
© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2018

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 14 липень 2018 р.
Журнал засновано у січні 2002 року.

Виходить 2 рази на місяць.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Головний редактор:

Клименко Л. П.,
ректор Чорноморського державного

університету імені Петра Могили, д.т.н.,
професор, Заслужений діяч науки і

техніки України, Президент Асоціації
університетів України

Заступники головного редактора:

Федоренко В. Г.,
д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки

України, академік УАН
Ємельянов В. М.,

д.держ.упр., професор, директор Інституту дер-
жавного управління Чорноморського державного

університету імені Петра Могили

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
обліку і аудиту Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з нау-
кової роботи Академії муніципального управління
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого роз-
витку НАН України»
Великий Ю. В., д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чор-
номорського державного університету імені Петра Могили
Гайдуцький І.П., к.е.н., науковий співробітник  науково-
дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Ака-
демії муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н.,  професор, заслужений працівник
освіти України
Денисенко М. П., д.е.н., професор, професор кафедри Киї-
вського національного університету технологій та дизайну
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, за-
відуючий кафедрою політичних систем Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук та журналістики Університету
імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступ-
ник декану факультету політичних наук та журналістики
Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
Академії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри пар-
ламентаризму та політичного менеджменту Національної
академії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор ка-
федри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер-
жавної служби Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Пол-
тавського університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри
Дніпропетровського державного аграрного университету
Сорока С.В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого са-
моврядування, регіонального розвитку та політичної аналі-
тики Чорноморського державного університету імені Пет-
ра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат
України
Федоренко С. В., доцент кафедри інформаційних систем і
технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва Украї-
ни, к.т.н., доцент
Чорна Л. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів
оподаткування і підприємництва Вінницького інституту кон-
струювання одягу та підприємництва

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ЕКОНОМІКИ
(наказ Міністерства освіти і науки України

№ 747 від 13.07.2015)

Свідоцтво КВ № 17597-6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306-6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Телефон: (044) 223-26-28, 537-14-33
 Тел./факс: (044) 458-10-73

E-mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Передрукування дозволяється лише за згодою
редакції.

Відповідальність за добір і викладення фактів несуть
автори. Редакція не завжди поділяє позицію авторів

публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе

відповідальність рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 21,8.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2607/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537-14-34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 26.07.18 р.

Підписано до друку 26.07.18 р.

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

— Index Copernicus (IC);
— SIS;
— Google Scholar.



© ІНВЕСТИЦІЇ:  ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 2018

Журнал засновано у січні 2002 року.
Виходить 2 рази на місяць.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЇ:

№ 14 липень 2018 р.

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Головний редактор:
Клименко Л. П.,

ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили, д.т.н.,

професор, Заслужений діяч науки і
техніки України, Президент Асоціації

університетів України

Заступники головного редактора:

Федоренко В. Г.,
д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки

України, академік УАН
Ємельянов В. М.,

д.держ.упр., професор, директор Інституту дер-
жавного управління Чорноморського державного

університету імені Петра Могили
Бистряков І. К.,

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого роз-

витку НАН України»

Відповідальний секретар:
Кучеренко Г. Б.

Члени редакційної колегії:
Антонова Л. В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри об-
ліку і аудиту Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Антонов А. В., д.держ.упр., доцент кафедри соціальної робо-
ти, управління і педагогіки Чорноморського державного уні-
верситету імені Петра Могили
Бакуменко В. Д., д.держ.упр., професор, проректор з науко-
вої роботи Академії муніципального управління
Беглиця В. П., д.держ.упр., доцент, проректор з наукової робо-
ти Чорноморського державного університету імені Петра Мо-
гили
Великий Ю. В., д.е.н., профессор Чорноморського державно-
го університету імені Петра Могили
Горлачук В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили
Дацій Н. В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії
муніципального управління
Дацій О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії
муніципального управління
Анджей Стельмах, доктор політичних наук, професор, заві-
дуючий кафедрою політичних систем Університету імені Ада-
ма Міцкевича (м.Познань, Польща)
Тадеуш Валлас, доктор політичних наук, професор, декан фа-
культету політичних наук та журналістики Університету імені
Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Джерзі Бабяк, доктор політичних наук, професор, заступник
декану факультету політичних наук та журналістики Універ-
ситету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)
Євтушенко О. Н., д.політ.н., професор, завідувач кафедри
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політич-
ної аналітики Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Івашова Л. М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Ака-
демії митної служби України
Кальниш Ю. Г., д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парла-
ментаризму та політичного менеджменту Національної ака-
демії державного управління при президентові України
Коваль Г. В., д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафед-
ри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморсько-
го державного університету імені Петра Могили
Кузьменко О. Б., д.е.н., професор, заступник декана Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили
Міщенко К. С., к. н. з держ. упр., доцент кафедри публіч-
ного управління та адміністрування Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України
Плеханов Д. О., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри дер-
жавної служби Чорноморського державного університету імені
Петра Могили
Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафедри Полтавсь-
кого університету економіки та торгівлі
Сиченко В. В., д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпро-
петровського державного аграрного университету
Сорока С. В., д.держ.упр., професор кафедри місцевого само-
врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний депутат України
Стоян О. Ю., д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент
кафедри менеджменту Чорноморського національного
університету імені Петра Могили

Свідоцтво КВ № 17597-6447ПР від 29.03.2011 року
ISSN 2306-6814

Передплатний індекс: 23892

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Телефон: (044) 223-26-28, 537-14-33
 Тел./факс: (044) 458-10-73

E-mail: economy_2008@ukr.net
www.investplan.com.ua

Засновники:
Чорноморський державний університет імені

Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Передрукування дозволяється лише за згодою
редакції.

Відповідальність за добір і викладення фактів несуть
автори. Редакція не завжди поділяє позицію авторів

публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе

відповідальність рекламодавець.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 21,8.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №2607/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537-14-34

Рекомендовано до друку Вченою Радою Чорноморського
державного університету імені Петра Могили 26.07.18 р.

Підписано до друку 26.07.18 р.

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

— Index Copernicus (IC);
— SIS;
— Google Scholar.

Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук з

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(наказ Міністерства освіти і науки України

№ 1528 від 29.12.2014 )



У НОМЕРІ:

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
№ 14 липень 2018 р.

Економічна наука
Бусарєва Т. Г.
Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні ........................................................................................................ 5
Валіулліна З. В.
Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації ...................................................... 9
Скоцик В. Є.
Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення ........................... 14
Сазонець О. М., Альшаафі Мохамед Алі
Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі ......................... 18
Яровенко Г. М.
Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках ............................................................................... 23
Лівінський А. І.
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва
та скотарства ........................................................................................................................................................................................... 29
Шупа Л. З.
Менеджмент у страховій медицині .................................................................................................................................................. 34
Белінська С. М., Белінська Т. А.
Особливості процесу експлуатації необоротних активів ......................................................................................................... 37
Момот О. М.
Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків ...................................................................... 41
Швець Ю. О.
Необхідність здійснення антикризового управління в діяльності промислових підприємств ...................................... 48
Назукова Н. М.
Стан, проблеми та перспективи інвестування в основний капітал в Україні ...................................................................... 54
Стовпова А. С.
Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку ................................................................................ 60

Державне управління
Васильєва Н. В.
Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету .................................................................... 65
Тихончук Л. Х.
Державне регулювання діяльності аграрних корпорацій України на основі вимог ФАО .............................................. 68
Ажажа М. А.
Державний контроль за інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти України ............................................. 72
Вавренюк С. А.
Проблеми та напрями досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України .................................. 79
Мар'яненко Г. І.
Національний банк як фінансовий конгломерат у глобальному світі майбутнього чи народна капіталізація
банківської системи України ............................................................................................................................................................. 83
Залізнюк В. П.
Диференціація підходів до змісту та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність"
й "продовольча безпека" ...................................................................................................................................................................... 87
Григорчак І. М.
Національна еліта й проблеми розвитку туризму на сучасному етапі державотворення в Україні ............................ 91
Якайтіс І. Б.
Перспективи розвитку механізмів державного управління освітою та наукою в Україні ............................................. 95
Міщенко І. П.
Еволюція поглядів на формування інституційного середовища як складової державного механізму
інформаційного забезпечення розвитку регіону ....................................................................................................................... 101
Кропивницький Р. С.
Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні ...................................... 105
Масовець В. П.
Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України
в умовах гібридної війни .................................................................................................................................................................... 111
Іванов Г. С.
Правове та організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму державного управління
розвитком морських портів України ............................................................................................................................................. 116
Почтариця Ю. Ю.
Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні .............................................................. 121



INVESTYTSIYI: PRAKTYKA TA DOSVID
№ 14 / 2018

CONTENTS:

Еconomy
Busarieva T.
THE BROADCASTS OF THE INSERT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE ............................................................................. 5

Valiullina Z.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF MODELS OF THE DEVELOPMENT
OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES ............................................................................................................................................................ 9

Skotsyk V.
FORMATION OF DEMAND ON THE MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY:
THE CURRENT STATE AND WAYS OF SOLVING ................................................................................................................................................... 14

Sazonets O., Elshaafi Mohamed Ali
FOREIGN EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS ....................................................................................... 18

Yarovenko H.
DEVELOPMENT OF THE ІNFORMATION MODEL FOR DETECTION FRAUD SIGNS IN THE BANKS .................................................. 23

Lіvinsky A.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION ..................... 29

Shupa L.
MANAGEMENT IN INSURANCE MEDICINE ........................................................................................................................................................... 34

Belinska S., Belinska T.
FEATURES OF THE PROCESS OF EXPLOITATION OF NON-CURRENT ASSETS ........................................................................................ 37

Mоmоt О.
THE METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF BANKS ................................................................................. 41

Shvets Yu.
NEED FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ......................................................... 48

Nazukova N.
STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTING IN FIXED ASSETS IN UKRAINE ......................................................................... 54

Stovpova A.
CLASSIFICATION OF ELECTRONIC MONEY FOR ACCOUNTING PURPOSES ........................................................................................... 60

Рublic administration
Vasylieva N.
FEATURES OF PROGRAM-TARGET PLANNING OF EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS .................................................................. 65

Tikhonchuk L.
STATE REGULATION OF ACTIVITY OF AGRARIAN CORPORATIONS OF UKRAINE ON THE BASIS OF FAO REQUIREMENTS ...... 68

Azhazha M.
THE STATE CONTROL OVER INNOVATIVE CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE ....................... 72

Vavrenyuk S.
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACHIEVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION AT THE STAGE
OF REFORMING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE ......................................................................................................................................... 79

Maryanenko G.
NATIONAL BANK AS A FINANCIAL CONGLOMERATE IN THE GLOBAL WORLD OF FUTURE OR POPULAR
CAPITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE .......................................................................................................................... 83

Zalizniuk V.
DIFFERENTIATION OF APPROACHES TO CONTENT AND RELATED CATEGORIES OF "FOOD INDEPENDENCE"
AND "FOOD SECURITY" CATEGORIES ...................................................................................................................................................................... 87

Hryhorchak І.
NATIONAL ELITE AND PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE OF STATE BUILDING IN UKRAINE .... 91

Yakaytis I.
THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN EDUCATION
AND SCIENCE IN UKRAINE .......................................................................................................................................................................................... 95

Mishchenko I.
EVOLUTION OF VIEWS ON THE FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT, AS A COMPLEX
STATE MECHANISM OF INFORMATION DEVELOPMENT IN THE REGION ............................................................................................. 101

Kropivnitsky R.
GOVERNMENT SUPPORT AS THE INSTRUMENT OF THE STATE SCIENTIFIC MANAGEMENT IN UKRAINE ............................. 105

Masovets V.
FEATURES OF THE MECHANISMS OF THE PROVISION OF RELIGIOUS SECURITY OF UKRAINE
IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR ................................................................................................................................................................. 111

Ivanov G.
LEGAL, ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR IMPLEMENTATION
OF THE MECHANISM OF STATE GOVERNANCE FOR THE DEVELOPMENT OF SEA PORTS OF UKRAINE ................................... 116

Pochtarytsia Yu.
THE ROLE OF THE STATE SECRETARIES IN REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE ................................... 121



5

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками в економічній науці усе більш

наполегливо стали підніматися питання повного, комп-
лексного підходу до людини з позицій концепції людсь-
кого капіталу. Нині успіх і розвиток національних про-
грам, комерційних і некомерційних освітніх організацій
в конкурентному середовищі все більшою мірою зале-
жить від інтелектуального капіталу. У сучасних компан-
іях, організаціях всі більшою мірою домінують не ос-
новні фонди і матеріальні запаси, а інформація, знання
і інші елементи інтелектуального капіталу. Переконливі
і науково обгрунтовані теоретичні розробки в області

УДК 329.13

Т. Г. Бусарєва,
к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,
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ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
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THE BROADCASTS OF THE INSERT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE

У другій половині ХХ ст. світова економічна система вступила в нову стадію свого розвитку. Пово-
ротний етап історії, насичений процесами трансформації, регіоналізації, інтеграції та глобалізації
господарських систем, висуває імперативи в ефективному і гармонійному використанні ресурсів. Його
специфічною рисою стала зміна ролі факторів, що беруть участь у процесі суспільного виробництва.
Це обумовлено основними відносинами в системі "природа — людина — суспільство", що включають
людський, технічний, природний, інституційний, організаційний, інформаційний чинники, в умовах
ринкової економіки набувають адекватні форми капіталів. В епоху глобалізації змінюється і предмет
праці акценти людської діяльності зміщуються з перетворення природи до перетворення свідомості.
В умовах глобалізованого світу поняття людського капіталу стає занадто вузьким і утилітарним для
характеристики творчого потенціалу суспільства в сучасному розвитку і вимагає розширювального
тлумачення. Необхідність розширення практики її використання в теоретико-методологічному та ме-
тодичному плані викликана завданням підвищення ролі соціальних факторів у розвитку суспільства і
усвідомленням того, що стрижневим елементом концепції людського капіталу є фактор освіти. Цей
капітал відтворюється саме в сфері освіти, і прагнення громадян до освіченості є одним з найважли-
віших чинників його збереження і примноження.

In the second half of the twentieth century world economic system has entered in a new stage of
development. Turning point of history, full of processes of transformation, regionalization, integration and
globalization of economic systems, makes the imperatives of an effective and harmonious use of resources.
Its specific feature was the changing role of the factors involved in the process of social production. This is
the basic relationship in "nature-man-society", including human, technical, natural, institutional,
organizational, informational factors in a market economy take appropriate forms of capital. In the era of
globalization and changing labor accents subject of human activity shifted from the transformation of nature
to transform consciousness. The need to expand the practice of its use in the theoretical, methodological
and methodological plan is due to the task of increasing the role of social factors in the development of
society and the awareness that the core element of the concept of human capital is the factor of education.
This capital is reproduced precisely in the field of education, and the aspiration of citizens for education is
one of the most important factors of its preservation and multiplication.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, нарощування, розвиток економіки, освіта, людський капітал,
економіка України.

 Key words: intellectual capital increase, economic development, education, human sprinkles, economy of Ukraine.

інтелектуального капіталу дають можливість подолан-
ня складних перешкод країною на шляху поглиблення
реформ. Це обумовлює необхідність всестороннього та
глибокого дослідження суті інтелектуального капіталу,
його стосунків з внутрішнім і зовнішнім середовищем,
а також розробок конкретних практичних рекомендацій
по його вдосконаленню та нарощуванню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий аналіз розвитку інтелектуального капіта-
лу націй та його окремі теоретичні і практичні питання
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досліджені в роботах: Д. Андріссена, Н. Бонтіса, С.М. Клі-
мова, Р. Коуза , Б. Льова, Б.Б. Леонтьева, Л.І. Лукичева,
Б.З. Мільнера, І.В. Проніна, Т. Стюарта, Р. Тіссена та
інших. Проблеми оцінки інтелектуального капіталу ок-
ремих компаній із застосуванням суб'єктивних оцінок
були розглянуті в працях Е. Брукинг, Л.Г. Глушко, В.Ю. Зуб-
ко, Р. Каплана, А.Н. Козирева, Д. Нортона, А. Пуліка,
М. Мелоуна, Л.В. Постаногова, К. Свейбі, К. Тейлора,
Л. Едвінсона і інших.

Однак залишаются невирішеними значна кількість
наукових проблем відносно формування ефективного
використання інтелектуального капіталу, шляхи його
нарощування та адаптації до умов України.

Існуючі дослідження пропонують найчастіше загаль-
нотеоретичний розгляд проблеми, але не містять деталь-
ного аналізу шляхів нарощування інтелектуального капі-
талу саме для економіки України. Дослідження в цьому
напрямі можуть сприяти процесам інтелектуалізації орга-
нізацій в Україні, що і визначило вибір теми дослідження.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
У статті розглядаються поняття інтелектуального

ресурсу, його складові та чинники, що впливають на
розвиток людського капіталу нації. Особливу увагу при-
ділено шляхам нарощування інтелектуального капіталу
в Україні. Вказана мета визначила низьку завдань, що
потребують вирішення: узагальнити зарубіжний досвід
щодо визначення сутності інтелектуального капіталу;
виокремити основні можливі напрями нарощування інте-
лектуального капіталу в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на настільки важливу й значиму роль
інтелектуального капіталу в суспільстві, в сучасній науці
ще не вироблено єдиного підходу до розгляду сутності
цього виду капіталу. Поняття інтелектуального капіта-
лу ввів до наукового обігу Дж. Гелбрейт у 1969 році,
але поширення цей термін отримав лише в 90-х рр. Од-
ним з перших, хто детально розкрив зміст цього понят-
тя, був Т. Стюарт. У статті "Сила інтелекту: як інтелекту-
альний капітал стає найбільш цінним активом Америки"
він визначив інтелектуальний капітал як суму всього
того, що знають працівники компанії і що дає конкурен-
тну перевагу компанії на ринку. Первинна хвиля дослі-
джень розглядала інтелектуальний капітал з точки зору
грошової оцінки, намагаючись висловити вартість тих
активів сучасних компаній, які не включаються в стан-
дартні форми звітності.

Хоча у цьому напрямі було досягнуто значних
успіхів, проте, в цілому концепція інтелектуального капі-
талу знаходиться скоріше на початковій стадії розвит-
ку і, очевидно, не вичерпується одним оцінним підхо-
дом. Проаналізувавши різні підходи до дослідження сут-
ності інтелектуального капіталу, можна виділити його
основні характеристики:

1) невідчутність: знання і творчі здібності людей,
імідж компанії, моральні цінності хоча і здатні вплива-
ти, не можуть бути достовірно зафіксовані і відтворені;

2) неадитиінвсть: обсяг ресурсів, пов'язаних з інте-
лектуальним капіталом, не обов'язково зросте просто
від того, що в нього інвестуються кошти;

3) зростаюча гранична віддача: створена за допо-
могою інтелектуального капіталу вартість зростає в міру
збільшення застосовуваного і генерується інтелектуаль-
ного капіталу.

Проналізувавши визначення та тлумачення терміну
інтелектуального капіталу важливо звернути увагу і на його
структуру, зокрема інтелектуальний капітал включає:

— людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-
хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, мо-
ральні цінності, культура праці та ін.;

— організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау,
програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й
програмне забезпечення, органі-заційна структура, кор-
поративна культура й т.п.;

— споживчий капітал (його слід трактувати більш
широко, як інтерфейсний капітал): зв'язки з економіч-
ними контрагентами (постачальниками, споживачами,
посередниками, кредитно-фінансовими установами,
органами влади та ін.), інформація про економічних
контрагентів, історія взаємин з економічними контра-
гентами, торговельна марка (бренд).

 Людський капітал — сукупність знань, умінь, нави-
чок, що використовуються для задоволення різноманіт-
них потреб людини і суспільства в цілому. Вперше, в 1961 ро-
ці, словосполучення використав американець Теодор
Шульц, а його послідовник — Гері Беккер розвинув цю
ідею з 1965 року, обгрунтувавши ефективність вкладень
в людський капітал і сформулювавши економічний підхід
до людської поведінки. За його теорію він отримав у 1992
році Нобелівську премію з економіки [1, c. 23—27].

Спочатку під людським капіталом розумілася лише
сукупність інвестицій в людину, що підвищує його
здатність до праці — освіту і професійні навички. На-
далі поняття людського капіталу істотно розширилося.
Останні розрахунки, зроблені експертами Світового
банку, включають у нього споживчі витрати — витрати
сімей на харчування, одяг, житло, освіту, охорону здо-
ров'я, культуру тощо. Проаналізувавши вищезазначе-
не, можна зробити висновки, що інтелектуальний потен-
ціал суспільства — це сукупність творчих здібностей
індивидів та їх освітньо-кваліфікаційний рівень, які да-
ють змогу, використовуючи інтелектуальні засоби, зас-
воювати набуті та творити нові знання для ефективного
соціально-економічного розвитку країни.

