналу підприємства

[6; 12].

Грейдування — процедура формування грейдів

(об'єднання посад/робіт у групи) згідно з їх цінністю

для підприємства, визначеною за результатами оці�

нювання за низкою специфічних для підприємства

факторів, і встановлення діапазонів посадових ок�

ладів [13].

Грейдинг — це створення вертикальної структури

позиційних посад, відповідно до яких розраховується

заробітна плата. Причому кожна організація самостійно

вибудовує структуру посад, з огляду на свої особли�

вості, цінність кожного співробітника і його внесок у за�

гальну справу [1].

Грейдінг — це процес створення вертикальної

структури посадових рівнів і розрядів, універсальної для

всього персоналу організації, де всі посади вибудовані

в залежності від їх значимості та орієнтовані на страте�

гію і бізнес�цілі підприємства. Відповідно до Грейдінг

розраховується оплата праці працівників, здійснюєть�

ся розробка пільг і компенсацій. Грейди впливають

тільки на змінну частину заробітної плати, а також на

соціальний пакет працівника. Кожна група посад має

максимальний і мінімальний кордон базового окладу і

рівний відсоток премії за досягнення стовідсоткової

результативності. Кожен грейд має кілька ступенів, за

якими працівник може просуватися, підвищуючи свій

рівень [14].

Грейдингова система оплати праці потрібна для

того, щоб найменш цінні працівники не отримували

найвищих окладів. Система грейдування — це, по

суті, формування тарифікатора посад. Грейди — це

група посад, що мають приблизно однакову цінність

для компанії. Кожному грейду відповідає певний

розмір окладів. При цьому до одного грейду можуть

потрапити люди різних професій. Компанії,  які

впроваджують систему грейдів, мають на меті ство�

рити прозору і зрозумілу систему оплати праці,

справедливо оцінивши з цього погляду всі посади,

що є у штатному розписі. За словами Н. Садової,

керівника проекту trainings.ua: "Фактично система

грейдів — це один із варіантів переходу від ручно�

го управління, коли директор або керівник депар�

таменту ухвалює рішення щодо долі працівників інтуї�

тивно, до автоматизованої чіткої структури роботи з

персоналом" [3].

Більшість українських вчених, вивчаючих систему

грейдів, порівнюють її з радянською тарифною квалі�

фікаційною сіткою:

На йбільш под ібн им а нал ого м д о си сте ми

грейдів у радянські часи була Тарифна кваліфіка�

ційна сітка, але її могли застосовувати тільки до де�

яких видів посад, та й оцінювали їх досить формаль�

но [10].

Аналогом такої системи оплати можна назвати

широко використовувану в радянські часи тарифну

сітку, що будувалася за допомогою коефіцієнта за�

лежно від складності робіт і кваліфікації працівників.

Але, якщо раніше вибір критеріїв оцінки співробітни�

ка здійснювала організація, а кваліфікаційні системи

будувалися тільки на основі оцінки професійних знань

і навичок, то грейдирування передбачає більш широ�

кий спектр критеріїв, аж до вміння вибудовувати

Рис. 1. Управлінські дії, які дозволяє реалізувати оплата праці за системою грейдів

Джерело: складено автором на основі [15].
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відносини з людьми, впливати на них, оперативно

приймати рішення, керувати ефективністю і т.п. Кож�

на організація визначає такі компоненти самостійно,

тобто з урахуванням своїх особливостей праці й інших

факторів [1].

Грейдування — не аналог тарифної системи, а

точніше тарифно�розрядна сітка. Грейди представля�

ють собою ієрархічну структуру посад, де оклади ви�

ставлені по принципу зростання. Порівняно зі стан�

дартними тарифікаційними процедурами, грейдуван�

ня є більш досконалою формою заробітної плати,

оскільки дозволяє у повній мірі врахувати індивіду�

альні потреби підприємства в диверсифікації заробі�

тної плати [4].