Аналізуючи інтелектуальний капітал важливо звер-
нути увагу і на чинники, які впливають на формування
інтелектуального потенціалу суспільства, а саме:

— природні (творчі здібності индивидів, здоров'я
населення, демографічна ситуація в країні, стан навко-
лишнього середовища);

— економічні — макроекономічні (державна демог-
рафічна політика, політика зайнятості, стан трудових ре-
сурсів, фінансування сфери науки та освіти, величина
національного доходу на душу населення, система соці-
ального захисту, механізм ціноутворення на ринку інте-
лектуальних продуктів, інноваційна та амортизаційна
політика, система оплати праці);

— інституційні (законодавче регулювання інтелек-
туальної діяльності, механізм захисту об'єктів інтелек-
туальної власності).

Таким чином, інтелектуальний капітал є сумою
знань, навичок, інтелектуальних здібностей працівників
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і форм вираження перерахованого як про-
міжних (управлінські технології, ноу-хау), так і
кінцевих (масовий продукт, в формі репутації).

Треба відзначити, що важливо саме вико-
ристання інтелектуального капіталу для ство-
рення більш цінного активу. Інтелектуальний
капітал повинен забезпечувати конкурентосп-
роможність фірмі, тому він має стратегічне зна-
чення для діяльності організації.

Інтелектуальний капітал складно вимірюва-
ний, тому що стосується, перш за все, якості
нематеріальних активів, а її вимір повинен кон-
центруватися на дослідженні того, що очікуєть-
ся на підприємстві в майбутньому. Не існує до
цих пір жодного стандарту, що діє, стосується
виміру інтелектуального капіталу. Для оцінки
інтелектуального капіталу на сьогоднішній день
розроблена велика кількість різних методів, які
розрізняються як по набору розрахункових
показників, так і по якісним характеристикам.

Важливим фактором розвитку інтелекту-
ального капіталу є вартість національного
людського капіталу країн світу на базі затрат-
ного методу, який оцінили фахівці Світового
банку. Використовувалися оцінки складових ЛК
за витратами держави, сімей, підприємців і
різних фондів. Вони дозволяють визначити поточні
щорічні витрати товариства на відтворення людського
капіталу.

У США вартість людського капіталу на початку XXІ ст.
становила 95 трлн дол або 77% національного багат-
ства (НБ), 26% світового підсумку вартості ЛК.

Вартість світового ЛК склав 365 трлн дол. або 66%
світового багатства, 384% до рівня США. Для Китаю ці
показники становлять: 25 трлн дол., 77% від всього НБ,
7% світового підсумку ЛК і 26% до рівня США. Для
Бразилії відповідно: 9 трлн дол.; 74%, 2% і 9%. Для Ін-
дії: 7 трлн; 58%, 2%; 7% [2, c. 3—7].

На частку країн "сімки" і ЄС на розрахунковий пер-
іод доводилося 59% світового ЛК, що становить 78%
від їх національного багатства. Людський капітал у
більшості країн перевищував половину накопиченого
національного багатства (виняток — країни ОПЕК). На
процентну частку ЛК істотно впливає вартість природ-
них ресурсів. Зокрема для України частка вартості при-
родних ресурсів порівняно велика.

Основна частина світового людського капіталу зосе-
реджена в розвинутих країнах світу. Це пов'язано з тим,
що інвестиції в ЛК в останні півстоліття в цих країнах знач-
но випереджають інвестиції у фізичний капітал. У США
співвідношення "інвестицій в людину" і виробничих інве-
стицій (соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я і
соціальне забезпечення в% до виробничих інвестицій) в
1970 році становило 194%, а в 2015 році 518%.

Значний внесок у розробку розширювальної кон-
цепції національного багатства (з урахуванням вкладу
ЛК) внесли аналітики Світового банку, які опублікували
серію робіт, обосновавших цю концепцію. У методології
Світового банку узагальнені результати і методи оцін-
ки людського капіталу інших шкіл і авторів. У методиці
СБ, зокрема, враховуються накопичені знання і інші
складові ЛК. Розрахунки показників за методикою СБ

доступні для аналітиків більшості країн, включаючи
Україну. Результати цих розрахунків наведені в таблиці
1.

За цією методикою були розраховані вартості ЛК
груп країн та України на початку XXI століття, наведені
в таблиці 2. Джерела обрані по угрупованням витрат на
відповідні напрями, наведеними в "Українському стати-
стичному щорічнику" та інших українських джерелах.
Це — наука, освіта, культура і мистецтво, охорону здо-
ров'я інформаційне забезпечення.

Що стосується України, то проблема розвитку інте-
лектуального капіталу в нашій країні — це комплексна
проблема, що вимагає уваги з боку і учених, і законо-
давців, і виконавчої влади, і самих підприємців, які лише
починають усвідомлювати значення і роль інтелектуаль-
ного капіталу в розвитку і процвітанні. Нині для всіх стає
очевидним, що економіка, що базується на знанні і орі-
єнтована на формування і використання інтелектуаль-
ного капіталу, стає головним чинником соціально-еко-
номічного розвитку цілих країн і окремих регіонів, ве-
личезних холдингів і маленьких фірм.

Ще на початку ХХ ст. Дейл Карнеги, відомий аме-
риканський фахівець в області людських відносин і ав-
тор творів з психології спілкування, відмітив, що навіть
у технічних виробництвах фінансові успіхи організацій
лише на 15% забезпечуються рівнем матеріального ос-
нащення, а на 85% атмосферою, що панує на робочо-
му місці. Доречно зауважити, визнання і успіх до Дейлу
Карнеги прийшли в середині 30-х років минулого сто-
ліття, а в СНД масовий читач познайомився з його тео-
рією із запізненням на півстолітті — в середині 80-х
років. Не хотілося б настільки ж значно відстати в пи-
танні розвитку інтелектуального капіталу".

У результаті проведеного дослідження можна дати
такі рекомендації стосовно нарощування інтелектуаль-
ного капіталу, зокрема:

Таблиця 1. Оцінки людського капіталу в ряді країн

світу на початку XXІ ст.

Джерело: складено за даними [3].

Країна 
Загальний 

обсяг,  
трлн дол. 

Людський капітал, у % до: 

Національного 
богатства країни 

Світового 
підсумку 

Рівня 
США 

Світовий підсумок 365 66 100 384 

Країни "сімки" та ЄС 215 78 59 226 

З них:     

США 95 77 26 100 

Країни ОПЕК 45 47 12 47 

Країни СНД 40 50 11 42 

У тому числі Україна 30 50 8 32 

Інші країни  65 65 18 68 

У тому числі Китай 25 77 7 26 

Бразилія 9 74 2 9 

Індонезія 9 75 2 9 

Мексика 8 77 2 8 

Індія 7 58 2 7 

Пакістан 4 80 1 4 
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1. Державі життєво важливо стимулювати підвищен-
ня виробляй ності підприємств, впровадження іннова-
ційних розробок, впровадження сучасних управлінсь-
ких технологій і в цілому модернізацію основних фондів
підприємств. У зв'язку з цим держава Україна має ряд
стратегій і програм в області індустріально-інновацій-
ного розвитку, корпоративного розвитку, інтелектуалі-
зації нації і т.д. Для них реалізації передбачається акти-
візувати функціонування таких інституціональних утво-
рень, як Національний фонд України, АТ "Банк Розвит-
ку України", "Інвестиційний фонд України", "Національ-
ний інноваційний фонд", які є найважливішими механі-
змами реалізації поставлених цілей.

2. Обгрунтувати необхідність економічних і інсти-
туційних механизмов стимулювання відтворення інте-
лектуального капіталу організацій. Запропонувати вве-
дення законодавчих норм у сфері оплати праці та опо-
даткування, які б стимулювали збільшення витрат
підприємств на матеріальне та соціальне забезпечення
функціонування корпоративного інтелектуального ка-
піталу. Наприклад, слід створити пільги, пов'язані з на-
вчанням працівників в установах середнього та висше-
го професійної освіти. Фінансування процесів відтво-
рення інтелектуального капіталу організацій може бути
пільговим в разі дії механізму грантів на здійснення про-
грам в галузі освіти і наукових досліджень.

3. На розвиток інтелектуального капіталу в організа-
ціях впливати за допомогою дотування державою їх ро-
боти, пільг по податках, систем кредитування і т.д. До
них віднесені: пільги, спрямовані на зниження вартості
використовуваних у науковій діяльності основних фондів
і іншого їх майна; ліквідація податку на землю, яка змен-
шує ціну цього природного ресурсу; митні пільги, що
зменшують вартість залучення імпортних матеріальних
ресурсів для науково-промислових організацій; пільго-
ве оподаткування грантів і премій наукових праців-ників
також знижує реальну вартість робочої сили.

Підтверджено, що для підвищення інтелектуально-
го капіталу підприємств, що спеціалізуються на ство-
ренні та впровадженні нововведень, необхідною умо-
вою розвитку виступає скасування податку на додану
вартість. Це рівносильно непрямому фінансування нау-
ки і науково-інноваваціонної сфери приблизно 0,2—

0,3% ВВП. Очікуваний при цьому ефект може до-
сягти 23% приросту ВВП з урахуванням
збільшення непрямих податків порядку 0,4—
0,6% ВВП, а в сполучених галузях економіки, які
споживають і тиражують продукцію інноваційної
сфери, за умови стабілізації і переході на режим
економічного зростання очікуваний приріст ВВП
может перевищити 34% на рік [8, c. 9—13].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Резюмуючи вищенаведене, можна стверджу-
вати, що прискорений розвиток інтелектуально-
го потенціалу суспільства перебачає:

— здійснення активної державної політики
на ринку праці задля підтримання зайнятості,
підвищення мобільності робочої сили, створен-
ня нових робочих місць у наукомістких галузях
національної економіки;

— поліпшення системи професійного навчання, під-
готовки і перепідготовки кадрів та підвищення їх квалі-
фікації;

— вдосконалення системи професійної орієнтації
молоді та підвищення рівня її конкурентоспроможності
на ринку праці, введення загальнодержавної системи
обов'язкового квотування робочих місць для молоді на
підприємствах, розвиток дистанційної освіти.
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Таблиця 2. Національне багатство світу

на початок XXI ст.

Джерело: складено за даними [4, с. 5—9].

Країни 

Національне 
богатство 

У тому числі за 
видами капіталу, трлн дол. 

Всього, 
трлн 
дол. 

На душу 
нас.,  

тис. дол. 
Людський Природний Фізичний 

Світовий 
підсумок 

550 90 365 90 95 

Країни"сімки" 
та ЄС 

275 360 215 10 50 

Країни ОПЕК 95 195 45 35 15 

Країни СНД 80 275 40 30 10 

У тому числі 
Україна 

60 400 30 24 6 

Інші країни 100 30 65 15 20 



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з форм розвитку управління сучасним суспіль-

ством у глобальному масштабі є інституційна система.
Ця система перебрала на себе вже сьогодні багато
функцій національних урядів по регулюванню націо-
нальних економік. Дослідженні концепції інтерпретації
сучасної інституалізації дозволяють зробити висновок
про те, що вона є основою і одночасно наслідком про-
цесу експансії великих корпорацій на світові ринки.
Дослідження онтологічних, сутнісних підходів діяль-
ності корпорацій дозволяють зробити висновок, що їх
діяльність в усьому світі є типовою, вони розповсюджу-
ють свою практику в однакових формах. Така діяльність
отримала назву "експансія", а процес поширення цієї
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У статті досліджено теоретико-методологічні положення теорій та концепцій транснаціоналізації,
визначено їх основні відмінності, а також особливості та умови формування. Виявлено, що феномен
економічної глобалізації проявляється через транснаціоналізацію та може виступати потужним інстру-
ментом розвитку як національної, так і світової економіки. Доведено, що в умовах сьогодення ката-
лізатором процесу транснаціоналізації стає розвиток інформаційних процесів. Процес глобальної
інформатизації призвів до появи світових інформаційно-комунікаційних корпорацій та докорінної зміни
діяльності корпорацій інших галузей. Систематизовано думки вітчизняних науковців, які досліджува-
ли процеси транснаціоналізації та визначено, що вони досліджували проблеми транснаціоналізації,
які пов'язані з міжнародною торгівлею, міжнародним інвестуванням, соціальною діяльністю корпо-
рацій. Запропоновано на основі аналізу провідних економічних теорій та концепцій транснаціоналі-
зації систематизувати їх в чотири теоретико-методологічні підходи: еволюційний підхід, структурно-
функціональний підхід, стратегічно-багатофокусний підхід, інституційний підхід.

In the article are investigated the theoretical and methodological positions of the theories and concepts
of transnationalization, their main differences, as well as the peculiarities and conditions of formation are
determined. It is revealed that the phenomenon of economic globalization manifests itself through
transnationalization and can act as a powerful tool for the development of both the national and world
economy. It has been proved that the development of information processes is the catalyst of
transnationalization process. The process of global informatization led to the emergence of global
information and communication corporations and a radical change in the activities of corporations of other
industries. The thoughts of national scholars who studied the processes of national development were
systematized and determined that they investigated the problems of transnationalization associated with
international trade, international investment, and social activities of corporations. Based on the analysis of
leading economic theories and concepts of transnationalization proposed to systematize them into four
theoretical and methodological approaches: evolutionary approach, structural-functional approach,
strategic-multi-focused approach, institutional approach.

Ключові слова: глобалізація, корпорація, транснаціоналізація, інтернаціоналізація, інформатизація.
Key words: globalization, corporation, transnationalization, internationalization, informatization.

діяльності вчені називають "транснаціоналізацією". Для
цього процесу притаманні: поширення трудомістких ви-
робництв в країни з низькими доходами населення, роз-
виток діяльності на основі природних ресурсів третіх
країн, купівля національних корпорацій — конкурентів,
інвестування в закордонні активи, наявність декількох
головних офісів та ін.

Слід відмітити, що каталізатором процесу трансна-
ціоналізації стає розвиток інформаційних процесів. Про-
цес глобальної інформатизації призвів до появи світо-
вих інформаційно-комунікаційних корпорацій та доко-
рінної зміни діяльності корпорацій інших галузей. Хоча
для міжнародних корпорацій галузь на теперішній час
не є принциповим явищем — вони вкладають кошти в
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різні сфери діяльності, однак, спеціалізація все рівно
залишається і значна доля капіталу працює все ж таки
на ринках, що є притаманними для сфери діяльності кор-
порації. Координація системи управління міжнародною
корпорацією з великою кількістю філій на різних кон-
тинентах неможлива сьогодні без інформаційних сис-
тем та фінансових технологій, що базуються на основі
використання інформаційних систем. Створення вели-
ких інформаційно-комунікаційних корпорацій, що є
власниками соціальних мереж, систем переказу грошо-
вих коштів, систем розрахунків, Інтернет-магазинів ро-
бить інформаційні системи та інформаційні корпорації
окремим видом інституції, що впливає на суспільно-еко-
номічне життя людства на діяльність всіх суб'єктів гос-
подарювання, а особливо великих корпорацій.

Саме тому, на теперішній час змінюються методо-
логічні підходи до вивчення системи транснаціоналізації
та діяльності міжнародних корпорацій. Такі підходи
мусять містити в собі дослідження інформаційно-тех-
нологічних чинників розвитку людства, процеси глоба-
лізації та інтернаціоналізації світової економіки, осно-
ви науково-технологічного розвитку корпорацій та си-
стему трансферу технологій — дифузії інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічна природа процесів транснаціоналізації
всебічно розкрита в наукових доробках як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених. Фундаментальні дослідження
теорії виникнення, становлення пріоритетів та проблем
розвитку глибоко розглянуті у наукових працях таких
економістів: Р. Вернон [1], Р. Коуз, Дж. Данінг [2], Х. Перл-
муттер, Ф. Ніккербоккер [3], М. Портер [4], Д. Стоп-
форд, С. Хаймер. Вагомий внесок в дослідження даної
проблематики внесли вітчизняні дослідники, зокрема,
Л. Кудирко, О. Мозговий, Л. Михайлишин, Т. Орєхова,
О. Рогач, В. Рокоч, І. Сазонець, М. Шепелєв, С. Якубов-
ський та інші вчені. Проте стрімкий розвиток та поши-
рення транснаціоналізаційних процесів змушують про-
довжувати пошук нових теоретичних концепцій, які пояс-
нюють особливості формування та функціонування сучас-
ної економіки. Усе це свідчить про актуальність теми, що
зумовило вибір обраного напряму дослідження.

Феномен економічної глобалізації, який проявляєть-
ся саме через транснаціоналізацію, може виступати по-
тужним інструментом розвитку як національної, так і
світової економіки. У цьому контексті дослідження про-
цесів розвитку транснаціоналізації є актуальним питан-
ням. Однак без дослідження тенденцій розвитку про-
цесів транснаціоналізації неможливо достовірно адап-
тувати її інвестиційне середовище до реалій сьогоден-
ня та визначити перспективи залучення економіки до
процесу транснаціоналізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є аналіз теоретико-методологічних

положень теорій та концепцій транснаціоналізації, визна-
чення їх відмінностей, особливостей та умов формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв'язку з масовим виходом на міжнародну арену та-

ких впливових недержавних суб'єктів, як багатонаціональні

компанії, в кінці 60-х — початку 70-х років XX ст. набуває
широкого поширення в політичному, діловому та науково-
му лексиконі поняття "транснаціоналізація". Вона акцентує
увагу на тому, що світова взаємодія стає не тільки інтерна-
ціональною (між державами-націями), а й транснаціональ-
ною. Введення в науковий обіг поняття транснаціоналіза-
ція було пов'язано і з тим, що термін "інтернаціоналізація"
використовувався в політологічних і соціологічних дослід-
женнях також і в вузькому сенсі слова для позначення
спільного управління країною, територією і т.і. і / або про-
текції двох або більшого числа держав. Необхідно було
відокремити різні процеси один від одного і показати особ-
ливість світогосподарських процесів [5].

Слід відзначити, що за думкою М. Шепелєва транс-
націоналізація, як в цілому економічне явище містить у
собі елементи суспільних відносин. На його думку, транс-
націоналізація — "означає соціальну близькість не зва-
жаючи на географічну дистанцію, або соціальну дистан-
цію, незважаючи на географічну близькість". Науковець
вважає, що під впливом транснаціоналізації прозорими
стають не тільки територіальні кордони, але й доступність
інформації. Під її впливом поведінка людини визначаєть-
ся не традиціями і принципами, а різного роду впливами,
модою, мережею зв'язків. Транснаціоналізація створює
передумови для формування глобального громадянсь-
кого суспільства [6, с. 486]. Таким чином, ми можемо
побачити, що М. Шепелєв як політолог практично ото-
тожнює процеси глобалізації та транснаціоналізації.

У наукових підходах вчених-економістів феномен
транснаціоналізації розглядається з інших позицій. Для еко-
номістів транснаціоналізація формується та розвивається
під впливом поширення діяльності міжнародних корпорацій.
Так, С. Сардак, надаючи характеристику міжнародних
(транснаціональних) корпорацій, визначає, що це є корпо-
рація, яка реалізує продукцію більше ніж в одній країні, має
підприємства та філії в різних країнах, і власниками корпо-
рацій є резиденти різних країн. Основою транснаціоналі-
зації є транснаціональний капітал, який, за думкою Н. Сту-
кало, "утворюється в процесі зрощування транснаціональ-
них банків з транснаціональними промисловими (транспор-
тними або іншими) компаніями" [6, с. 487]. Великий вплив
на процеси розвитку корпорацій відіграє корпоративна мо-
дель США, країни з найбільш потужною ринковою еконо-
мікою та розвиненою корпоративною системою. За дум-
кою І. Сазонця, "у найзагальнішому вигляді корпорація є
певною формою організації комерційної діяльності. Най-
ширший розвиток така форма отримала в західних країнах,
особливо в США" [6, с. 250].

У процесі дослідження нами було виділено та систе-
матизовано чотири основних підходи до вивчення про-
цесу транснаціоналізації: еволюційний, структурно-фун-
кціональний, стратегічно-багатофокусний, інституційний:

— Теорія життєвого циклу продукту. Р. Вернон [1]
розглядав діяльність ТНК на тлі своєї теорії "життєвого
циклу продукту" і спирався на постулат про проходжен-
ня будь-яким товаром природного життєвого циклу, що
складається з трьох послідовних стадій: 1) інноваційної;
2) зрілої і 3) фази стандартизації. На інноваційній фазі
корпорація, першою освоїла цей товар, має суттєві кон-
курентні переваги, що покривають її витрати на НДДКР.
На другій і третій стадіях для успішної конкуренції ком-
панія змушена вдаватися до стратегії інтернаціоналізації.
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На фазі зрілості зменшення числа продажів на домаш-
ньому ринку все ще компенсується збільшенням продажів
за кордоном. Нарешті, на фазі стандартизації, коли ви-
робництво товару за технологією та якістю набуває ос-
таточні стандартні форми, подальші конкурентні перева-
ги можна отримати, тільки почавши економити витрати
за рахунок перенесення різних стадій відтворювального
циклу в ті країни, де витрати на виконання робіт менше.
Після цього, як вже знизилася собівартість товар може
повернутися навіть на домашній ринок.

— Теорія наздоганяючого циклу в основі якої лежить
парадигма "летячих гусей" (К. Акамацу). На базі дослід-
ження розвитку японської промисловості К. Акамацу
прийшов до висновку про три фазність розвитку галузей
приймаючої країни. На першій фазі в кожній галузі
збільшується імпорт іноземних товарів до країни, на
другій відбувається імпортозаміщення, яке в певний мо-
мент фази випереджає імпорт за обсягами та третя фаза
пов'язана з розвитком експортом. На думку К. Акамацу,
саме після проходження цих трьох етапів починають ре-
алізовуватися умови для транснаціоналізації економіки
та експорту прямих іноземних інвестицій.

— Теорія олігополістичної реакції запропонована
Ф. Ніккербоккером [3], пояснює розвиток транснаціо-
налізації як гонку за лідерами, проте вже серед самих
ТНК. Базою дослідження були емпіричні дані 187 аме-
риканських корпораціях за 20 років, вченим було зроб-
лено відкриття, що в олігополістичних галузях, де
більшу частину національного ринку контролюють 4—
7 корпорацій, після ривка однією з конкуруючих ком-
паній за нею через 3—7 років на іноземні ринки обо-
в'язково виходять домашні конкуренти. У цій теорії най-
важливішим фактором транснаціоналізації вважається
конкурентна гонка за лідируючою компанією.

— Теорія шляхів інвестиційного розвитку націй
(Дж. Даннінг) та еклектична теорія відповідно до цієї
теорії Дж. Даннінг [2] виділив три групи факторів, що
визначають транснаціоналізацію і обсяги іноземних ак-
тивів, зокрема О-переваги, Л-переваги та І-переваги.

Ця група теорій розглядає особливості етапів транс-
націоналізації в залежності від генезису і еволюції ТНК.

По-друге, до структурно-функціонального підходу
було віднесено такі теорії:

— Технологічна концепція розроблена вченим з США
Дж. Гелбрейтом грунтується на розвитку ТНК за рахунок
максимізації обсягів продажів в іноземній країні та вислов-
лює гіпотезу що основним мотивом зарубіжної інвестицій-
ної діяльності ТНК є необхідність їх присутності на тих рин-
ках, де вже продається їх продукція, для розширення збуту
за рахунок технічного післяпродажного обслуговування.

— Теорія монополістичних переваг запропонована
С. Хаймером, Ч. Кіндльбергером [8] використовує особ-
ливий вид конкурентної боротьби, шляхом виділення
свого товару в особисту групу за рахунок невисоких
витрат на рекламу, маркетинг.

— теорія конкурентної переваги висунута американсь-
ким вченим М. Портером була продовженням феномену
ТНК у 90 роки. Основна увага даної теорії зосереджена
на дослідженні різних факторів і механізмів транснаціо-
налізації виробництва, зокрема, в забезпеченості ТНК краї-
ни базування основними чинниками, які входять у визна-
чену ним систему конкурентних переваг націй [4].

Портер у своїй концепції протиставляє "моделі" і
"структури". Він визначає традиційний метод економі-
ки як побудову моделі конкуренції з метою відокрем-
лення головних перемінних, дослідження взаємодії яких
є найбільш важливим [4].

По-третє, виділимо групу теорій, заснованих на
стратегічно-багатофокусному підході:

— Концепція конкурентно-стратегічного підходу,
полягає в тому, що прямі інвестиції розглядаються як
засіб подолання сформованих ринкових бар'єрів, за до-
помогою яких галузі захищаються від проникнення но-
вих конкурентів. Часто такі інвестиції представляють со-
бою єдиний варіант подолання перешкод правового ха-
рактеру, коли, наприклад, місцеве регулювання перед-
бачає високу частку національних виробників у ново-
введенні в країні продукті [9].

— Концепція ринково-стратегічного підходу, відпо-
відно до цього підходу прямі інвестиції сприяють підви-
щенню орієнтації на клієнта завдяки просторовому на-
ближенню до цільових груп споживачів і врахування
їхніх специфічних очікувань [9].

— Концепція множинного ринкового позиціонуван-
ня, згідно даного підходу прямі інвестиції зумовлюють
стратегічне ринкове позиціонування всього підприєм-
ства або окремої господарської області [9].

— Концепція ресурсно-стратегічного підходу, виз-
начає причину великих відмінностей в рентабельності
всередині однієї стратегічної групи вбачає в наявності
відносних переваг в структурі і використанні стратегіч-
них ресурсів. Неприступні конкурентні позиції нерідко
є результатом оригінальних ресурсних комбінацій, які
носять характер інструменту ізоляції і ринкового бар'є-
ру, володіючи надійним захистом проти копіювання.

Згідно з цією концепцією більша частина прямих
інвестицій може розглядатися як засіб максимізації рин-
кового успіху підприємства шляхом повної інтерналі-
зації або фактичного використання вкрай необхідного
ресурсного потенціалу (наприклад, висококваліфікова-
них фахівців в області інформаційної технології) [9].

— Концепція орієнтації на групи інтересів. У бага-
тьох випадках завоювання підприємством міцних по-
зицій на фінансовому ринку є лише необхідною, але аж
ніяк не достатньою умовою для створення і збережен-
ня переваг, якщо існує серйозний потенціал санкцій з
боку різних груп інтересів. Можливістю впливати на
долю підприємства мають, як правило, правові рамкові
умови, а також промислова і ринкова ситуації [9].

— Концепція орієнтації на акціонерний капітал ви-
значає, що при здійсненні стратегічно важливих прямих
інвестицій виникає велика потреба в капіталі, яка може
бути задоволена тільки в результаті залучення коштів
міжнародних ринків капіталу (нові емісії, злиття і покуп-
ки підприємств з використанням акцій). В рамках цього
підходу прямі інвестиції повинні як мінімум забезпечува-
ти покриття витрат, пов'язаних із залученням капіталу [9].

Ця група концепцій поєднує в собі елементи теорій,
заснованих на структурно-функціональному аналізі, і
теорії ігор. У центрі їх уваги знаходиться визначення
наслідків можливої стратегічної взаємодії конкурентів
у разі транснаціоналізації фірмою своєї діяльності.
Збільшення числа учасників вносить у процес трансна-
ціоналізації велику частку невизначеності, пов'язану з
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надзвичайно широкою палітрою інтересів, прагнень і
цілей, з послідуючою важко передбачуваною мотива-
цією і наслідками різних варіантів їх поведінки.

По-четверте, на основі інституційного підходу роз-
робляються концепції, які розглядають можливості і
особливості транснаціоналізації, що здійснюється на
основі різних видів контрактів, як в внутрішньофірмо-
вому, так і міжфірмовому ринку. До цієї групи концепцій
слід віднести:

— теорію інтерналізації (П. Бакклі, М. Кассона),
— гіпотезу екстерналізації (К. Омае) та інші.
Систематизація думок вітчизняних науковців, які

досліджували процеси транснаціоналізації доводить,
що вітчизняні науковці широко досліджували всі спект-
ри транснаціоналізації, спираючись, в тому числі і на
аналіз практики діяльності вітчизняних корпорацій, які
є перехідними до стану транснаціональних. У цілому
теоретичні здобутки вітчизняних науковців у дослід-
женні процесу транснаціоналізації подано в таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі аналізу провідних еконо-

мічних теорій та концепцій транснаціоналізації запро-
поновано систематизувати їх в чотири теоретико-мето-

дологічні підходи: еволюційний підхід, структурно-фун-
кціональний підхід, стратегічно-багатофокусний підхід,
інституційний підхід.

Вітчизняні науковці більш ретельно досліджували
проблеми транснаціоналізації, що пов'язані з міжна-
родною торгівлею, міжнародним інвестуванням, соц-
іальною діяльністю корпорацій. В меншій мірі увага на-
уковців була сконцентрована на процесах визначення
моделей розвитку транснаціоналізації, виявлення пріо-
ритетних форм та напрямів діяльності корпорацій в
інформаційному середовищі, передумовам інституцій-
них перетворень діяльності корпорацій в інституційно-
му середовищі. Вирішення цих питань повинно стати
основою для дослідження концептуалізації діяльності
корпорацій в інформаційно-інституційному середо-
вищі.
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Таблиця 1. Дослідження проявів та форм процесу транснаціоналізації

у наукових працях вітчизняних науковців

№ Автор Монографія, рік Концепція 

1 
Стукало Н.В., 
Сардак С.Е., 
Шепелєв М.А. [6] 

Світова економіка і міжнародні 
економічні відносини: понятійно-
термінологічний словник, 2010 

Комплексний соціолого-економічний підхід до проблем 
транснаціоналізації, що поєднує діяльність міжнародних 
корпорацій зі створенням єдиного людського простору та 
формує основи громадянського суспільства в світі 

2 Вергун В.А. [10] 
Міжнародний бізнес, 2014 Визначення корпорацій як форм міжнародного бізнесу в 

умовах глобалізації та домінантна роль корпорацій в 
міжнародному бізнесі 

3 
Тихончук Л.Х. 
[11] 

Наукові основи та імплементація 
світових практик місцевого 
самоврядування і об’єднання 
територіальних громад, 2017 

Міжнародні корпорації в економічному розвитку регіонів 
України та їх вплив на процеси державного управління та 
місцевого самоврядування 

4 
Гладченко А.Ю., 
Гессен А.Є. [12] 

Соціально-економічні 
детермінанти глобальної 
рівноваги, 2016 

Взаємозв’язок процесів глобалізації, сталого розвитку, 
соціального інвестування та корпоративної соціальної 
відповідальності 

5 
Сазонець І.Л., 
Варич Ю.М. [13] 

Економічна політика ТНК, 2009 Історія та теоретичні засади діяльності ТНК, фактори 
зростання ТНК, економічна політика та стратегія 
діяльності ТНК, інвестиційна діяльність ТНК, економічні 
конфлікти за участю ТНК 

6 Саричев В.І. [14] 
Міжнародні організації в 
управлінні людським розвитком: 
глобалізаційний вимір, 2012 

Виявлено основні фактори впливу міжнародних 
корпорацій на людський розвиток та формування 
людського капіталу 

7 
Сазонець О.М. 
[15] 

Розвиток світового господарства 
та глобальні інформаційні 
системи, 2010 

Досліджено принципи функціонування інформаційних 
систем у діяльності міжнародних корпорацій, тенденції 
розвитку корпорацій інформаційної сфери 

8 
Лещенко М.М. 
[16] 

Державно-інституційне 
регулювання концентрації 
капіталу міжнародних та 
національних корпорацій, 2017 

Розглянуто питання формування передумов державно-
інституційного регулювання концентрації капіталу 
корпорацій, вплив міжнародного інституційного 
середовища на регулювання діяльності корпорацій. 
Питання концентрації капіталу на основі злиттів та 
поглинань як умови ведення міжнародного 
корпоративного бізнесу, визначення методів державного 
регулювання та особливостей розвитку ринку злиттів та 
поглинань в Україні 

9 
Гладченко А.Ю., 
[14] 

Дисипативна модель глобальної 
рівноваги та аменсалістичні 
властивості сучасної економіки 
2017 

Інтеграція концепцій еволюції суспільно-економічних 
формацій з рівнем розвитку підприємництва та 
корпоративних структур, діяльність корпорацій в умовах 
авторської концепції аменсалістичного суспільства 
(суспільство в якому об’єкти економічних відносин 
прилаштовуються, співпрацюють та залежать один від 
одного) 

10 

Сазонець О.М. 
Жемба А.Й. 
Валіулліна З.В. 
Захпрова Д.С., 
[15] 

Економіка оборонно-
промислового комплексу України 
в контексті міжнародного 
співробітництва 2016 

Проаналізовано стан та перспективи розвитку оборонних 
галузей економіки України, оборонний сектор економіки 
світу як найбільш інвестиційно привабливий, розвиток 
системи інформаційної безпеки корпоративної економіки 
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3. Knikerbocker F. Oligopolistic Reaction and Multi-
national Enterprise / F. Knikerbocker. — Boston: Harvard
University Press, 1973. — 236 p.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технічний потенціал є основною інноваційного ведення

та забезпечення економічного зростання сільськогоспо-
дарського виробництва. Однак відтворення техніки відбу-
вається повільно, внаслідок чого в сільськогосподарських
підприємствах машинно-тракторний парк (головна складо-
ва технічного потенціалу) скорочується та має високі темпи
старіння. Основна частина господарств економічно неспро-
можна та практично недієздатна виконувати весь комплекс
робіт з виробництва продукції рослинництва та тваринницт-
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FORMATION OF DEMAND ON THE MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY: THE CURRENT
STATE AND WAYS OF SOLVING

В умовах посилення глобалізаційних процесів найбільш впливовими є фактори зовнішнього середо-
вища, пов'язані із тенденціями розвитку цільових ринків та особливостями попиту на ньому. Очевидно,
що попит на ринку сільськогосподарської техніки є похідним від розвитку агропромислового виробницт-
ва в Україні, який формується під впливом інструментів державного регулювання та ринкового саморегу-
лювання, а також особливостей виробничої структури аграрного виробництва.

Дослідженням встановлено, що упродовж останніх років поступово зростають витрати на придбання
технічних засобів для зрошення полів. Така ситуація є свідченням початкового етапу процесу впровад-
ження інтенсивних технологій виробництва продукції рослинництва в умовах ризикованого ведення зем-
леробства, що характерно для більшості регіонів України.

Ситуація з масовою закупівлею техніки за кордоном сільськогосподарськими товаровиробниками, які
витрачають для цього дуже великі суми коштів і стимулюють іноземного виробника, із позицій держав-
них інтересів не завжди виправдана.

Таким чином, ринок сільськогосподарської техніки України представлений значною кількістю продукції
під різними торговельними марками як іноземного, так і вітчизняного виробництва. При цьому вітчизняна
техніка не користується широким попитом на внутрішньому ринку, що спричиняє необхідність пошуку
виробниками іноземних ринків збуту. Винятком є компанія "Червона Зірка", яка лідирує на ринку сівалок
України, а також поставляє значну кількість техніки на закордонні ринки.

In conditions of increasing globalization processes, the most influential factors are the environment,
associated with the development trends of target markets and the characteristics of demand for it. Obviously,
the demand for agricultural machinery market is derived from the development of agricultural production in
Ukraine, which is formed under the influence of instruments of state regulation and market self-regulation, as
well as features of the production structure of agrarian production.

The research has established that over recent years, the cost of purchasing technical means for irrigation
fields has been gradually increasing. This situation is an indication of the initial stage of the process of introducing
intensive crop production technologies in conditions of risky farming, which is typical of most regions of Ukraine.

The situation with the massive purchase of equipment abroad by agricultural commodity producers, which
spend very large amounts of money for this and stimulate a foreign producer, is not always justified from the
standpoint of state interests.

Thus, the market of agricultural machinery of Ukraine is represented by a considerable quantity of products
under various trademarks of both foreign and domestic production. At the same time domestic technology does
not have a high demand in the domestic market, which causes the need to find producers of foreign markets.
The only exception is Chervona Zvezda, which leads the Ukrainian market of sowing machines, as well as supplies
a significant amount of equipment to overseas markets.

Ключові слова: ринок, сільськогосподарська техніка, попит, цін, виробник, споживач.
Key words: market, agricultural machinery, demand, prices, producer, consumer.

ва, а також технічного сервісу. Так, в останні роки парк трак-
торів у розрахунку на 1000 га оброблюваної площі змен-
шився порівняно з 1990 роком у два рази, зернозбиральних
комбайнів — в 1,6 рази, кормозбиральних комбайнів —
у 5 разів, а основну частку в його складі посідають фізично
зношені і й морально застарілі машини, які значно поступа-
ються кращим іноземним аналогам за техніко-експлуата-
ційними, ергономічними і екологічними характеристикам.

Стихійний розвиток ринку техніки без регулівного
впливу держави негативно вплинув на конкурентоспро-
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можність галузі сільськогосподарсько-
го машинобудування, яка втратила рин-
ки збуту своєї продукції, що зумовило
різке скорочення обсягів виробництва
машин, зниження їхньої якості, а також
відповідальності постачальників за
рівень технічного сервісу їхньої про-
дукції та постачання запасними части-
нами. В умовах низької якості та над-
ійності машин слабо розвинена ди-
лерська служба заводів-виробників, ос-
новним завданням якої є усунення дефектів техніки. Внас-
лідок цього сільськогосподарські товаровиробники зму-
шені здійснювати виробничу діяльність із високими додат-
ковими витратами та збитками, зумовленими простоями
техніки.

Питання функціонування ринку сільськогосподарської
техніки широко висвітлювалося вітчизняними та зару-
біжними фахівцями, а саме: В.М. Антощенков, Р.В. Ан-
тощенков, Я.К. Білоусько, В.Є. Скоцик, О.В. Захарчук, М.В.
Зубець, М.І. Кісіль, В.І. Кравчук, П.А. Лайко, І.С. Левитський,
М.І. Лобас, М.М. Могилова, П.А. Музика, Г.М. Підлісець-
кий, П.Т. Саблук, Д.Ю. Соловей та ін. У сучасних умовах
існує необхідність розробки організаційно-економічного
механізму як системи стратегічних, тактичних та оператив-
них рішень щодо формування та функціонування ринку
сільськогосподарської техніки та технічного сервісу, удос-
коналення механізму лізингових операцій тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є оцінити попит на сільськогоспо-

дарську техніку та на цій основі розробити практичні ре-
комендації щодо нарощення попиту на технічні засоби
вітчизняного виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах посилення глобалізаційних процесів найбільш

впливовими є фактори зовнішнього середовища, пов'язані
із тенденціями розвитку цільових ринків та особливостями
попиту на ньому. Очевидно, що попит на ринку сільськогос-
подарської техніки є похідним від розвитку агропромисло-
вого виробництва в Україні, який формується під впливом
інструментів державного регулювання та ринкового само-
регулювання, а також особливостей виробничої структури
аграрного виробництва. Так, активізація діяльності в аграр-
ному виробництві країни великих інтегрованих агрохолдин-
гових структур, які мають у своєму розпорядженні значні
фінансові ресурси, зумовила зростання попиту на високо-
технічну та високопродуктивну техніку іноземного вироб-
ництва [1]. Можна переконатися, що всі потужні агрохол-
динги використовують переважно імпортну техніку, техно-
логічний рівень якої суттєво перевищує вітчизняні аналоги.
Ще одним економічним фактором, що впливає на форму-
вання попиту на сільськогосподарську техніку останніми
роками, є ріст цін на сільськогосподарську продукцію, що
зумовило підвищення прибутковості діяльності, а отже, мо-
дернізацію й оновлення наявного парку техніки.

Вітчизняні аграрні формування відчувають гостру по-
требу в енергетичних засобах і збиральних машинах, ос-
кільки навантаження на трактори й комбайни кількаразо-
во перевищує цей показник порівняно з економічно роз-
винутими країнами. Упродовж 2011—2016 рр. найбільша
частка фінансових ресурсів спрямовувалися на придбан-
ня тракторів і причіпного та навісного знаряддя, а також
комбайнів, в основному зернозбиральних. На нашу дум-
ку, суттєвим фактором, який також вплинув на таку спря-
мованість використання фінансових ресурсів, є зорієнто-
ваність більшості господарств корпоративного сектору аг-

рарної економіки на виробництво продукції рослинницт-
ва, зокрема, виробництва зернових культур і соняшнику.

Дослідженням встановлено, що упродовж останніх
років поступово зростають витрати на придбання технічних
засобів для зрошення полів. Така ситуація є свідченням
початкового етапу процесу впровадження інтенсивних тех-
нологій виробництва продукції рослинництва в умовах ри-
зикованого ведення землеробства, що характерно для
більшості регіонів України.

Оцінюючи динаміку придбання тракторів, можна кон-
статувати, що найбільшим попитом користуються енерго-
насичені трактори з потужністю понад 100 кВт, які у струк-
турі придбання перевищили 40%. Ця обставина виклика-
на процесом концентрації сільськогосподарських угідь, що
дає можливість повноцінно використовувати енергонаси-
чені трактори з відповідними широкозахватними грунто-
обробними знаряддями, особливо в господарствах корпо-
ративного сектору аграрної економіки в зоні Степу з
рівнинним рельєфом місцевості (табл. 1).

Аналіз таблиці 1 свідчить, що за період дослідження
обсяги придбання всіх видів тракторів знижувалися, за
винятком технічних засобів з потужністю двигуна до 40 кВт,
які використовуються для механізації виробничих процесів
у садівництві, овочівництві, особливо закритого грунту.
Подібне вказує на диверсифікацію виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств.