На наш погляд, радянська тарифна кваліфікаційна

сітка, маючи деякі спільні риси з системою грейдів, є

застарілою, недосконалою та необ'єктивною. Посадові

оклади в радянській тарифній сітці виставлялись фор�

мально і інтуїтивно, не враховуючи персональну робо�

ту кожного працівника і тому це не стимулювало пра�

цівників до кращої роботи.

Головною перевагою системи грейдування є пере�

клад нематеріального показника "цінність роботи

співробітника" в грошовий еквівалент [4].

Оплата праці за системою грейдів дозволяє реалі�

зувати такі управлінські дії (рис. 1).

Оцінка посад за системою грейдів, допомагаючи

підібрати потрібних людей на потрібні робочі місця і

створити структуру організації для реалізації стратегії

компанії, може дати відповіді на чотири важливі питан�

ня:

1. Вимірювання діяльності — чи знаєте ви, як, де і

навіщо відбувається діяльність?

2. Вирівнювання (калібрування) діяльності — чи

відповідає ваша структура вашій стратегії?

3. Відповідність ролям — чи правильні люди займа�

ють правильні посади?

4. Цінність діяльності — який внесок кожна роль має

в організації? [16].

Як зазначав Д. Коул, в основі грейдування посад

лежать такі принципи:

— економічна обгрунтованість — зв'язок з резуль�

татами компанії;

— ясність і прозорість — об'єктивність системи, її

зрозумілість для всіх категорій персоналу;

— справедливість — при більшому впливі на ре�

зультат компанії співробітник одержує більшу винаго�

роду;

— однорідність — відповідність винагород спів�

робітників, що роблять однаковий вплив на резуль�

тат;

— ринкова конкурентоспроможність — створення

конкурентних переваг компанії для залучення високо�

кваліфікованих фахівців [17].

Мета і структура грейдів включає в себе:

— встановлення сітки оплати;

— визначення цінності і вартості кожної ділянки ро�

боти;

— підтримання на високому рівні професійного по�

тенціалу працівників;

— мотивацію на розвиток [14].

Таким чином, суть системи грейдів полягає в оцінці

робіт, які виконуються на кожній з позицій, на основі

трьох основних груп факторів, які вважаються найбільш

суттєвими [6].

Перша група — знання і досвід, необхідні для ро�

боти. Спеціалісти виділяють в ній три основних елемен�

ти: практичні процедури, спеціальні методі і прийоми,

професійні знання; управлінське ноу�хау (навики пла�

нування, організації, виконання управління і оцінки);

Рис. 2. Етапи введення системи грейдів на підприємстві

Джерело: складено автором на основі [6].
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навики в сфері комунікацій (вміння працювати з людь�

ми, налагоджувати з ними контакт і керувати їхньою

діяльністю) [6].

Друга група — навики, необхідні для вирішення про�

блем. Включає два основних елемента: здатність до ана�

літичного мислення, здатність до творчості.

Третя група — рівень відповідальності. Включає:

межі, в яких працівник на даній позиції може приймати

самостійні рішення, в цілому межі його діяльності,

рівень впливу на роботу підприємства [6].

Безпосередня оцінка значимості для підприємства

кожної професії або посади проводиться на підставі

спеціальної анкети [14].

Методологія грейдування така: позиція "одер�

жує" від експертів певну кількість балів по кожному

фактору, який вважається важливим і актуальним

для підприємства. Проведена таким чином багато�

факторна оцінка відображає відносну вагу тієї чи

іншої посади. В залежності від одержаної оцінки

посадові позиції зараховуються в певний грейд (роз�

ряд), який гарантує отримання певної заробітної

плати чи соціального пакета [6]. У ролі експертів

можуть виступати як самі керівники, так й сторонні

консультанти [14].