За даними Державної служби статистики України, най-
більше придбано технічних засобів іноземного виробниц-
тва, зокрема, виготовлених у Німеччині, Італії, Білорусі та
інших провідних країнах з її виробництва.

Важливими параметрами конкурентоспроможності тех-
ніки, окрім ціни та основних показників її продуктивності, є
гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування, що
забезпечує підтримку техніки в робочому стані. Для цього
необхідно налагодити ефективну роботу дилерів з надання
послуг технічного сервісу, а також забезпечити економічну
та фізичну доступність запасних частин. Зазначимо, що
вартість запасних частин, придбаних для іноземних моделей
техніки, надто висока. Окрім того, запасні деталі в окремих
випадках доводиться очікувати з-за кордону тривалий час,
що призводить до значних втрат урожаю та доходу.

Очевидно, що ситуація з масовою закупівлею техніки
за кордоном сільськогосподарськими товаровиробника-
ми, які витрачають для цього дуже великі суми коштів і сти-
мулюють іноземного виробника, із позицій державних інте-
ресів не завжди виправдана. За оцінками експертів, масо-
ве придбання господарствами України сільськогоспо-
дарської техніки іноземних фірм призведе до втрати вітчиз-
няного виробництва, внаслідок чого понад 100 тис. праці-
вників стануть безробітними [2].

Крім того, припинять роботу не тільки вітчизняні машино-
будівні підприємства, а й наукові та конструкторські установи,
потенційні можливості яких залишаються досить значними.
Отже, за ціновим параметром техніка, вироблену в Україні,
вона є конкурентоспроможною, тоді як щодо за якісті та над-
ійності хоча вона й поступається перед іноземною. Однак в
останні роки виявлено тенденцію до покращення (табл. 2).

Показник 
Рік 2016 р. в % до 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 р. 2015 р. 
Трактори всіх видів 2983 3018 2788 2788 2095 70,2 75,1 
У тому числі з потужністю: 
менше 40 кВт 

70 89 84 84 89 127,1 106,0 

від 40 до 60 кВт  489 458 371 371 222 45,4 59,8 
від 60 до 100 кВт 1346 1430 1216 1216 884 65,7 72,7 
понад 100 кВт 1078 1041 1117 1117 900 83,5 80,6 

Таблиця.1. Динаміка придбання тракторів

сільськогосподарськими підприємствами, 2016 р.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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Протягом досліджуваного періоду спостерігається
зростання більш ніж три рази вартості як вітчизняної так і
імпортної сільськогосподарської техніки, в тому числі і
вживаної, що викликано валютними коливаннями.

Спостерігається скорочення різниці в вартості між тех-
нікою вітчизняного та імпортного виробництва, в тому числі
і вживаною, що суттєвого погіршує її конкурентноздатність
у ціновому сегменті. Усе це призводить до зміни спожив-
чих запитів сільськогосподарських товаровиробників.

Зазначимо, що за два останні роки зменшились обся-
ги імпорту нової техніки, що спричинило ріст попиту на
вживану техніку. У 2016 р. порівняно з 2015 р. у доларово-
му еквіваленті обсяги імпорту техніки збільшилися на 15%
і становили 66,2 млн дол. США, а в кількісному вимірі —
на 53%. Таку динаміку зумовило зростання в Україні за
останні 10 років імпорту техніки, яка була в користуванні.

Найбільше зросли обсяги імпорту в 2016 р. зерно-
збиральних комбайнів, яких ввезено 330 шт., показник
росту становив 53%, вартість — 16,2 млн дол. США,
збільшення — на 31%; зернових жаток — відповідно (242
шт. +504%; 1,7 млн дол. США, + 522%), тракторів (169
шт., +59%; 5.0 млн дол. США, +6%). Зазначимо, що най-
більше сільськогосподарської техніки надходить із країн
ЄС — 65%, близько 20% — із США та Канади. Очевидно,
що послаблення курсу євро стимулює постачання техніки
з Європи й обмежує експорт техніки із США.

Отже, на вітчизняному ринку сільськогосподарської
техніки частка машин вітчизняного виробництва на рівні
20%, тому основним завданням машинобудівних під-
приємств є пошук можливостей підвищення конкурентос-
проможності продукції та використання інструментів за-
безпечення її привабливості на основі модернізації вироб-
ничої діяльності та розвитку інтеграції із провідними світо-
вими виробниками.

Розглянемо структуру ринку сільськогосподарської
техніки за її групами та основними брендами, як вітчизня-
них, так і іноземних, з метою визначення особливостей
формування попиту з боку споживачів. Насамперед до-
цільно розглянути цільовий сегмент тракторів сільсько-
господарського призначення. Зазначимо, що сегмент трак-
торів займає найбільшу частку у структурі ринку сільсько-
господарської техніки, оскільки вони є транспортними та
енергетичними засобами, які забезпечують рух сільсько-
господарських машин та агрегатів, механізують виробничі
процеси.

За даними Державної служби статистики України, про-
тягом 2012—2016 рр. найбільше придбано тракторів з
потужністю двигунів до 40 кВт під брендами "Бєларусь",
"Foton" та "ХТЗ". Разом із тим, обсяги реалізації міні-трак-
торів виробництва республіки Білорусь за останні три роки

знизились на 35,5%, що зумовлено зростан-
ня їх вартості через запровадження додатко-
вих мит на імпортовані технічні засоби. Незва-
жаючи на ціновий фактор, на них суттєво ви-
щий попит порівняно з тракторами інших
брендів. Основні переваги: висока якість, не-
складні обслуговування та ремонт, а також
доступність у придбанні запасних частин.

У структурі придбання тракторів з потуж-
ністю двигунів 40 до 60 кВт, 60 до 100 кВт най-
більша частка припадає на трактори, які реа-
лізуються під торговими марками "Бєларусь"
та "МТЗ" (понад 50 %). Протягом 2011—
2015 рр. обсяги їх реалізації поступово зни-
жуються, що зумовлено ускладненням торго-
вих відносин між Україною та Білорусією.

Варто зазначити, що в цьому сегменті рин-
ку сільськогосподарської техніки кількість

продукції вітчизняного сільськогосподарського машино-
будування мінімальна. Так, у 2012—2016 рр. тракторів під
торговими марками "ЮМЗ", "ХТЗ" та "КИЙ" із потужністю
двигуна 40 до 60 кВт було реалізовано 54 од., або близько
3% від загального обсягу, 60—100 кВт відповідно 144 од.,
або 2,5%. Основною причиною є їх низька якість за май-
же однакової ціни.

У структурі придбання тракторів з потужністю двигуна
понад 100 кВт найбільшу частку ставлять технічні засоби,
які реалізуються під торговими марками "John Deere",
"Case". Незважаючи на погіршення фінансового стану
сільськогосподарських підприємств, спостерігається посту-
пове нарощення придбання вищезазначених товарних ма-
рок техніки у 2016 р. проти 2015 р. — відповідно 7,5 і 31%,
що свідчить про їх високу якості. Трактори відзначаються
високим рівнем надійності, комфортності робочого місця
механізаторів, сучасною у системою контролю і сигналізації
функціонування робочих механізмів. Також на обсяги прид-
бання суттєво впливає ефективна система дилерських
центрів.

У згаданому сегменті ринку сільськогосподарської
техніки продукція вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування повинна скласти конкуренцію інозем-
ним виробникам. В Україні працює Харківський трактор-
ний завод, який спеціалізується на виробництві тракторів
саме в цьому класі технічних засобів. За 2012—2016 рр.
сільськогосподарськими підприємствами було закуплено
638 од., або 13% від загального обсягу придбання.

На ринку зернозбиральних комбайнів України доміну-
ють 9 брендів, на які в загальному натуральному обсязі
припадає 60% ринку, а у грошовому вираженні — 99,5%.
Така розбіжність пов'язана із наявністю на ринку великої
кількості комбайнів, що були в експлуатації, доступні за
ціною й користуються попитом у споживачів, особливо
невеликих сільськогосподарських підприємств і госпо-
дарств населення.

Як свідчать результати дослідження, лідером на рин-
ку зернозбиральних комбайнів України протягом 2012—
2015 рр. є бренд "John Deere", що охоплює 19,9% ринку в
натуральному вираженні, продукція якого високотехноло-
гічна та має досить високу ціну.

Друге місце серед брендів у натуральному обсязі рин-
ку посів "Tucano" фірми "Claаs", що характеризується в
першу чергу високою надійністю і становить близько 8% у
структурі придбання сільськогосподарськими підприєм-
ствами. Досить широко представлена на вітчизняному рин-
ку продукція "Case" — 7,7% у натуральному та 12,0% у
грошовому вираженні.

Вітчизняний виробник зернозбиральних комбайнів
представлений продукцією торгових марок "Славутич" і

Вид техніки 

Техніка 
вітчизняного 
 виробництва 

іноземного виробництва 

2011 р. 2015 р. 
нова уживана 

2011 р. 2015 р. 2011 р. 2015 р. 
Трактори 155,4 480,9 1082,9 2908 898,8 2442,7 
Зернозбиральні комбайни 1067,8 3331 1239,1 3457,7 929,3 2627,9 
Кормозбиральні комбайни 326,7 780 1180 2260,5 1073,8 2011,8 
Кукурудзозбиральна 
техніка 

479,5 638,8 1498,8 3514,9 1289,0 2847,1 

Бурякозбиральна техніка 100 465 5231,6 13527,5 4865,4 12580,6 
Машини і пристрої для 
поливу 

216,8 1196,2 498,2 1483,8 433,4 1290,9 

Доїльне обладнання 565,4 1608,9 741,5 5108,3 600,6 4137,7 
Машини і механізми для 
приготування кормів 

78,8 83,3 112,6 572,6 89,0 492,4 

Таблиця 2. Середні ціни придбання одиниці

сільськогосподарської техніки, тис. грн

Джерело: складено за даними Мінагрополітики України.
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"Дніпро", яких реалізовано за останні 5 років 25 та 123 од.
відповідно. Проте, ТОВ НВП "Херсонський машинобудів-
ний завод" опинилося в кризовому стані.

Встановлено, що основним гравцем на ринку посівної
техніки є вітчизняна компанія "Червона Зірка", на продук-
цію якої у 2016 р. припадало 36,1% у натуральному та
6,3% у грошовому обсязі ринку. Така розбіжність є на-
слідком досить низької ціни на сівалки цього виробника,
що й зумовлює підвищений попит на його продукцію.
Підприємство випускає зернові сівалки серій "Астра" та
"Астра Нова", просапні сівалки "Вега" та "Веста Профі",
посівний комплекс "Оріон".

Інші виробники займають менш помітні частки на ук-
раїнському ринку посівної техніки. Так, американська ком-
панія "Great Plains" імпортувала на територію України 195
од. сівалок, охопивши 8,9% ринку в натуральному та
21,4% у грошовому вираженні. Третю позицію на ринку
сівалок України посіла американська компанія "John
Deere" із часткою 7,2% у натуральному та 16,6% у грошо-
вому обсязі ринку. Позитивним моментом можна вважати
значну частку в натуральному вираженні продукції вітчиз-
няного виробника ПАТ "ТОДАК" — 6,9%.

Разом із тим вагомими виробниками на вітчизняному
ринку виявилася молдовська компанія "Молдагротехніка"
(6,0% у натуральному та 1,1% у грошовому вираженні),
китайська компанія "Shandong" (відповідно 3,8 і 0,2%),
американська компанія "AGCO" (3,1 і 6,6%), а також фран-
цузька компанія "KUHN" (2,6 і 3%).

Незважаючи на низькі конкурентні переваги техніко-
технологічних параментів продукції вітчизняного сільсько-
господарського машинобудування, українська компанія
"Червона Зірка" поки що залишається лідером ринку з ог-
ляду на співвідношення "ціна-якість", а серед іноземних
виробників сівалок переважають китайські та американські
марки.

Щодо вантажних автомобілів, то найбільшим попитом
користуються транспортні засоби вантажопідйомністю до
5 т торгової марки "ГАЗ", вантажопідйомністю від 5 т до
20 т — "КамАЗ", понад 20 т — "IVEKO".

ВИСНОВКИ
Таким чином, ринок сільськогосподарської техніки

України представлений значною кількістю продукції під
різними торговельними марками як іноземного, так і вітчиз-
няного виробництва. При цьому вітчизняна техніка не ко-
ристується широким попитом на внутрішньому ринку, що
спричиняє необхідність пошуку виробниками іноземних
ринків збуту. Винятком є компанія "Червона Зірка", яка
лідирує на ринку сівалок України, а також поставляє знач-
ну кількість техніки на закордонні ринки.

Вітчизняні виробники сільгосптехніки пропонують про-
дукцію в основному 1—2 поколінь, тобто вона низько тех-
нологічна, і, як наслідок, не має великого попиту на внутр-
ішньому ринку, навіть за умови її невисокої цінової кате-
горії. Тому українські виробники вимушені шукати нові
ринки збуту техніки за кордоном, збільшувати експортні
поставки для збереження рентабельності виробництва.
Вирішення даної проблеми можливе при збільшенні дер-
жавного фінансування та інвестування у сектор машино-
будування АПК для підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних виробників техніки на внутрішньому ринку.

Імпортна техніка становить переважну частину ринку
сільськогосподарської техніки з огляду на її високу якість,
технологічні особливості, що викликають попит з боку спо-
живачів. При цьому, незважаючи на зростання виробницт-
ва вітчизняної сільгосптехніки, її частка у загальній струк-
турі ринку зменшується (винятком є лише сегмент зерноз-
биральних комбайнів, де обсяги виробництва скоротили-

ся). Така ситуація пов'язана в першу чергу зі зростаючим
попитом на продукцію іноземного виробництва 3—4 по-
колінь (високотехнологічну), що дає змогу значно ефек-
тивніше проводити сільськогосподарські роботи та
збільшувати врожайність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають

великий потенціал для вирішення ряду проблем, з яки-
ми стикаються як розвинені країни, так і країни, що роз-
виваються, в галузі забезпечення населення доступни-
ми, економічно ефективними і високоякісними медич-
ними послугами. Всесвітня організація охорони здоро-
в'я (ВООЗ) створила Глобальну обсерваторію щодо
електронної охорони здоров'я (ГОЕЗ). Метою її ство-
рення є збір інформації і аналіз переваг, які ІКТ можуть
привнести в медичне обслуговування, поліпшення здо-
ров'я пацієнтів. У функції Обсерваторії входить оцінка
стану рішень у сфері електронної охорони здоров'я,
включаючи телемедицину на національному, регіональ-
ному та глобальному рівнях, а також надання держа-

УДК 338.46:614.2

О. М. Сазонець,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Альшаафі Мохамед Алі,
аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин,
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ
ЗАКЛАДАМИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ

O. Sazonets,
doctor of sciences (Economics), prof., the Head of Department of International Economic Relations,
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
Elshaafi Mohamed Ali,
post-graduate student, the Department of International Economic Relations,
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FOREIGN EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS
IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT

Розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій в медичних закладах країн світу.
Оцінено стан рішень у сфері електронної охорони здоров'я, включаючи телемедицину на національно-
му, регіональному та глобальному рівнях. Надано інформацію з передових методів, політики і стандартів
у цій галузі. Представлено телемедицину як один зі шляхів використання ІКТ. Показано, що вона є акту-
альною для сільських і недостатньо охоплених послугами населених пунктів у країнах, що розвиваються,
жителі яких традиційно страждають від відсутності доступу до медичного обслуговування. Висвітлено
дослідження чотирьох з найпопулярніших і розвинених областей телемедицини: телерадіології, теле-
дерматології, телепатології і телепсихіатрії щодо рівнів розвитку і перешкод на шляху їх розповсюджен-
ня. Подано рекомендації з покращання надання послуг з охорони здоров'я за допомогою ІКТ.

 The use of information and communication technologies in medical establishments of the countries is
considered. The state of the decisions in the field of electronic health care, including telemedicine at the national,
regional and global levels, is assessed. Information on advanced methods, policies and standards in this area is
provided. The telemedicine is presented as an integral part of the ways of using ICT. It is shown that it is relevant
to rural and under-serviced settlements in developing countries whose inhabitants are traditionally suffering
from lack of access to health care. Four of the most popular and developed areas of telemedicine: teleradiology,
teledermatology, telepathology and telepsychiatry are being studied in the levels of development.
Recommendations on improving the provision of healthcare services through ICTs are provided.
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вам-членам ВООЗ достовірної інформації і консультацій
із передових методів, політики і стандартів у цій галузі.

У 2005 р., після формування стратегії електронної
охорони здоров'я ВООЗ, Обсерваторія провела гло-
бальне обстеження в сфері електронної охорони здо-
ров'я з метою отримання загальної інформації про стан
цього питання в державах-членах. На підставі даних,
отриманих за результатами опитування, ГОЕЗ у 2009 р.
провела друге глобальне дослідження. Його метою було
докладне вивчення 8 тематичних областей. Результати
кожного дослідження були проаналізовані і представ-
лені в окремих публікаціях серії "Глобальна обсервато-
рія щодо електронної охорони здоров'я".

Серія "Електронна охорона здоров'я" призначена,
в першу чергу, для міністерств охорони здоров'я, інфор-
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маційних технологій і телекомунікацій, а також інших
зацікавлених осіб, які працюють в області електронної
охорони здоров'я — вчених, дослідників, фахівців в об-
ласті електронної охорони здоров'я, неурядових орга-
нізацій та спонсорів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика статті є доволі актуальною і переплітається
з багатьма напрацюваннями вчених. Так, О. Чабан,
О. Бойко вважають: "Загалом розвиток ІТ для охорони
здоров'я може виступити одним з важливих факторів,
які могли б пришвидшити в українській медицині реальні
реформи та еволюцію в напрямку покращення охорони
здоров'я та надання якісних медичних послуг населен-
ню" [10]. Ю. Фільц позначає, що "завдяки запроваджен-
ню новітніх технологій до надання медичної допомоги
значно збільшується доступність та якість консультатив-
но-діагностичного процесу виявлення захворювання на
ранніх стадіях" [9].

М.А. Знаменская, Г.А. Слабкий дослідили забезпе-
ченість закладів охорони здоров'я персональними ком-
п'ютерами, вивчили питання доступності в закладах охо-
рони здоров'я доступу до мережі Інтернет, встановили,
що існуючий рівень інформатизації закладів охорони
здоров'я не дозволяє впровадити ефективну систему ко-
мунікацій в охороні здоров'я, таким чином намітили на-
прями вдосконалення інформаційного середовища для
медичних закладів [2].

Степанов В.Ю. пише: "В Україні розпочато активну
діяльність на всіх рівнях надання медичної допомоги з
модернізації охорони здоров'я населення шляхом уп-
ровадження подальшої інформатизації охорони здоро-
в'я та створення інформаційного простору охорони здо-
ров'я України. Процес його формування та реалізації
повинен базуватися на новітніх інформаційних, телеко-
мунікаційних технологіях, медичних інформаційно-ана-
літичних системах" [7].

Особлива увага приділяється застосуванню хмарних
технологій в медицині. Так, В.О. Качмар, В.І. Аврамен-
ко пишуть, що "хмарні технології дають змогу менше
фокусуватися на управлінні ІТ, а більше на наданні ме-
дичної допомоги" [3].

Ця тематика також розвинута в працях таких відо-
мих вчених, як Гусєв А.В. [1], Кривенко С.М. [4], Мінцер
О.В., Бабінцева Л.Ю., Банчук М.В. [5], Слабкий Г.О. [6].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд основних шляхів вирішення

питання інформатизації сфери охорони здоров'я в краї-
нах світу для застосування іноземного досвіду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним зі шляхів використання ІКТ є телемедицина.

Телемедицина використовує ІКТ для подолання геогра-
фічних бар'єрів і розширення доступу до медичних по-
слуг. Це особливо актуально для сільських і недостат-
ньо охоплених послугами населених пунктів у країнах,
що розвиваються, жителі яких традиційно страждають
від відсутності доступу до медичного обслуговування.

У ході обстеження в модулі телемедицини порушу-
валися питання поточного рівня розвитку в чотирьох об-

ластях телемедицини: телерадіологія, теледерматоло-
гія, телепатологія і телепсіхіатрія, а також чотирьох ме-
ханізмів, що сприяють просуванню і розвитку рішень в
області телемедицини в короткостроковій і довгостро-
ковій перспективі: національні агентства, національна
політика або стратегія, наукові розробки та оцінка. У
розділі "Телемедицина — потенціал і розвиток в дер-
жавах-членах" обговорюються результати обстежень в
області телемедицини, які були проведені в 114 країнах
(59% держав-членів).

Результати опитування показують, що нині найви-
щий рівень доступності послуг в глобальному масштабі
характерний для телерадіології (33%). Близько 30%
країн мають національні агентства по заохоченню і роз-
витку телемедицини. Ймовірність наявності таких
агентств у країнах, що розвиваються, і розвинених краї-
нах приблизно однакові. У багатьох країнах, де немає
національних агентств або стратегій в області телеме-
дицини, у розвитку телемедицини беруть участь наукові
установи. Приблизно 50% країн повідомили, що в роз-
витку телемедицини в даний час приймають участь нау-
кові установи, а 20% країн повідомили, що з 2006 р. у
них виходили публікації, присвячені оцінці та аналізу
ситуації в сфері телемедицини.

Важливість оцінки в області телемедицини немож-
ливо переоцінити. Ця галузь ще перебуває в стані роз-
витку, але має великий потенціал зростання. ІКТ можуть
бути досить дорогими, так само як і програми, які вико-
ристовують ці технології в охороні здоров'я. Найбільш
часто згадуваною перешкодою на шляху реалізації
рішень в області телемедицини в усьому світі є розумін-
ня того, що витрати на телемедицину занадто високі.

З витратами тісно пов'язане поняття економічної
ефективності. Майже 70% країн вказали на необхідність
отримання докладної інформації про вартість і еконо-
мічну ефективність рішень в області телемедицини, а
більше 50% країн хотіли б мати більше інформації про
інфраструктуру, необхідну для реалізації подібних
рішень. Бажання отримати додаткову інформацію по
клінічному використанні телемедицини було висловле-
но експертами з майже 60% країн. Ця сфера є однією з
трьох найбільш затребуваних інформаційних потреб,
озвучених країнами-респондентами.

Якщо в країнах, що розвиваються, перешкодами для
телемедицини, в першу чергу, вважаються ресурсні про-
блеми, як-от: висока вартість послуги, нерозвиненість
інфраструктури, відсутність технічних знань у фахівців,
то в розвинених країнах в числі перешкод частіше нази-
вають правові питання, що пов'язані із захистом при-
ватного життя та конфіденційності пацієнтів, конкуру-
ючі методи охорони здоров'я і можливу відсутність по-
питу.

Щоб отримати уявлення про поточний стан телеме-
дичних послуг, було досліджено чотири з найпопуляр-
ніших і розвинених областей телемедицини. Респонден-
там було запропоновано вказати, чи пропонуються в їх
країні послуги в кожній з цих областей, і якщо "так", то
оцінити рівень розвитку таких послуг. Рівні розвитку
були класифіковані як "штатний" (безперервне надан-
ня послуг підтримується за рахунок коштів уряду або
інших джерел), "пілотний" (проводяться випробування
і оцінка послуги в конкретній ситуації) і "неформальний"
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(послуги не входять в організовану програму).
Дослідження проводилося в 4 областях теле-
медицини:

телерадіології — використання ІКТ для
передачі цифрових радіологічних зображень
(наприклад, рентгенівських знімків) з одного
місця в інше з метою інтерпретації та / або
консультації.

телепатології — використання ІКТ для пе-
редачі оцифрованих знімків різних патологій (наприк-
лад, мікроскопічних зображень клітин) з метою інтерп-
ретації і / або консультації.

теледерматології — використання ІКТ для передачі
медичної інформації, що стосується стану шкіри (на-
приклад, пухлини шкіри) з метою інтерпретації та / або
консультації.

телепсіхіатрії — використання ІКТ для оцінки пси-
хічного стану і / або проведення консультацій за допо-
могою відео- та телефонного зв'язку.

Телерадіологія мала найвищий з чотирьох дослід-
жуваних областей телемедицини рівень діючих послуг.

Надання послуг телемедицини набагато менш поши-
рене в країнах з доходами вище середнього, нижче се-
реднього і низькими доходами, ніж в країнах з високи-
ми доходами. Це стосується частки країн, де телеме-
дичні послуги надаються в штатному режимі. Між краї-
нами з доходами вище середнього, нижче середнього і
низькими спостерігалася незначна різниця за показни-
ком частки країн, де телемедичні послуги надаються в
штатному режимі.

Регіони Африки і Східного Середземномор'я в по-
рівнянні з іншими регіонами стабільно показували най-
нижчу частку країн, де телемедичні послуги надаються
в штатному режимі, і більш високу частку країн, де такі
послуги надаються неформально.

Телерадіологія в даний час є найбільш розвиненою
сферою телемедицини в глобальному масштабі. Понад
60% країн пропонують населенню послуги даного типу,
а в більш 30% країн ці послуги надаються в штатному
режимі (табл. 1). В той час як частка країн, де існувала
будь-яка форма послуг, варіювалася від майже 40%
(теледерматологія і телепатологія) до приблизно 25%
(телепсіхіатрія), частка
країн, де телемедичні
послуги надаються в
штатному режимі, для
цих трьох галузей була
приблизно на одному
рівні — приблизно
15%.

На рисунках 1—4
представлено огляд те-
лерадіології, телепато-
логії, теледерматології і
телепсіхіатрії відповід-
но. Вони ілюструють
частку країн, згрупова-
них по регіонах ВООЗ,
в яких надаються послу-
ги на штатному, пілот-
ному і неформальному
рівні. Для порівняння,

за кожним показником поряд з регіональними представ-
лені глобальні рівні. Хоча спостерігалися деякі варіації
в чотирьох областях телемедицини, регіони Південно-
Східної Азії, Європи і Північної та Південної Америки, в
цілому, мали найвищу частку країн, де телемедичні по-
слуги надаються в штатному режимі. Високий рівень
штатних програм телерадіологія має в регіонах Півден-
но-Східної Азії і Європи (75% і 50% відповідно). У цих
двох регіонах частка країн зі штатними послугами була
вище середньосвітового рівня. В регіонах Африки та
Східного Середземномор'я частка країн, де телемедичні
послуги надаються в штатному режимі, була стабільно
найнижчою. У Африканському регіоні про діючі штатні
служби повідомили менш 10% країн для кожної з чоти-
рьох областей телемедицини. У Східно-Середземно-
морському регіоні трохи більше 25% країн мали штатні
послуги телерадіології, а штатні програми теледерма-
тології і телепсіхіатрії існували менш ніж у 10% країн.
Жодна країна в цьому регіоні не повідомила про штат-
ну службу телепатологіі. Виходить, що послуги в цих
двох регіонах, швидше за все, несуть неформальний ха-
рактер. Майже у всіх випадках відсоток країн, що про-
понують неформальні послуги, був вище, ніж відсоток
країн, де послуги надаються в штатному режимі.

Як бачимо з рисунка, телерадіологія найбільш ви-
користовується в штатному режимі в Південно-Східній
Азії, Європа займає друге місце по цьому показнику, а
Африка стоїть на останній позиції. Але на цьому конти-
ненті розвинутий неформальний спосіб отримання цієї
послуги.

Показники з надання послуг теледерматології (рис.
2) свідчать, що Південно-Східна Азія займає перші по-
зиції щодо штатного режиму. Америка — на другій по-

Таблиця 1. Глобальні показники рівня реалізації

телемедичних послуг (%)

Джерело: [8].

 Штатний Пілотний Неформальний 
Не 

вказано 
Всього 

Телерадіологія 33 20 7 2 62 
Телепатологія 17 11 9 4 41 
Теледерматологія 16 12 7 3 38 
Телепсіхіатрія 13 5 5 1 24 
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Рис. 1. Ініціативи телерадіології по регіонах ВООЗ (%)

Джерело: [8].
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зиції. Щодо пілотних програм,
то тут на першому місці Західна
частина Тихого Океану.

Південно-Східна Азія є ліде-
ром щодо штатного режиму і в
наданні послуг телепатології. На
другому місці Європа. В Африці
і Східному Середземномор'ї ці
послуги носять у більшому сту-
пені неформальний характер
(рис. 3).

Щодо штатного режиму, то
в телепсихіатрії Південно-Східна
Азія займає перше місце (рис.
4). Америка на другому місці,
причому вона не має ознак на-
дання послуг цієї сфери в не-
формальному режимі. Це також
стосується Західної частини Ти-
хого Океану. Африка ж, Східне
Середземномор'я, Південно-
Східна Азія мають високий
відсоток надання послуг з теле-
психіатрії в цьому режимі.

На шляху свого розвитку те-
лемедицина має перешкоди.
Найбільш поширеною перешко-
дою в реалізації телемедичних
програм у всьому світі є розумі-
ння того, що витрати на телеме-
дицину занадто високі. Країни,
що розвиваються, більш схильні
вважати перешкодами для роз-
витку телемедицини проблеми із
забезпеченням ресурсами,
включаючи високу вартість по-
слуги, нерозвиненість інфраст-
руктури і відсутність технічних
знань. Розвинені країни більш
схильні вважати перешкодами
для розвитку телемедицини пра-
вові питання, питання пов'язані
з приватним життям і конфіден-
ційністю інформації пацієнтів, а
також конкуруючі сфери систе-
ми охорони здоров'я і низький
попит.

Для вивчення потенційних
перешкод, що стоять перед краї-
нами при впровадженні телеме-
дичних послуг, учасникам опиту-
вання було запропоновано виб-
рати зі списку, що включає де-
сять потенційних перешкод, чо-
тири найбільш актуальні для
їхньої країни. На рисунку 5 вид-
но, що на глобальному рівні сьо-
годні найбільш поширеною пе-
решкодою респонденти вважа-
ють високі витрати. 60% респон-
дентів вважають їх перешкодою
на шляху реалізації телемедич-
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Рис. 2. Ініціативи теледерматології по регіонах ВООЗ (%)

Джерело: [8].
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Рис. 3. Ініціативи телепатології по регіонах ВООЗ (%)
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Рис. 4. Ініціативи телепсихіатрії по регіонах ВООЗ (%)

Джерело: [8].
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них послуг. Жодна інша проблема, на думку респон-
дентів, настільки негативно не впливає на впроваджен-
ня телемедицини.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу результатів опитування і рекомен-

дацій ВООЗ вважаємо за необхідне провести певні за-
ходи, які можна розробити, щоб отримати вигоду з по-
тенціалу ІКТ. Одним з таких заходів є створення націо-
нального агентства з координації ініціатив в області те-
лемедицини та електронної охорони здоров'я. Таке
агенство має гарантувати, що ці ініціативи відповідають
місцевій специфіці, є економічно ефективними, отриму-
ють систематичну оцінку і адекватне фінансування в
рамках комплексного надання послуг охорони здоро-
в'я. В кінцевому рахунку, ініціативи телемедицини по-
винні взаємно доповнювати інші медичні послуги, а не
конкурувати з ними.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з важливіших та актуальних питань для банків

є вирішення проблеми, пов'язаної із виявленням та по-
передженням шахрайських, незаконних дій з його
фінансовими ресурсами. Шахрайства, об'єктами яких
частіше всього стають клієнти банків, сприяють знижен-
ню довіри до банків, як фінансових інститутів, та пошу-
ку альтернативних способів для зберігання коштів.
Удосконалення методів шахрайств та збільшення час-
тоти кібератак призводять до збільшення втрат банків
та їх клієнтів. Банківська система безпеки часто не всти-
гає за швидкими темпами модернізації способів та
інструментів шахраїв. Відповідно рівень протидії загро-
зам поступається рівню зростаючих загроз.
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DEVELOPMENT OF THE ІNFORMATION MODEL FOR DETECTION FRAUD SIGNS
IN THE BANKS

Статтю присвячено сучасній та актуальній проблемі боротьби із шахрайствами у банках. Одним
із шляхів її вирішення є створення системи моніторингу, інтегрованої з автоматизованою банківсь-
кою системою. Система повинна виявляти та попереджати ті операції, які мають ознаки шахрайсь-
кої. Вона будується з урахуванням внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків та з використан-
ням математичного інструментарію Data Mining. Автором пропонується: інформаційна модель ви-
явлення ознак шахрайства для тих операцій, які здійснюють клієнти банку, та інформаційна модель
виявлення ознак шахрайства для операцій банківського персоналу. Моделі розроблено у нотації
DFD із використанням програмного забезпечення "All Fusion Process Modeller". Вони враховують
критерії перевірки: обнуління рахунку, відповідність лімітам, геолокацію, цільове призначення, пра-
вильність введення даних, активність, права доступу та інші. У статті запропоновано схеми процесів
здійснення операцій клієнтами та банківськими працівниками, які підлягатимуть оперативній пе-
ревірці для виявлення ознак шахрайства. Схеми розроблено у нотації BPMN 2.0 у програмному за-
безпеченні "Bizagi Modeller".

The article is devoted to a modern and actual problem of a struggle against bank fraud. One of the ways
to solve it is creating a monitoring system integrated with an automated banking system. The system
must detect and alert those operations that have fraudulent features. It is built on the basis of internal
and external information flows and using the mathematical tools Data Mining. The author proposes: an
information model for fraud detection those operations carried out by bank clients, and an information
model for fraud detection transaction of banking staff. The models were developed in the DFD notation
with using the "All Fusion Process Modeller" software. They take into the verification criteria: non-zero
value verification of an account, compliance with limits, geolocation, destination, data entry, activity,
access rights, and others. In the article it was proposed the schemes that shows processes of operations
realization by clients and bank staff and which are subject to operative verification for revealing of fraud
signs. The schemes are developed in the BPMN 2.0 notation with using the Bizagi Modeller software.

Ключові слова: шахрайство, моніторинг, банк, автоматизована банківська система, інформаційна модель.
Key words: fraud, monitoring, bank, automated banking system, information model.

За оцінками експертів серед галузей, які найбільше
потерпають від шахраїв, перше місце займає банківсь-
кий сектор, друге — енергетичний та добувний сектор,
третє — телекомунікаційний. Так, у 2017 році від фішин-
гових атак найбільшої шкоди зазнали 51,7% банків у
порівнянні з електронною комерцією та платіжними си-
стемами — представниками фінансового сектору. [1]

За статистичними даними ЕМА (Української міжбан-
ківської асоціації членів платіжних систем), сума збитків
громадян внаслідок дій шахраїв із платіжними картками
у 2017 році досягла 670 млн грн, що значно перевищує
збитки за попередні роки — 339,13 млн грн (2016 р.),
181,00 млн грн (2015 р.), 90,00 млн грн (2014 р.). Збіль-
шилася також і середня сума втрат від шахрайства
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із використанням методів соціальної інженерії. Так, у
2017 році ця сума склала 2543,00 грн проти 1403,00 грн
у 2016 році та 834,00 грн у 2015 році [2].

Боротьба із шахрайством — це глобальна пробле-
ма. Для її вирішення створюються спеціальні підрозді-
ли, її намагаються регулювати на законодавчому рівні.
На боротьбу із шахрайством впливають:

— розвиток нових способів шахрайства;
— збільшення обсягу інформації, обробка якої по-

требує нових методів, наприклад, Data Mining;
— обмеження в інформаційних системах, які не доз-

воляють своєчасно адаптувати їх до ефективної протидії
новим за формою і рівнем новизни загрозам;

— проблеми, пов'язані з управлінням даними на
фізичному та організаційному рівнях;

— банківські ризики;
— психологія взаємовідносин "клієнт — шахрай —

банк", яка дозволяє клієнту у випадках спілкування із
шахраєм надавати конфіденційну інформацію.

Одним із головних напрямків боротьби із шахрай-
ством, зазначеним у Постанові НБУ №95 "Про затверд-
ження Положення про організацію заходів із забез-
печення інформаційної безпеки в банківській системі
України" від 28 вересня 2017 року, є впровадження бан-
ками основних технічних систем [3]:

— виявлення атак;
— моніторингу події управління інцидентами;
— контролю доступу до мережі;
— захисту електронної пошти;
— запобігання атак, спрямованих на відмову в об-

слуговуванні;
— антивірусного захисту;
— двофакторної автентифікації.
Але роз'яснення щодо їх створення, впроваджен-

ня, фінансування, тощо, відсутні. Тобто перед банками
поставлена задача, а її виконання — це вже прерогати-
ва власників, при цьому спостерігається нехватка спе-
ціалістів у галузі кібербезпеки, що ускладнює виконан-
ня задачі.

До вирішення такої складної проблеми треба підхо-
дити системно, та ключем її вирішення має бути розви-
ток та удосконалення автоматизованих інформаційних
технологій та систем у поєднанні із математичними ме-
тодами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема, присвячена пошукам нових методів, техно-
логій виявлення ознак та передумов шахрайств для
банківської системи є вкрай актуальною та практично
значущою. Нею займалися та займаються вчені та прак-
тики різних країн світу. Так, у сфері інтеграції автома-
тизованих та математичних методів для банківської
сфери багато зроблено працівниками американської
компанії в галузі бізнес-аналітики "SAS Institute", ре-
зультатом чого стають програмні розробки для банків
[4].

Статистичні дослідження в галузі видів, способів,
типів шахрайств для різних сфер економіки здійснює
компанія "Kaspersky Lab", яка багато років розробляє
програмні рішення для антивірусного захисту та інтер-
нет-безпеки [5].

Сучасні методи моделювання й автоматизації та їх
використання для виявлення шахрайств у банках знай-
шли своє відображення в роботах таких науковців,
як Н. Паклін та В. Орешков (2009 р.), J. Stanton (2013),
M.J. Zaki and W. Meira (2014 р.), Jared Dean (2014),
А. Шипунов, Е. Балдін, П. Волкова, А. Коробєйніков
та інші (2014 p.), С. Мастицький, В. Шитіков (2014 p.),
A.S. Muller, S. Guido (2016 p.) та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка інформаційних моделей

виявлення ознак шахрайств з боку клієнтів та персона-
лу банку як складової частини автоматизованої бан-
ківської системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо банк як складну систему, складовими
якої виступають внутрішнє середовище: персонал, ме-
неджмент банку, його власники, автоматизована банкі-
вська система (АБС); та зовнішнє середовище: клієнти,
кіберзлочинці, пов'язані особи, програмно-технічні при-
строї. Тобто банк є системою взаємозв'язаних суб'єктів
та об'єктів внутрішнього та зовнішнього середовища.
До складу системи будь-якої природи входять елемен-
ти різного рівня надійності, або які можуть вторгнутися
в певний момент за певних умов, що може призвести до
негативних наслідків. По суті, кожен з цих елементів
може стати джерелом потенційного шахрайства або
ініціатором, або співучасником, або бути опосередко-
вано залученим.

Різні дослідження в сфері банківського шахрайства
розглядають в основному зовнішнє середовище, як
ініціатора шахрайства, що є не зовсім коректно. 80%
від усього обсягу шахрайства пов'язано із персоналом
банку. Тому можливості вторгнення повинні враховува-
ти також і внутрішні аспекти загрози.

Отже, при окресленні банківської системи будемо
користуватись принципом професійного песимизму,
яким керуються аудитори, і який не виключає зловжи-
вань на будь-якому робочому місці банку та не виклю-
чає ймовірності вторгнення сторонніх осіб задля
здійснення шахрайства або шкоди. Тобто шахрайство
може бути здійснено будь-ким, будь-де та з викорис-
танням будь-яких інструментів та способів. Відповідно
система повинна враховувати зміни негативного харак-
теру та реагувати на них.

Виходячи з цього, представляємо архітектуру АБС
з урахуванням модулю моніторингу, який є централь-
ною ланкою, що пов'язує інформаційні потоки, які ге-
нерують суб'єкти та об'єкти зовнішнього та внутрішнь-
ого середовища (рис. 1).

Система повинна передбачати ймовірність шахрай-
ства, виявляти та попереджувати. Тому доцільно, що
така система буде мати модуль моніторингу "Monitoring
Module", побудований за принципами застосування ме-
тодів інтелектуального аналізу "Data Mining" та створен-
ня бази даних із статистикою шахрайств "Fraud Sta-
tistics" й бази правил (критеріїв) для відслідковування
ознак шахрайств "Rules Database" (рис. 1). Його голов-
не призначення — виявляти потенціальні шахрайства не-
залежно від природи ініціатора (зовнішнього — клієнта
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банку та його операцій "Transaction Database",
чи внутрішнього — персоналу банку та його опе-
рацій "Database of Staff Operation"). Операції
перевіряються на відповідність певним критері-
ям, які визначають, чи має операція ознаки шах-
райської, які сформовані у базі правил з ураху-
ванням накопичених статичних даних щодо шах-
райства.

Відповідно до запропонованої структури АБС
побудуємо інформаційну модель виявлення ознак
шахрайств для операцій, ініційованих зовнішнім
середовищем, яка відображає інформаційні пото-
ки, що будуть функціонувати у середовищі АБС, а
саме у модулі моніторингу (рис. 2).

Модель побудовано у нотації DFD (data flow
diagrams) [6], яка є одним із інструментів струк-
турного моделювання та проектування інформа-
ційних систем, із використанням програмного
забезпечення "All Fusion Process Modeller". DFD-
модель дозволяє описати потоки даних.