Тобто працівники, які займають одну і ту ж поса�

ду можуть одержувати різну заробітну плату. В за�

лежності від їх грейду — логічно, якщо більше за�

робляє той, хто накопичив досвід, встиг попрацюва�

ти над собою, у кого надзвичайно висока клієнтоо�

рієнтація, на висоті командна робота, він вміє вести

5 чи 6 проектів одночасно. Система працює і в про�

тилежну сторону. Тут можлива ситуація, коли підлег�

лий знаходиться на більш високому грейді, ніж керів�

ник, і, відповідно, одержує більш високу заробітну

плату. Це означає, що він унікальний спеціаліст,

цінність якого для підприємства надзвичайно висо�

ка [6].

Впровадження грейдінгу на підприємстві проводить�

ся за таким алгоритмом:

— розподіл всіх посад за значенням для підприєм�

ства;

— визначення грейдів;

— тарифікація;

— аналіз рівня оплати праці за професіями і поса�

дами на підставі тенденцій ринку;

— виправлення невідповідностей;

— оцінка персоналу [14].

Введення системи грейдів на підприємстві прохо�

дить декілька етапів, а саме (рис. 2).

Така система пояснює ієрархію посад за змістом

роботи. Кожна позиція даної структури визначає ви�

моги до кожної посади, а також дозволяє працівни�

кам визначити: свою підлеглість, міру відповідаль�

ності, потребу в розвитку (підготовці кадрів). Проте

найголовнішим тут являється те, що відразу після

одержання даних кінцевої загальної таблиці і пере�

несенні їх на графік можна буде визначити на яких

місцях і в яких підрозділах є невідповідність в оплаті

праці [6].

Після формування грейдів оцінюється дотриман�

ня принципу внутрішньої справедливості: чи всі

працівники гідно атестовані і чи немає тих, хто з яки�

хось причин виявився переоціненим, а також порівню�

ються заробітні плати з наявними на ринку. Останнім

етапом є розробка політики управління винагорода�

ми [3].

Система грейдів має ряд переваг. З погляду праці�

вника, головна перевага системи — в максимальній

прозорості перспектив. Стає зрозуміло, як і протягом

якого часу він повинен робити, щоб його заробітна

плата зросла [18]. Тобто, система грейдів дозволяє

працівникам отримати уявлення про можливу зміну

рівня доходів при різних кар'єрних переміщеннях. Ке�

рівництву підприємства дана система допомагає в прий�

нятті рішення при індексації заробітної плати і визна�

ченні допустимого розміру винагороди на нових поса�

дах; HR�службі (підбір персоналу) — спростити адмі�

ністрування корпоративної системи матеріального сти�

мулювання [6].

На нашу думку, адаптація та інтеграція грейдинго�

вої системи оплати праці до українського ринку призве�

ла до виникнення різних підходів у її запровадженні. Це

пов'язано з об'єктивним врахуванням специфіки та ре�

зультатів діяльності працівників. До цієї думки схиля�

ються і інші науковці:

Хочеться також відзначити, що під терміном

"грейдинг" мається на увазі саме оцінка посад чи по�

садових позицій, однак в практиці управління персо�

налом можливо побачити застосування цього термі�

на для двох різних підходів. Перший підхід: Грейдинг

робіт чи посад, тобто коли відбувається оцінка та ран�

жування по "грейдах" посад і не має значення який

саме робітник обіймає посаду. Грейд посади залежа�

тиме від цінності та важливості цієї посади для

підприємства. Другий підхід: Грейдинг робітників, —

тобто коли відбувається оцінка та розподіл по грей�

дам робітників персонально. В цьому підході врахо�

вуватимуться і цінність роботи, що виконується, і

цінність самого робітника, що залежатиме від рівня

його досвіду, майстерності, професійності, кваліфі�

кації [19].

Розрізняють два підходи до грейдування:

1. Оцінювання компетенцій працівника й віднесен�

ня його до відповідного грейду залежно від результатів

такого оцінювання (грейд, до якого належить працівник,

залежить від компетенцій, якими він володіє). Цей підхід

доцільно застосовувати у консалтингових, тренінгових,

ІТ�компаніях, тобто у компаніях з високою часткою інте�

лектуального капіталу.