Побудована на рисунку 2 модель відобра-
жає інформаційні потоки, які будуть задіяні в
модулі моніторингу для виявлення ознак шах-
райств та їх попередження. Це відбувається шля-
хом перевірки банківської транзакції ("Trans-
action"), яку здійснює клієнт (сутність "Bank
Customer"), із використанням функцій "Data
Monitoring". Перевіряються:

— суми транзакцій ("Transaction Amount")
на предмет обнуління рахунку ("A non-zero value
verification"). Частіше всього шахрай у процесі шах-
райської операції знімає усі кошти з рахунку, що ймов-
ірніше за все не є типовим для власника рахунку. В ре-
зультаті отримується інформація про те, що на рахунку
нульовий баланс "Zero Balance";

— суми транзакцій ("Transaction Amount") на пере-
вищення встановлених лімітів ("Limit Verification"). У
процесі шахрайства операції можуть перевищувати вста-
новлені банком або клієнтом ліміти "Overlimit", що доз-
волить сигналізувати про спробу здійснення незакон-
ної операції;

— локації клієнта ("Customer Location Verification"),
оскільки операція може здійснюватися з будь-якої краї-

ни, міста та може не відповідати фактичній геолокації
клієнта;

— рахунку цільового призначення ("Verification of
a special purpose account"). Рахунок може бути в "чор-
ному списку" клієнтів ("Suspicious accounts") або може
бути перевищення лімітів по сумі транзакції ("Overlimit"),
якщо цільовий рахунок відкрито в іншому банку;

— номера та аккаунти клієнта ("Number or Account
verification") в залежності від типу пристрою ("Device
Type"), з якого ініціюється операція. У випадку, коли
операцію намагаються здійснити з номера та аккаунта,
які не належать клієнту ("Non-client account" та "Non-
client number");

Рис. 1. Архітектура автоматизованої банківської

системи з урахуванням модулю моніторингу

Рис. 2. Інформаційна модель виявлення ознак шахрайств клієнтів
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Рис. 3. Схема процесу здійснення операції клієнтом банку

— правильності введених даних ("Validation of data
entry") в залежності від типу транзакції ("Transaction
Type"). Результати неправильних спроб ("Result of
incorrect data entry") можуть сигналізувати про ймовір-
не зламування акаунту клієнта.

Інформація щодо ймовірні порушення, шахрайства,
зламування надходить до бази даних шахрайств ("Fraud
Database"), обробляється. Результати моніторингу ("The
Result of Monitoring") передаються відділам ІТ ("IT
Department") та кібербезпеки банку ("Cybersecurity
Service").

У відповідністю із запропонованою інформаційною
моделлю (рис. 2) розроблено схему процесу здійснен-
ня операції клієнтом з урахуванням її перевірки на оз-
наки шахрайства у нотації BPMN 2.0 (Business Process
Model and Notation) [7] із використанням програмного
забезпечення "Bizagi Modeller" (рис. 3).

Процес виглядатиме так (рис. 3):
1) клієнт банку або потенційний шахрай ("Bank

Customer (Fraudster)") здійснює вхід до системи або з
використанням веб-сайту, або мобільного пристрою,
або терміналу;

2) клієнт банку або потенційний шахрай здійснює
операцію ("To make a banking transaction");

3) АБС ("Automated Banking System") перевіряє
операцію на наявність ознак шахрайства із застосуван-
ням модулю моніторингу, в якому реалізовано методи
інтелектуального аналізу ("Verification with Data Mi-
ning"). Перевірка проводитиметься за тими критеріями,
які представлені на рисунку 2, та які сформовані у базі
даних ("Fraud Database");

4) якщо результат перевірки не виявляє ознак по-
тенційного шахрайства, то система дозволяє здійснити
операцію ("To allow the transaction") та клієнт її завер-
шує ("To finish the transaction");

5) якщо результат перевірки виявляє ознаки шах-
райства, система робить запит на підтвердження опе-
рації шляхом sms-повідомлення або дзвінка, або іншим
способом ("To inform the client");

6) клієнт здійснює додаткову аутентифікацію ("To
additional authenticate");

7) якщо операція була ініційована клієнтом, то її
успішно буде завершено;

8) у випадку, якщо клієнт виявиться шахраєм, тоб-
то він не зможе пройти додаткову аутентифікацію, то
його буде заблоковано ("To block the client") та проін-
формовано систему безпеки ("To inform the Cyber-
security Service").

Що стосується випадків внутрішніх шахрайств, то
було розроблено інформаційну модель виявлення шах-
райства, якщо шахраєм виступає персонал банку, у но-
тації DFD (рис. 4).

Модель, представлена на рисунку 4, відображає
інформаційні потоки, які циркулюють в процесі пере-
вірки модулем моніторингу ("Data Monitoring") операцій
("Bank operation"), що здійснюються персоналом бан-
ку ("Staff") на предмет виявлення ознак шахрайства. Пе-
ревіряються:

— активності рахунку ("Activity Verification") у ви-
падку, коли персонал у власних цілях використовує
"сплячі рахунки" ("Sleeping Account");

— власники рахунку ("Owner Verification"), якщо
власник присутній у "чорному списку" або є іноземцем,
померлим тощо ("Owner from "The black list"");

— ліміти по операціям, що здійснюються у відповідності
із вимогами НБУ, політикою банку, посадовими інструкція-
ми тощо ("Limit Verification"), в результаті чого виявляють-
ся надлишки по лімітам ("Excess of transaction limits");

— активності банківських співробітників ("Fre-
quency of operations") на предмет дотримання банківсь-
ких нормативів, які співробітник може перевищувати чи
недовиконувати ("Discrepancy or excess");

— операції працівників на відповідність належним
їм правам доступу ("Verification of access rights"). Це
може бути випадок, коли працівники перевищують свої
права ("Excess of access rights") і, наприклад, прово-
дять операції, які не відповідають їх функціональним
обов'язкам та посадовим інструкціям;
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— операції працівників на відповідність політиці без-
пеці банку ("Conformity Verification"). Це можуть бути
випадки копіювання бази даних, користування некор-
поративною поштою, перегляду рахунків клієнтів, особ-
ливо VIP-клієнтів тощо.

Результати накопичуються у базі даних шах-
райств, обробляються та надсилаються відділу кібер-
безпеки банку ("Cybersecurity Service"), ІТ-відділу ("IT
Department) та менеджменту банку ("Bank Mana-
gement").

У відповідністю із запропонованою інформаційною
моделлю (рис. 4) розроблено схему процесу здійснен-
ня операції персоналом з урахуванням її перевірки на
ознаки шахрайства у нотації BPMN 2.0 (рис. 5).

Процес виглядатиме так:
1) банківський співробітник, який може бути потен-

ційним шахраєм, ("Bank clerk (Fraudster)") авторизуєть-
ся в банківській системі ("To authorize in the banking
system") та здійснює банківську операцію ("To make the
banking operation");

2) АБС ("Automated Banking System") перевіряє
операцію на предмет шахрайства ("Verification with Data
Mining") із використанням критеріїв ("Fraud Database"),
представлених в інформаційні моделі на рисунку 4;

3) якщо операція відповідає всім критеріям та не
містить ознаки шахрайства з боку персоналу, то система
дозволяє здійснення операції ("To allow the operation")
та працівник її завершує ("To finish the operation");

4) якщо система виявляє ознаки шахрайства, то
вона повідомляє керівника відповідного департаменту
("Head of department"), де було здійснено операцію,
який аналізує інформацію ("To analyse") та приймає
рішення ("To make a decision");

5) якщо операція допустима, то працівник отримує
дозвіл ("Resolution") та завершує операцію;

6) в протилежному випадку операція блокується
("To block the operation") та інформація надходить до

служби безпеки ("To inform the Cybersecurity Ser-
vice").

ВИСНОВКИ
Реалізація запропонованих моделей дозволить ви-

явити передумови та ознаки, наслідком яких може бути
здійснення шахрайства або протиправної дії, або дії, яка
призведе до негативних наслідків як для банка, так і для
клієнта. Їх побудова із використанням системного підхо-
ду дозволить поєднати всіх учасників незалежно від
належності до їх зовнішнього чи внутрішнього середо-
вища. Розроблені моделі слугують передумовою для
створення автоматизованого модулю моніторингу для
перевірки банківських операцій та транзакцій на пред-
мет наявності ознак шахрайства. Це продиктовано не-
обхідністю у інструментах, які системно вирішують про-
блеми виявлення та попередження шахрайств у банках.
В результаті цей підхід сприятиме комплексній інтеграції
всіх бізнес-процесів банку в єдину автоматизовану бан-
ківську систему. Врешті-решт впровадження автомати-
зованої системи моніторингу підвищить ефективність
системи управління за рахунок своєчасного поперед-
ження та оперативного прийняття рішення.

НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У подальшому планується: розробити прототип авто-

матизованого модулю моніторингу для виявлення шах-
райських операцій з можливістю його подальшої інтег-
рації в автоматизовану банківську систему; розробити
проект нормативних внутрішньобанківських інструкцій
щодо організації автоматизованої банківської системи
як складової кібербезпеки в банках.

Робота виконана в рамках держбюджетної науко-
во-дослідної роботи № 0118U003574 "Кібербезпека в
боротьбі з банківськими шахрайствами: захист спожи-
вачів фінансових послуг та зростання фінансово-еко-
номічної безпеки України".

Рис. 4. Інформаційна модель виявлення ознак шахрайств персоналу банку
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Рис. 5. Схема процесу здійснення операцій персоналом банку
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна криза не тільки в аграрному виробництві,

але й в економіці в цілому не може бути подолана лише
системою управління агропродовольчою сферою. Тому,
коли йдеться про низьку ефективність управління в його
прикладному розумінні, у сучасній практиці це стосуєть-
ся не його розширеної суті, а лише одного аспекту —
організації управління. Визначальною є сукупність ве-
ликих соціальних, економічних і політичних прорахунків,
свідомого, нічим не виправданого ставлення держави й
суспільства до селян, до аграрного виробництва в ціло-
му. Оскільки це має досить тривалу історію, інших ре-
зультатів, які стосуються рівня продовольчого забез-
печення, і тим більше соціально-економічної й політич-
ної ситуації, очікувати було не слід. Ця проблема вже
більш-менш досліджена, її наукове опрацювання про-
довжується.
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У результаті проведеного дослідження встановлено, що організаційно-економічний механізм управ-
ління виробництвом продукції тваринництва стримує його розвиток, має затратний характер, не сти-
мулює структурну трансформацію й зростання продуктивності, не зацікавлює виробників у розвитку
тваринництва. Обгрунтовано концептуальний підхід до формування та реалізації організаційно-еконо-
мічного механізму з новим розумінням стратегічного управління, планування та їх взаємодії у контексті
розвитку тваринництва. Концепція організаційно-економічного механізму виступає цілісною систем-
ною основою розробки адаптивного механізму оптимального поєднання державного регулювання й
стратегічного управління підприємствами. Визначено вихідні положення удосконалення системи стра-
тегічного управління виробництвом продукції тваринництва, які мають бути закладені у функції органів
регулювання та управління агропромисловим виробництвом, що зумовлюватиме усі інші елементи
організації управління (структуру, чисельність, зайнятість у ньому тощо).

As a result of the study, it was found that the organizational and economic mechanism of production
management of livestock production constrains its development, has a costly nature, does not stimulate
structural transformation and increase productivity, does not interest producers in the development of animal
husbandry. The conceptual approach to the formation and implementation of organizational and economic
mechanism with a new understanding of strategic management, planning and their interaction in the context
of livestock development is substantiated. The concept of organizational and economic mechanism serves
as a holistic, systematic basis for developing an adaptive mechanism for optimal combination of state
regulation and strategic management of enterprises. The initial provisions of the improvement of the system
of strategic management of production of livestock products that are to be incorporated into the functions of
the regulatory and management agencies for agro-industrial production, which will determine all other
elements of the organization of management (structure, number, employment in it, etc.), are determined.

Ключові слова: тваринництво, аграрне виробництво,стратегічне управління, організаційно-економіч-
ний механізм, ефективність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку та функціонуван-
ня тваринницької галузі в Україні присвячені наукові
дослідження вітчизняних вчених С.П. Азізова, В.І. Аран-
чій, В.І. Бойка, О.В. Мазуренка, В.Я. Месель-Веселяка,
П.Т. Саблука, І.С. Трончука та інших. До аналізу особ-
ливостей розвитку тваринництва в Україні одними з пер-
ших звернулися О. Бородіна, С. Майстро, О. Могиль-
ний, Г. Мостовий, М. Латинін, М. Корецький, О. Саламін,
Г. Черевко та ін. Вагомий внесок в обгрунтування кон-
цептуальних засад удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму управління розвитком арарного
виробництва зробили І.Ю. Гришова, Л.Є. Довгань,
М.Й Малік, О.Б. Наумов, Т.Л. Шестаковська та інші. Од-
нак багаторазові спроби організаційно-управлінських
перетворень у аграрному секторі та агропромисловому
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виробництві, як відомо, себе не виправдали. Серед ба-
гатьох причин цього — здійснення на їх основі дуже обе-
режних і досить обмежених за сутністю й формами
вдосконалень переважно шляхом організаційно-струк-
турних перетворень, які є найпростішими для виконан-
ня. На жаль, наука управління в нас не пішла свого часу
цим шляхом, а стала розуміти під речами, як об'єктами
управління (поряд з соціально-економічними система-
ми й людиною як їх елементом), і засоби праці.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розгляд методологічних підходів до

формування ефективного організаційно-економічного
механізму стратегічного управління виробництвом про-
дукції тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діючий нині організаційно-економічний механізм галь-
мує розвиток виробництва, має затратний характер, не сти-
мулює структурну трансформацію й зростання продуктив-
ності, не зацікавлює виробників у розвитку тваринництва,
а переробні підприємства — у безвідходній, комплексній
переробці сировини [1]. Причинами такого становища є:
відсутність єдиних економічних інтересів у партнерів по
виробництву й доведенню кінцевого продукті до спожи-
вача, нееквівалентність міжгалузевого обміну, відсутність
цивілізованої конкуренції, ігнорування основного закону
ринкової економіки відповідно до попиту й пропозиції,
недосконалість механізму економічного стимулювання,
фінансово-кредитної системи, ціноутворення.

Взаємовідносини між підприємствами встановлю-
ються для компенсації організаційно розірваних внутр-
ішньогосподарських зв'язків. Вони зумовлюються по-
глибленням спеціалізації й підвищенням концентрації
виробництва, виступають як регулятор діяльності
підприємств, передбачаючи відповідність виробничих
програм між технологічно пов'язаними підприємствами,
маневрування виробничими ресурсами, перерозподіл
кінцевих результатів діяльності.

Проблема економічних взаємовідносин охоплює сис-
тему різних форм взаємозв'язків, які спрямовані на
здійснення економічних методів господарювання й забез-
печують кожному підприємству економічний інтерес у більш
ефективному виробництві кінцевого продукту. Тому еко-
номічні взаємовідносини між сільськогосподарськими та
переробними підприємствами мають призводити до одер-
жання високого кінцевого результату на основі збалансо-
ваного розвитку конкретного продуктового підкомплексу.
Як і раніше, між сільськогосподарськими та переробними
підприємствами відсутні раціональні економічні взаємовід-
носини, взаємозбалансовані економічні інтереси [2].

Внаслідок недосконалості економічних відносин, а
також через недоліки в організації заготівлі, транспор-
тування й зберігання сировини, недостатній технічний
рівень багатьох переробних підприємств, допускаються
значні втрати у виробництві м'ясної та молочної продукції,
повною мірою не використовується наявний потенціал.

Така ситуація спричинена інфляційними процесами
в економіці, нееквівалентністю цін на сільськогоспо-
дарську продукцію й продукцію її переробки (оптово-
відпускні ціни на кінцеву продукцію переробки вищі ніж

закупівельні ціни на сировину майже вдвічі), неплате-
жами за сільськогосподарську продукцію [3].

Тож побудуємо систему причин, які визначають роз-
мір наслідків виробництва матеріальних благ у сільсько-
му господарстві. По відношенню до конкретних видів
продукції їх можна подати у вигляді такої схеми (рис. 1).

У наведеній схемі, по суті, відображена концепція гос-
подарського механізму в цілому з новим розумінням стра-
тегічного управління, планування та їх взаємодії, про що
говорилося вище, оскільки об'єктом управління взято кінце-
ву продукцію (валове виробництво продукції), фактори роз-
глядаються як проміжні об'єкти управління, що одночасно
виступають і як засоби управління, а планування подане у
вигляді двох сфер. По суті, це комплексна модель викорис-
тання всього ресурсного потенціалу, включаючи й землю.

Перша сфера планування — планомірна організа-
ція виробництва. її завдання — упорядкування вироб-
ництва, досягнення високого рівня його організованості,
яка породжує додаткову його продуктивність та еконо-
мічну ефективність.

Друга сфера планування — сфера визначення сус-
пільних потреб у сільськогосподарській продукції і сти-
мулювання її виробництва на державному рівні. Ця сфе-
ра визначає точку, в яку управління повинне перевести
рівень виробництва продукції.

В ієрархічній системі управління кожна з ланок по-
даного на схемі дерева об'єктів може управлятись з пев-
ним рівнем централізації — технологія, виробничі про-
цеси, люди та ін. Тому по управлінню кожною з них вини-
кає необхідність визначення оптимального поєднання
державного регулювання і стратегічного управління на
рівні підприємств. Та найбільшою мірою це стосується
стратегічного планування, де перша сфера реалізується
головним чином низовими рівнями господарського управ-
ління, друга сфера — в основному централізується. Отже,
потрібна оптимізація в їх взаємодії [4].

У цих умовах теорія двох сфер стратегічного пла-
нування є основою розуміння суті взаємодії державно-
го регулювання зі стратегічним управлінням підпри-
ємств, визначення законів, які діють у кожній сфері ок-
ремо і взаємодіють між собою при взаємодії сфер.

Те, що обидві сфери планування розглядаються як
ланки цілісної системи організаційно-економічного ме-
ханізму по управлінню кінцевою продукцією агросфе-
ри, дає змогу показати значення кожної із сфер і впли-
ву їх взаємодії на кінцеві результати, а отже, із більшим
знанням справи управляти ними.

Таким чином, подана на схемі концепція організа-
ційно-економічного механізму виступає цілісною
системною основою розробки адаптивного механізму
оптимального поєднання державного регулювання й
стратегічного управління підприємствами.

Звичайно, у наведеній схемі всі фактори не розкриті,
вони показані у вигляді окремих груп. Одна лише техноло-
гія має сотні факторів, по кілька факторів і законів управл-
іння аграрним виробництвом мають окремі технологічні
прийоми. Наприклад, посів впливає на врожай через зако-
ни, які характеризують вплив на нього таких факторів, як
норма висіву, глибина зароблення насіння, строки сівби,
якість насіннєвого матеріалу і т.д. Зрозуміло, що при ре-
альному управлінні кінцевими результатами виробництва всі
згадані фактори і закони їх дії використовуються.
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За допомогою наведеної схеми можна побачити всі
групи факторів разом, одночасно, у взаємозв'язку, а
отже, при пізнанні відповідних законів можна свідомо
управляти кінцевим результатом. Аналіз стану справ у
кожній групі дозволяє визначити повноту розкриття
причин і рівень розробленості законів. Тим самим при
необхідності можна поставити перед наукою завдання
розкриття і побудови законів, не виявлених або недо-
статньо розроблених.

З цього приводу можна сказати, що на сьогодні в
найбільш розробленому стані є закони, що управляють ви-
робництвом продукції через окремі технологічні прийоми. І
то при оцінці дії кожного з них окремо, а не в системі, у
взаємозв'язку. Однак для більшості потреб управління вро-
жаєм цього достатньо. Хоча і тут не все доведено до кінця,
наприклад, вирішення питань, пов'язаних із строками про-
ведення польових робіт. Тут закони природи переплітають-
ся з іншими законами, зокрема організації робіт. А це ви-
магає прийняття складних рішень, механізм яких ще не
зовсім розроблений. Прикладом може бути визначення
оптимальних строків початку збирання цукрових буряків,
де суперечливо взаємодіє ціла сукупність законів [5].

Перебороти ці й інші проблеми можна тільки на ос-
нові комплексного підходу, поетапно ставлячи й вирі-
шуючи велику сукупність питань:

1. Перехід до розвитку
АПВ на наукових концепціях.
Загальноприйнято, що в ос-
нові масштабних, розрахова-
них на тривалу перспективу й
великий соціально-економіч-
ний результат перетвореннях
повинна знаходитися все-
бічно обгрунтована наукова
концепція. Втім, дієвої кон-
цепції розвитку аграрного ви-
робництва й тим більше агро-
промислового виробництва в
нашій країні не існувало. Кон-
цептуальні положення ринко-
вих перетворень на селі були
розроблені власне кажучи
тільки один раз — стосовно
до їх першого етапу. Вони
грунтувалися на законах рин-
кового саморегулювання й
виходячи з об'єктивної оцін-
ки розвитку аграрного вироб-
ництва, орієнтувалися не на
інтереси селянства й тому не
користувалися його підтрим-
кою. Соціально-економічні
наслідки втілення таких
підходів позначилися швидко
й негативно.

2. Пріоритетність аль-
тернативних підходів до
організації управління. Вся
історія організації управлі-
ння аграрним виробництвом
— приклад такої неперебор-
ної прихильності до однома-

нітності, що довгими рокам виключила яку-небудь ініціа-
тиву у пошуку більш прийнятних організаційних форм
господарювання й управління. До останніх років вони
замислювалися й опрацьовувалися на верхніх рівнях й
втілювались у законодавчих актах, що стосуються ре-
формування АПВ. Думка та інтереси підприємств та
організацій не враховувалися належним чином.

3. Подолання масового переходу до нових органі-
заційних форм управління без широкої виробничої пе-
ревірки. Життєздатними є ті форми управління, які
сформувалися знизу й остаточно формуються в міру
готовності до їх освоєння. У зв'язку із цим у справі управ-
ління варто обережно підходити до поширення нових
організаційних форм. Досвід свідчить, що дуже часто
поширюється позитивна думка про якийсь закордонний
досвід, і відразу ж починається його тиражування, при-
чому без належної оцінки його прийнятності в конкрет-
них умовах, без аналізу ділової й психологічної підго-
товленості кадрів до його ефективного освоєння. Але
поки що жодна організаційна форма управління сама
по собі не вивела жодне підприємство в лідери ринку.
Якщо щось і змінювалося в кращу сторону, то голов-
ним чином з інших причин, насамперед тому, що до ке-
рівництва приходили грамотно. Слід відзначити, що при
будь-яких типах господарських формувань лідери за-

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління

виробництвом продукції тваринництва

Джерело: розроблено автором.
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лишаються лідерами, відсталі ж або залишаються таки-
ми ж, або переборюють відставання вкрай повільно. Але
у виробничій віддачі, у суті роботи апарату управління
практично нічого не змінилося.

4. Відхід від фетишизації організаційно-структурно-
го фактору в управлінні. Недооцінювати організаційно-
структурний фактор не можна, як і неправомірно вважа-
ти нормальним, коли організаційні структури й відповідні
їм органи управління постійно змінюються. Глибоких вко-
ренилася пріоритетність форми (оргструктури) стосов-
но сутності (функцій) керуючої системи. Переважає прак-
тика, коли спершу створюється орган управління, а вже
потім визначається його функції. Це — принцип перевер-
неної піраміди. Формуванню будь-якої системи й органу
управління повинне передувати всебічне обгрунтування
їх функцій. Так у своїй основі трапилося й при переході
до сучасних організаційних форм управління [6].

5. Гарантування підприємствам реального права на
членство в територіальному господарському формуванні.
Господарська практика, у тому числі в організації управл-
іння, чітко вказує, що будь-яка інтеграція лише тоді жит-
тєва, якщо її учасники йдуть на неї зацікавлено, обдумано
й добровільно. Порушення цього принципу рано або пізно
закінчується економічною неефективністю інтегрованих
формувань і спричиняє кардинальний перегляд практики
господарювання. Так відбулося у свій час із численними,
створеними переважно примусовим шляхом міжгоспо-
дарськими підприємствами. Недотримання добровільності
— одна із причин низької ефективності роботи ряду те-
перішніх формувань й органів управління ними.

6. Подолання стереотипу мислення про цільове при-
значення органів й апарату регулювання. Перетворити до
кращого систему регулювання й управління АПВ можна
лише при глибокому перетворенні практики підпорядко-
ваності в процесі управління. Перше місце треба віддати
тому, що органи регулювання й управління й тим більше
їх апарат з положення "над" повинні чітко перейти в по-
зицію "під". Незвичний для нашої дійсності висновок:
органи господарського самоврядування повинні не про-
сто залежати, а бути повністю підлеглі членам виробни-
чо-господарських формувань. Незвичайно тут те, що при
всіх попередніх перетвореннях систем управління кож-
ний більш високий орган управління, його апарат і праців-
ники вважали підлеглі ланки як залежні від них.

7. Оптимальне співвідношення прав, обов'язків і відпо-
відальності керуючих підсистем. Будь-яка господарська й
управлінська структура нормально функціонує, якщо в ній
чітко співвідносяться відповідальність, обов'язки й права.
Яким би не було ієрархічне положення, ці елементи функц-
іонального призначення повинні знаходитися в рівновели-
кому співвідношенні. Положення не змінюється від того, що
на різних рівнях є свої масштаби й границі управлінських
впливів, специфічні характер і спосіб їх реалізації [7].

8. Організація управління АПВ на основі всебічно
розроблених стратегії його розвитку, довгострокових
варіантних прогнозів. Серед найістотніших недоліків у
розвитку агропромислового виробництва, включаючи й
управління їм, було й залишається прагнення за всяку ціну
негайно досягти результату без чіткого уявлення реаль-
ності кінцевих задумів і шляхів їх здійснення. Якщо такі
задуми деколи й появлялися, те вони малі поверховий
характер, були позбавлені надійної соціальної й еконо-

мічної бази. За всі роки незалежності не було по суті
жодного випадку, щоб аграрне виробництво розвивало-
ся на основі чітко обгрунтованої стратегії та із знанням
справи відпрацьованих прогнозів. У зв'язку із цим роз-
робка стратегії розвитку АПВ, різного роду прогнозів,
етапів і строків досягнення кінцевих задумів, визначення
обсягів необхідних для цього ресурсів повинні статі ба-
зисом управління агропромисловим виробництвом.

9. Виключно функціональне призначення органу ре-
гулювання та управління агропромисловим виробництвом.
Державне управління передбачає тільки функціональний
характер цілеспрямованого регулювання, виходячи з виз-
начених державою функцій. Безпосередньо виробничо-
господарська діяльність — це невід'ємне право всіх без
винятку товаровиробників — аграрних підприємств, коо-
перативів, фермерських господарств тощо. Для узгоджен-
ня координації своїх дій, надійнішого захисту їх інтересів,
розвитку виробничої й соціальної інфраструктури,
здійснення іншої спільної діяльності вони можуть створю-
вати регіональні чи галузеві формування виробничого ха-
рактеру, позбавлені будь-яких управлінських функцій.

10. Підпорядкованість діяльності системи та органів
управління АПВ інтересам основної виробничої ланки,
первинних товаровиробників. Державний статус органу
управління АПВ означає рівнозначність, рівноспрямо-
ваність його діяльності в інтересах як держави, так й аг-
рарних підприємств та організацій, кооперативів, орен-
дарів, селянських господарств, особистого підсобного
господарства. Визначальними при цьому мають бути два
положення: по-перше, інтерес держави невіддільний від
інтересів товаровиробників. Ці інтереси можуть бути за-
доволені лише в єдності; по-друге, інтерес держави може
бути реалізований лише шляхом найповнішого задово-
лення соціально економічних інтересів тих, хто безпосе-
редньо зайнятий у виробництві, створення їм належних
умов життя й праці. Єдино виправданим має стати не про-
тиставлення інтересів держави й товаровиробників, а їх
ефективне поєднання па основі взаємної вигоди.

11. Соціальна спрямованість управління. Як відомо,
відставання соціальної бази села, її занедбаність стали
найпершою причиною, яка призвела до його нинішнього
стану, а разом із ним — до незадовільного рівня ефек-
тивності АПВ. Без своєчасного й ефективного подолан-
ня цієї вкрай несприятливої ситуації вихід із кризового
стану неможливий. Тому першочерговим обов'язком всієї
системи регулювання та управління, державних органів
є прискорення соціального розвитку села в його сучас-
ному розумінні. Реалізація цієї вимоги можлива лише за
умови неухильного дотримання органами влади діючих
відповідних законодавчих актів і положень. Серед інших
координуючих напрямів розв'язання цієї проблеми є за-
безпечення соціальної спрямованості в діяльності всіх
без винятку структурних підрозділів — економічних, тех-
нологічних, інженерних тощо.

12. Побудова системи управління, яка забезпечува-
ла б ефективний розвиток багатоукладності, розвиток
цивілізованого ринку. Реальність для нашої діяльності
явищ і процесів, складність їх розв'язання зумовлюють
як становлення нових функцій управління (наприклад,
агромаркетинг), так і побудову апарату управління. Його
чисельність, співвідношення в ньому працівників різних
спеціальностей. Ринок — безкомпромісний селекціонер
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кадрів. Тому із цим потрібно рахуватися всім: тім, хто
йде в сферу управління, і тім, хто її формує в кадрово-
му відношенні.

ВИСНОВОК
Організаційно-економічний механізм вимагає по-

слідовної трансформації організаційної структури вироб-
ництва на основі комбінування й кооперування
підприємств (створення об'єднань, комбінатів, агрофірм).
У цьому випадку оцінка ефективності організаційно-еко-
номічного механізму буде пов'язана з тим, що проведен-
ня структурної політики може привести до форсованого
розвитку найбільш ефективних галузей виробництва
замість менш ефективних або, навпаки, до інтенсивного
розвитку переробних підприємств і стабілізації виробниц-
тва тієї продукції, що через недостачу потужностей у цей
час не переробляється й в остаточному підсумку втра-
чається. При цьому орієнтація на найефективніші галузі
АПВ не може бути обмежена тільки потребами внутріш-
нього ринку — потрібно враховувати світові стандарти,
конкурентоспроможність продукції й зовнішньоеконом-
ічний ефект. Тільки за цих умов підприємства АПВ змо-
жуть самостійно приймати конкретні рішення по форму-
ванню структури виробництва. Ці та інші вихідні положен-
ня мають бути закладені у функції органів регулювання
та управління агропромисловим виробництвом, які, у
свою чергу, зумовлюватимуть усі інші елементи органі-
зації управління — його структуру, чисельність, зай-
нятість у ньому тощо. Концепція, крім усього іншого, має
забезпечити високу стабільність системи управління. Над-
мірно часті й не завжди достатньо обгрунтовані рефор-
мування в ній себе не виправдали. Стабільність є запору-
кою надійності та ефективності стратегічного управлін-
ня агропромисловим виробництвом.
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Рівень здоров'я нації — чи не основний показник
розвитку суспільства та держави. Індекс розвитку дер-
жави оцінюють за станом її системи охорони здоров'я,
функцію охорони здоров'я зазвичай виконує держава.
Вона передбачає санітарну охорону кордонів, проти-
епідемічні заходи, законодавче та виконавче забезпе-
чення на рівні держави і регіонів оптимальних умов праці
і відпочинку, моніторинг, створення оптимальних соці-
альних умов життя співвітчизників, профілактику інфек-
ційних соціально-небезпечних хвороб.

У країнах з ринковою економікою медицина забез-
печує функцію виявлення захворювань, профілактику
та лікування хворих. Ці завдання виконують державна,
страхова та приватна медицина. Ринкові зміни та соці-
альне розшарування суспільства в Україні потребують
нових підходів до управління всією системою охорони
здоров'я, в 1992 році ухвалено "Основи законодавства
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України про охорону здоров'я", де задекларовано, що
держава і суспільство відповідальні перед сучасним і
майбутніми поколіннями за рівень здоров'я нації та збе-
реження генофонду.

Першим документом, у якому зазначено, що медич-
ний менеджмент є новою для України спеціальністю,
була програма реорганізації медичної допомоги "Пер-
спектива-2010". Ця програма була схвалена на Першому
всеукраїнському з'їзді медичних працівників у 1999 р.

У програмі зазначалось, що медичний менеджмент
— це цілком нова кваліфікація. Менеджер у сфері ме-
дичної допомоги керує інфраструктурою з метою ефек-
тивної організації діяльності надання медичних послуг.
Такий спеціаліст має, з одного боку, підпорядковувати
організаційні структури медичної допомоги завданням
виконання замовлення, а з іншого — представляти інте-
реси сфери професійної медичної діяльності перед за-
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мовником з інших сфер, наполягаючи на таких обмежен-
нях параметрів замовлення, які продиктовані законо-
мірностями організації охорони здоров'я.

На превеликий жаль, за ці роки стан здоров'я нації
не тільки не поліпшився, а навіть погіршився. Усі ці не-
гаразди багато в чому є наслідками неефективної діяль-
ності системи охорони здоров'я. Безперечно, зародки
кризи в медицині були закладені ще за радянських часів.
Про переваги медицини високорозвинених країн
провідні медики України повідомляли ще в 70-х роках
минулого століття. Технічне забезпечення в деяких
клініках частково поліпшилось завдяки закупівлі імпор-
тної медичної техніки, а належного догляду за хворими
як не було, так і немає. Основною причиною останньо-
го є відсутність мотивації у молодшого і середнього
медичного персоналу. Порушена, точніше не виконуєть-
ся, функція менеджменту — адекватна мотивація пер-
соналу до праці.

На фоні загальної розбалансованості системи охо-
рони здоров'я (ОЗ) спостерігаються певні намагання
пристосувати колишню систему медичної допомоги до
ринкових умов господарювання. Ці перетворення мають
локальний характер. Деякі відомства чи великі підприє-
мства, наприклад "Укрзалізниця" чи "Київенерго" впро-
ваджують на своїх підприємствах добровільне медичне
страхування. Основний тягар фінансових витрат лягає
на хворого та його сім'ю. Держава і роботодавець або
взагалі не беруть жодної участі у страховій медицині,
або роботодавець бере мінімальну участь. До того ж
відомо, що фундамент страхової медицини утворює
обов'язкове державне соціальне медичне страхування,
якого на даний момент в Україні не має, тому що не прий-
нятий Закон України.

Українську медицину складно назвати безкоштов-
ною, хоча за Конституцією кожен громадянин України
має повне право на безкоштовне медичне обслуговуван-
ня. Фахівці запевняють, що єдино вірним виходом з існу-
ючої кризи в охороні здоров'я стане страхова медицина.

Особливість галузі ОЗ полягає в необхідності двох
типів керівників: менеджерів та управлінців. Це пов'я-
зано з тим, що на сьогодні в галузі охорони здоров'я
функціонують два типи організацій.

Перший тип — державні заклади охорони здоров'я
(лікарні, поліклініки, клініки при медичних науково-дос-
лідних інститутах, санітарно-епідеміологічні станції,
центри здоров'я тощо) функціонують як організації, які
не є самостійними господарюючими суб'єктами. Такі
заклади охорони здоров'я отримують фінансування з
державного бюджету, держава чітко визначає і конт-
ролює всі статті витрат. Згідно з Конституцією, в Україні
медична допомога надається населенню безкоштовно,
й державні лікувально-профілактичні заклади не можуть
установлювати за неї плату. Перелік медичних послуг,
які можуть сплачуватися пацієнтами, не значний. Тому
керівника державного лікувально-профілактичного зак-
ладу можна назвати управлінцем, а не менеджером.

Друга категорія управлінців — державні службовці,
працівники органів державної влади, керівники органів
управління охороною здоров'я. Вони формують дер-
жавну політику та стратегію в галузі охорони здоров'я,
організовують соціальне управління охороною гро-
мадського здоров'я.

Другий тип — заклади охорони здоров'я недержав-
ної форми власності, що функціонують як самостійні
господарюючі суб'єкти в умовах ринку. Управління та-
кими закладами забезпечують менеджери в галузі охо-
рони здоров'я.

Практика розвинених країн світу свідчить, що обо-
в'язкове державне медичне страхування забезпечує до-
ступ до первинної медичної допомоги насамперед со-
ціально незахищеним громадянам, яких в Україні. Доб-
ровільне медичне страхування лише розширює спектр
надання медичних послуг та поліпшує сервісне обслу-
говування пацієнтів. У всьому світі воно передбачене для
працюючих та соціально забезпечених громадян.

Враховуючи складний стан економіки, необхідно
визнати на найвищому державному рівні управління, що
держава неспроможна забезпечити за рахунок лише
бюджетних асигнувань задовільне функціонування ліку-
вально-профілактичних закладів.

Крім недофінансування, причиною кризи в медицині
України є централізований і нерівномірний розподіл
коштів на охорону здоров'я. Задеклароване у ст. 12
Основ законодавства України про охорону здоров'я ви-
ділення коштів у розмірі, що відповідає її науково об-
грунтованим потребам, але не менше 10% ВВП відоб-
ражає швидше бажане, ніж реальне, оскільки ніколи до
цієї цифри навіть не наближалось.

Важливим елементом ефективності менеджменту в
охороні здоров'я є адекватна організація надання ме-
дичної допомоги. Останнє передбачає дотримання по-
слідовності в ієрархії надання медичної допомоги.

Менеджмент охорони здоров'я повинен передбача-
ти передусім організацію і забезпечення умов ефектив-
ної діяльності. Фундамент медицини країни — це пер-
винна медико-санітарна допомога, яка повинна вирішу-
вати два основні завдання:

1. Профілактика і раннє виявлення та лікування за-
хворювань.

2. Надання невідкладної медичної допомоги.
Від якості розв'язання цих проблем залежить стан

здоров'я нації та результативність спеціалізованої ме-
дичної допомоги, а зрештою, тривалість і якість життя
наших співвітчизників. У світовій практиці основний тя-
гар бере на себе інституція сімейних лікарів, тобто ліка-
рів загальної практики.

В Україні розпочато реформування медичної галузі
на засадах формування інституції сімейних лікарів.

Нові економічні механізми господарювання, пере-
розподіл власності, ринкові умови диктують нагальність
і незворотність кардинальної реорганізації системи охо-
рони здоров'я, зокрема впровадження альтернативних
форм медичного обслуговування. Незважаючи на по-
тужний спротив і несприйняття державною (бюджет-
ною) системою охорони здоров'я, свій тернистий шлях
прокладають альтернативні системи медичної допомо-
ги: приватна і страхова медицина. Як державна (бю-
джетна) система охорони здоров'я, так і альтернативні
(страхова і приватна), потребують створення нових си-
стем управління та підготовки фахівців-управлінців, які
могли б ефективно керувати в ринкових умовах. Самі ж
управлінці ОЗ визнають, що в Україні відсутня як єдина
система управління ОЗ на рівні держави, так і власне
самі фахівці-менеджери.
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Серед способів подолання кризи в українській ме-
дицині, це — реформування управління, тобто мене-
джменту на всіх рівнях управління. Загальнодержавна
система управління ОЗ залишилась адміністративно-
командною. Кожний керівник є лише представником
вищого керівника. Він не є самостійним управлінцем у
межах своєї компетенції. У своєму завершеному вигляді
система управління ОЗ в Україні — це піраміда, у якій
команди надходять лише зверху, безпосередній зворот-
ний зв'язок відсутній або він опосередкований і багато-
ступеневий.

Пристосування системи охорони здоров'я до рин-
кових умов потребує від медичного менеджера кожно-
го ієрархічного рівня вміння об'єктивно оцінювати влас-
ну діяльність, розробляти та обгрунтовувати перспек-
тивні плани розвитку, вміти приймати оптимальні управ-
лінські рішення. В основу системного підходу повинно
бути покладено дослідження об'єктів ОЗ.

Серед способів виходу із кризи в ОЗ може стати
підготовка менеджерів нової формації. Для підготовки
менеджерів ОЗ у закладах вищої освіти необхідно зо-
середити зусилля всіх учасників навчального процесу
на теоретичному опануванні студентами та вмінні прак-
тично застосовувати загальні функції менеджменту (пла-
нування, організація, мотивація, контроль та регулюван-
ня), засоби інформаційного забезпечення та комуні-
кацій. Студенти повинні опанувати теоретичні основи
ринкової економіки, практичні навички у сфері страхо-
вої медицини (нормативно-правові основи обов'язково-
го та добровільного медичного страхування, медико-
економічні стандарти, управління виробничою та мар-
кетинговою діяльністю в ринкових умовах господарю-
вання).

Отже, способи виходу із кризи такі:
1. Залишити за МОЗ функції стратегічного управ-

ління та управління підсистемою охорони здоров'я (са-
нітарні кордони, протиепідемічні заходи, моніторинг
здоров'я нації).

2. Законодавчо закріпити та делегувати владні по-
вноваження самостійного управління керівникам ліку-
вально-профілактичних закладів.

3. Ухвалити "Закон про обов'язкове державне соці-
альне медичне страхування".

4. Створити "Єдиний медичний простір" (виведення
бюджетних лікувально-профілактичних закладів із
підпорядкування різних відомств, таких, наприклад, як
Міністерство транспорту, СБУ, МВС та інші).

5. Законодавчо забезпечити та децентралізувати
розподіл бюджетних фінансових та матеріально-тех-
нічних ресурсів у сфері медицини через прийняття відпо-
відних законодавчих та нормативно-регуляторних актів.