2. Оцінювання посад і формування грейдів за ре�

зультатами такого оцінювання (грейд, до якого нале�

жить працівник, залежить від посади, що він обіймає).

Цей підхід краще впроваджувати на промислових

підприємствах, у фінансовій діяльності, страхуванні,

торгівлі тощо [4].

На наше переконання, при розробці сучасної та

ефективної системи оплати праці стосовно саме нау�

кових працівників, чи осіб, що здійснюють наукову

діяльність, доцільно використовувати підхід що мак�

симально оцінює їх особисті компетентності (освіта,

науковий ступінь та звання (та відповідність їх зай�

маній посаді), практичний досвід та стаж роботи, осо�

бисті якості тощо) та результативність діяльності

(здійснення науково�дослідних робіт, участь у науко�
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вих заходах, публікаційна активність, індекс цитуван�

ня тощо).

На нашу думку, перехід на грейдингову систему оп�

лати праці є вчасним і науково обгрунтованим. Здійс�

нення переходу державних установ, що здійснюють на�

укову діяльність, повністю на грейдингову систему оп�

лати праці потребує додаткового вивчення та прове�

дення консультацій, в тому числі з громадськими та

профспілковими організаціями установ з метою

мінімізації опору нововведенням з боку самих науко�

вих працівників. Але вже зараз, досить "безболісно",

як початковий етап переходу на грейдингову систему

оплати праці, цю систему можна (і потрібно) викорис�

товувати під час визначення змінної частини заробіт�

ної плати (при застосуванні діапазонів ("вилок") ок�

ладів, призначенні відсотка премії) та соціального па�

кету працівника.

Позитивним є те, що підприємство, установа чи

організація, яка буде запроваджувати систему грейдів

може самостійно вибудовувати цю систему з огляду на

особливості своєї діяльності, свою Стратегію (концеп�

цію, перспективний план) розвитку і висувати ті показ�

ники (фактори, критерії), що мають першочергове зна�

чення.

Наприклад. Відповідно до частини другої статті 29

Закону України "Про вищу освіту" [20] Кабінет

Міністрів України (Постанова КМ України від 22 лис�

топада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та

критеріїв надання закладу вищої освіти статусу націо�

нального, підтвердження чи позбавлення цього ста�

тусу" [21]) затвердив Порядок надання закладу вищої

освіти статусу національного, підтвердження чи поз�

бавлення цього статусу та Критерії надання та

підтвердження статусу національного закладу вищої

освіти. Знаючи, заздалегідь, порядок та критерії, по

яким буде атестуватимуться заклад вищої освіти,

керівництво цього закладу зможе саме ці критерії

виставити найважливішими та першочерговими, чим

мотивувати своїх працівників покращувати визначені

критерії.

Відповідно до цієї постанови найважливішими кри�

теріями, що оцінюють наукову діяльність закладів вищої

освіти будуть:

— стажування, проведення навчальних занять (не

менше трьох місяців) в іноземних закладах вищої осві�

ти (наукових установах);

— значення показників індексів Гірша у наукомет�

ричних базах Scopus, Web of Science, інших наукомет�

ричних базах, визнаних МОН;

— наукові публікації у періодичних виданнях, які

включено до наукометричної бази Scopus або Web of

Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН;

— наукове керівництво (консультування) здобувачів

наукових ступенів, які захистилися в Україні;

— кількість об'єктів права інтелектуальної влас�

ності;

— кількість об'єктів права інтелектуальної влас�

ності, які комерціалізовано.

ВИСНОВКИ
Отже, запровадження оплати праці за системою

грейдів навіть під час визначення тільки змінної части�

ни заробітної плати в найближчий перспективі дозво�

лить:

— ефективно управляти фондом оплати праці і зро�

бить систему нарахування зарплати більш гнучкою та

прозорою;

— націлити працівників на більш продуктивну

діяльність відповідно до стратегії розвитку;

— проводити незалежне оцінювання діяльності пра�

цівників на предмет відповідності займаній посаді;

— розробити концепцію кадрової політики.
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