6. Розробити та прийняти "Закон про стажування
студентів та випускників закладів вищої освіти різних
форм власності зі спеціальності "Медичний та фарма-
цевтичний менеджмент" у державних закладах охоро-
ни здоров'я.

Ефективно управляти закладом охорони здоров'я
може лише добре навчений менеджер — про це в уні-
сон говорять і керівники цих закладів, і пересічні лікарі,
і прихильники медичної реформи, і її критики (до речі,
останні називають однією з головних причин провалу
"медичного дива" саме відсутність належного менедж-

менту у розробці та втіленні плану реформ). Дефіцит
медичних менеджерів, підготовлених за міжнародними
стандартами, актуальний як і раніше, але заклики не-
гайно збільшити їх кількість у геометричній прогресії не
спрацьовують.
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ПОCТAНОВКA ПPОБЛЕМИ У
ЗAГAЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Стабільність функціонування підприємств значною
мірою залежить від застосування ефективних інстру-
ментів управління. Їх реалізація потребує використання
широкого масиву інформації, можливість формування
якої з'являється за умови створення належного обліко-
во-аналітичного забезпечення розвитку ринку послуг.

Недостатній рівень достовірності та своєчасності
інформації, належної аналітичної обробки даних про
факти здійснення окремих операцій щодо переміщен-
ня, безпосереднього використання, технічного обслу-
говування, відновлення (ремонту) та поліпшення експ-
луатації необоротних активів перешкоджає прийняттю
виважених управлінських рішень для забезпечення кон-
курентоспроможності підприємств. Тому з метою фор-
мування адекватних інформаційних потоків для забез-
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печення сучасних потреб менеджменту у різних галузях,
ці проблеми слід негайно вирішити. Крім того, нагаль-
ною є розробка рекомендацій щодо вдосконалення
організаційних і методичних положень обліково-аналі-
тичного забезпечення процесу експлуатації необорот-
них активів підприємств на основі вдосконалення фор-
мування, накопичення, передачі, обробки, зберігання й
використання облікових, аналітичних і контрольних да-
них про операції з основними засобами у процесі прий-
няття управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження проблем зробили
такі вітчизняні вчені, як М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець,
О.М. Галенко, С.Ф. Голов, Д.О. Грицишен, Н.О. Гура,
Г.М. Давидов, Й.Я. Даньків, В.В. Євдокимов, А.Г. Заго-
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родній, М.М. Зюкова, Г.А. Велш, В.В. Ковальов,
Р.Н. Нідлз, Я.В. Соколов, Р.Н. Холт, Дж.К. Ван Хорн,
А.Д. Шеремет, Д.Г. Шорт.

Віддаючи належне значущості попереднього дороб-
ку дослідників із цих питань, слід визнати, що окремі
аспекти теорії, методики та організації обліку й аналізу
процесу експлуатації необоротних активів є недостат-
ньо розробленими і потребують подальших досліджень,
спрямованих на їх удосконалення і розвиток з огляду
на організаційно-технологічні особливості підприємств.

Науковий та практичний інтерес до цих питань зу-
мовлений потребою формування ефективної системи
обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуа-
тації необоротних активів у межах виокремлених його
технологічних складових як окремих заходів з метою
підготовки достовірної облікової та аналітичної інфор-
мації для поліпшення використання об'єктів необорот-
них активів, зниження витратності їх утримання, опти-
мізації податкових розрахунків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методичних засад про-

цесу експлуатації необоротних активів на підприємстві.
Відповідно до поставленої мети сформульовано такі
завдання: визначити економічну сутність процесу експ-
луатації необоротних активів підприємств; дослідити
організацію інформаційно-облікових потоків управлін-
ня процесом експлуатації основних засобів підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вважливим у вирішенні проблем якісних досліджень
є проведення лексичного аналізу, при цьому економічна
лінгвістика не висуває спеціальних вимог до виявлення
сутності певних понять [3, с. 113]. Для обгрунтування еко-
номічної сутності — процесу експлуатації необоротних
активів підприємств розглянемо суть складових такого
поняття в гносеологічно-лінгвістичному аспекті. Так,
згідно з Великим тлумачним словником української мови:

— процес — це послідовна зміна станів або явищ,
яка відбувається закономірним порядком; хід розвитку
чого-небудь; сукупність послідовних дій, засобів, спря-
мованих на досягнення певного наслідку [4, с. 1179];

— експлуатація — систематичне використання лю-
диною продуктивних сил [4, с. 341].

Екстраполюючи наведені вище поняття та їх змістові
характеристики в площину досліджуваної проблеми, із
врахуванням галузевих особливостей діяльності під-
приємств і нормативно-правових актів, можна сформу-
лювати авторський підхід до визначення сутності проце-
су експлуатації необоротних активів підприємств, а саме:

— це корисне використання об'єктів необоротних
активів у господарській діяльності протягом певного пе-
ріоду, яке призводить до трансформації вартісних та
якісних характеристик необоротних активів і, як на-
слідок, зумовлює необхідність проведення технічного
огляду й обслуговування, ремонтів та поліпшень для
досягнення статутних цілей підприємства.

Визначення самого поняття — процес експлуатації
необоротних активів наводять у своїх працях дуже мало
авторів. Так, науковці, характеризуючи суть поняття —
експлуатація необоротних активів, пишуть, що це про-

цес корисного використання необоротних активів у ви-
робничій діяльності підприємства протягом певного тер-
міну та понесення витрат на їхній ремонт, модернізацію,
добудову, заміну окремих частин та обслуговування.
Однак понесення витрат на їх ремонт, модернізацію,
добудову, заміну окремих частин та обслуговування не
характеризує суть поняття, а є об'єктивним наслідком
експлуатації необоротних активів, що пов'язано із не-
обхідністю поліпшення необоротних активів для дове-
дення до стану, в якому вони можуть приносити еко-
номічні вигоди суб'єкту господарювання.

Проблемним є питання визначення не тільки еконо-
мічної сутності самого терміна — процес експлуатації
необоротних активів, але і його інтерпретації в обліко-
во-аналітичній системі управління через розкриття об'єк-
тивних наслідків експлуатації, а саме зносу.

 Знос — це втрата основними засобами їхньої спо-
живчої вартості, що є невід'ємною стороною процесу пе-
ренесення їхньої вартості на створюваний за їх допомо-
гою продукт. При цьому можна виділити такі типи зносу:

— фізичний знос необоротних активів, які беруть
активну участь під час виконання робіт, при цьому його
величина залежить від обсягу виконаних робіт;

— фізичний знос необоротних активів, які тимча-
сово не використовуються, наприклад, перебуваючи на
консервації; при цьому його величина залежить від тер-
міну та умов зберігання таких необоротних активів;

— моральний знос необоротних активів, поява яко-
го пов'язана із науково-технічним прогресом.

У результаті зносу відбувається роздвоєння необо-
ротних активів: вартісна частина залишається пов'язаною
з натуральною формою, інша ж відокремлюється від них
в амортизаційній частці. Знос є фізичним наслідком екс-
плуатації необоротних активів, який завдяки обліковим
інструментам інтерпретується в економічне явище —
амортизацію як джерело відтворення необоротних ак-
тивів. Деякі науковці зазначають, амортизація, безпереч-
но, суто фінансовий, а не матеріальний процес.

Всі наведені типи зносу, будучи об'єктивним на-
слідком процесу експлуатації необоротних активів, зу-
мовлюють необхідність відтворення останніх і відобра-
ження таких процесів у обліково-аналітичній системі
управління. При цьому відтворення може відбуватися
як у простій, так і в розширеній формі.

З огляду на предмет нашого дослідження та на те,
що на законодавчому рівні таке поняття, як відтворення
необоротних активів, не закріплене, розглянемо, в чому
полягає його суть залежно від форми його здійснення:

— просте відтворення — це оновлення (відновлен-
ня) необоротних активів шляхом здійснення їх ремонтів і
технічного обслуговування щодо тих об'єктів, які пере-
бували у безпосередньому використанні на підприємстві,
у якому вони були морально та фізично зношені;

— розширене відтворення — це таке оновлення
(відновлення) необоротних активів, яке передбачає як-
існе та кількісне розширення діючих необоротних ак-
тивів за рахунок їх поліпшень та здійснення капіталь-
них інвестицій. Однак кризові явища в економіці країни
та на підприємствах різних галузей зокрема обмежують
можливості останніх у розширеному відтворенні мате-
ріально-технічної бази, оскільки воно пов'язане з вели-
кими капітальними вкладеннями.
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Узагальнення результатів дослідження вчених
свідчить про те, що деякі автори ототожнюють такі по-
няття, як відтворення та оновлення, інші ж наповнюють
їх різним змістом.

Отже, внаслідок здійснення процесу експлуатації нео-
боротних активів останні фізично та морально зношують-
ся, що зумовлює необхідність їх простого та розширено-
го відтворення. При цьому процес експлуатації необорот-
них активів слід розглядати як частину більш широкого
постійно повторюваного в межах конкретного підприєм-
ства загального процесу їхнього відтворення.

Слід зазначити, що саме від ефективності процесу
експлуатації залежить можливість подальшого відтво-
рення необоротних активів та виконання їхніх функцій
у виробничому процесі.

Отож, з метою підвищення ефективності процесу експ-
луатації необоротних активів підприємства повинні авансу-
вати кошти для їхнього ремонту та різних видів поліпшень.
З точки зору О. Г. Красоти [5, c. 8], процес експлуатації ак-
тивних необоротних активів є складовою загального про-
цесу кругообігу капіталу, що проявляється у виконанні спе-
цифічних функцій управління на кожній із стадій.

Зазначимо, що підприємства характеризуються дов-
гим операційним циклом, що впливає на процес круго-
обігу капіталу.

Отже, забезпечити ефективну експлуатацію необо-
ротних активів як передумову їх відтворення можна зав-
дяки проведенню необхідних заходів, а саме:

— для підтримки у робочому стані протягом строку
експлуатації — ремонти та технічне обслуговування;

— протягом строку експлуатації необоротних ак-
тивів з метою збільшення майбутніх економічних вигід
від експлуатації в порівнянні з первинно очікуваними —
поліпшення для кількісного та якісного розширення нео-
боротних активів.

Як уже було зазначено, діяльність підприємств пе-
редбачає значне залучення у процес виробництва ма-
шин та механізмів, які в процесі своєї експлуатації на
відкритих майданчиках підлягають впливу кліматичних
умов, що має суттєвий вплив на їхній знос.

Це призводить до втрати їх початкових технічних
властивостей й не дозволяє отримати запланований
результат від експлуатації необоротних активів.

При цьому виконання ремонтних робіт пов'язане із
виникненням витрат, величина яких залежить від харак-
теру експлуатації необоротних активів та їхнього стану.
З огляду на значний знос необоротних активів на
підприємствах та інтенсивну експлуатацію активних нео-
боротних активів частка витрат на ремонти у собівар-
тості продукції становить більше 20 %.

Відображення таких витрат у системі обліково-аналі-
тичного забезпечення принципово залежить від правиль-
ності визначення організаційно-технічного заходу як об-
лікової категорії, з чим на практиці виникають труднощі.

Це зумовлено тим, що кожен із наведених вище за-
ходів по-різному відображається в обліково-аналітичній
системі, що пов'язано з різною економічною суттю цих
понять, а також відмінностями між податковим та бух-
галтерським законодавством.

Такі відмінності проявляються тому, що згідно із
П(С)БО 7 основні засоби збільшувати первісну вартість
необоротних активів, яка призводить до збільшення

майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від
використання об'єкта, можуть, з одного боку, витрати
на поліпшення об'єкта необоротних активів (модерні-
зацію, модифікацію, добудову, дообладнання, рекон-
струкцію тощо), а з іншого боку, витрати, пов'язані із
ремонтом об'єкта, у порядку, встановленому податко-
вим законодавством.

Водночас у ПКУ відсутні будь-які роз'яснення щодо
останнього, а в П(С)БО 7 зазначено, що витрати, які
здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані
(зокрема шляхом ремонту) для одержання первинно
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його
використання, включаються до складу витрат.

Така ситуація свідчить про те, що проблемними на
нинішній час залишаються питання щодо віднесення
витрат, які виникають при здійсненні такого виду орга-
нізаційно-технічного заходу як ремонти.

Залежно від періодичності і трудомісткості техніч-
ного огляду та обслуговування, можна виділити такі
його складові:

— щоденний планово-технічний огляд та обслуго-
вування, яке включає перевірку технічного стану й усу-
нення виявлених несправностей; роботи, пов'язані із
підтримкою належного зовнішнього вигляду; заправ-
лення експлуатаційними рідинами активних об'єктів не-
оборотних активів тощо;

— технічний огляд та обслуговування під час кон-
сервації об'єктів необоротних активів і в період актив-
ної форми їх експлуатації.

На підприємствах використовують систему плано-
во-попереджувального технічного обслуговування та
ремонту техніки, яка є комплексом організаційно-тех-
нічних заходів, що мають попереджувальний характер,
виконуються в плановому порядку і спрямовані на за-
безпечення справності й працездатності техніки, поліп-
шення її технічного стану та зниження витрат на експ-
луатацію [6, с. 63].

Обов'язковим до виконання для всіх власників тех-
ніки, незалежно від форм власності та відомчої належ-
ності, є своєчасне виконання системи планово-запобі-
жного ремонту техніки, яке дозволяє попереджати зни-
ження її споживчих якостей внаслідок зносу механізмів,
таким чином запобігаючи поломкам і як наслідок ви-
никненню витрат на інші види ремонтів [2].

Така система планово-запобіжного ремонту вклю-
чає періодичне техобслуговування, під яким розуміють
обслуговування, що виконується через інтервали часу
(або напрацювання), встановлені в експлуатаційній до-
кументації [1]. До найпоширеніших його видів належать:

— регламентоване обслуговування — обслугову-
вання, що передбачається в нормативно-технічній або
експлуатаційній документації та виконується з періодич-
ністю і в обсязі, встановленому у ній (незалежно від тех-
нічного стану об'єкта на момент початку технічного об-
слуговування);

— обслуговування з періодичним контролем — це
техобслуговування, яке доповнюється операціями, об-
сяг яких визначається технічним станом об'єкта у мо-
мент початку обслуговування;

—сезонне — обслуговування, що виконується для
підготовки об'єкта до використання в осінньо-зимових
або весняно-літніх умовах.
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Враховуючи важливість ремонтів для відновлення
технічних характеристик об'єктів необоротних активів,
визріває потреба у систематизації їх ознак класифікації.

Акцентуючи увагу на наявності різних видів ре-
монтів, зазначимо, що система ремонтів необоротних
активів класифікується за такими ознаками: за видами,
за способами здійснення, за відношенням до плану, за
відношенням до господарської діяльності, за приналеж-
ністю необоротних активів.

ВИСНОВКИ
Доцільно вищенаведені методичні вказівки доповни-

ти й такою ознакою, як за способом понесених витрат у
результаті проведення ремонту, тобто на: ремонти, в ре-
зультаті здійснення яких проведені витрати відносяться на
витрати звітного періоду; ремонти, вартість яких зумов-
лює збільшення первісної вартості необоротних активів.
Запропонована нами ознака класифікації ремонтів є клю-
човою для їх відображення в обліково-аналітичній системі
управління підприємств. Дослідження показують, що ви-
конання й відображення в обліку організаційно-технічних
заходів, які забезпечують працездатність необоротних
активів у процесі їх експлуатації, залежить від організац-
ійної структури конкретного підприємства, а саме наяв-
ності чи відсутності відповідного структурного підрозділу
(наприклад, ремонтного цеху). Тобто суб'єкти малого
підприємництва, як правило, для здійснення технічного об-
слуговування, ремонту та поліпшення залучають спец-
іалістів з сторонніх організацій. Отже, авторський підхід
до трактування сутності поняття процесу експлуатації нео-
боротних активів з позицій обліку й аналізу полягає в тому,
що для потреб обліку останній виступає як безпосереднє
використання основних засобів для забезпечення статут-
них вимог діяльності, яке відображається через нараху-
вання амортизації; як використання різних видів ресурсів
на проведення операцій з техогляду й обслуговування,
відтворення через проведення ремонтів, які призводять до
виникнення витрат; використання різних видів ресурсів на
проведення господарських операцій із поліпшення необо-
ротних активів, при якому відбувається збільшення пер-
винної вартості останніх. При цьому складові процесу екс-
плуатації необоротних активів потребують адекватного
вимогам управління відображення в обліково-аналітичній
системі підприємств.

Досліджуючи сутність понять, з яких складається
процес експлуатації необоротних активів підприємств та
їх змістові характеристики із врахуванням галузевих
особливості діяльності підприємств та вимог норматив-
но-правових актів, дозволяє запропонувати підхід до
визначення сутності процесу експлуатації необоротних
активів підприємств, а саме це корисне використання
об'єктів необоротних активів у господарській діяльності
протягом певного періоду, яке призводить до трансфор-
мації вартісних та якісних характеристик необоротних
активів і, як наслідок, зумовлює необхідність проведен-
ня технічного огляду й обслуговування, ремонтів та пол-
іпшень для досягнення статутних цілей підприємства.
Встановлено необхідність удосконалення обліково-ана-
літичного забезпечення процесу експлуатації активної
частини необоротних активів системі підприємствв час-
тині витрат, пов'язаних із технічним оглядом та обслу-
говуванням, ремонтом, всіма видами поліпшень (модер-

нізація, добудова, дообладнання, модифікація, рекон-
струкція) тощо, з огляду на специфіку діяльності під-
приємств, основні засоби яких інтенсивно зношуються.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах актуальним є оцінювання кон-

курентного потенціалу банку. Зачасту в якості осно-
ви оцінки конкурентоспроможного потенціалу банку
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THE METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF BANKS

У статті досліджено особливості врахування кредитного рейтингу при визначенні конкурен-
тоспроможності банку. Визначено суттєву перевагу банків з участю транснаціонального бан-
ківського капіталу, порівняно з вітчизняними банками, на підставі наявності вищого кредитного
рейтингу серед досліджуваних банків. Обгрунтовано важливість врахування таких компонентів
конкурентоспроможного потенціалу банку, як рівень фінансової інклюзії банківських послуг у
країні базування та конкурентоспроможність економіки країни базування банків. Для оціню-
вання кредитного потенціалу банку використано графо-аналітичний метод та обчислено інтег-
ральний показник конкурентоспроможності банків. Побудовано радар поточної конкуренто-
спроможності за показниками часток банку у чистому процентному доході, чистому комісійному
доході та торговому результаті по банківській системі, а також радару конкурентного потенціа-
лу, залежно від оцінок довгострокового кредитного рейтингу банку, фінансової інклюзивності
та глобальної конкурентоспроможності країни базування банку.

In the article the author analyzes the features of credit rating in order to assess the competition of
banks. The significant advantage of banks with the participation of transnational bank capital, in
comparison with domestic banks, is the presence of higher credit rating among investigated banks.
The such components of the competitive potential of the bank as its credit rating, the level of financial
inclusion of banking services, the competitiveness of the economy were taken into account. The
graph-analytical method was used for estimating the bank's credit potential and the integral index of
competitiveness of banks was calculated. The radar of current competitiveness has been constructed
based on indicators of net interest income, net commission income and trading result of the bank.
The competitive capability radar depends on long-term bank credit ratings, financial inclusiveness,
and global competitiveness of the bank's home country.
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виступають різноманітні рейтинги. У розвинених краї-
нах рейтинги слугують необхідним елементом інфор-
маційної інфраструктури фінансового ринку. Так,
цікавість банків до рейтингової інформації пояс-
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нюється необхідністю дослідження показників фун-
кціонування своїх конкурентів з метою визначення
свого конкурентного положення на ринку. Наявність
високої рейтингової позиції надає такі конкурентні пе-
реваги: по-перше, можливість розширення своєї час-
тки на ринку; по-друге, підвищення довіри з боку
клієнтів; по-третє, підвищення рентабельності діяль-
ності.

Слід відмітити, що методики, які використовуються
рейтинговими агентствами "Fitch", "Standart&Poor's",
"Moody's", "Bank-rates", "Markswebb Rank&Report",
банками "Retail Bank Rank", консалтинговими компа-
ніями "ВostonConsultingGroup", "Frank Research Group"
та ін., як правило, включають в себе не лише фінансові
показники (достатність капіталу, ліквідність, якість
активів, структуру пасивів, ризики та прибутковість), але
й показники ринкових позицій банку (імідж, частка рин-
ку, клієнтська база, географічна структура, спеціаліза-
ція) та якість банківського менеджменту, що в цілому
дозволяє відображати як кількісні, так і якісні характе-
ристики банківської діяльності.

Разом із тим, на нашу думку, конкурентний потен-
ціал банку залежить як від характеристик діяльності са-
мого банку, так і від рівня фінансової інклюзії банківсь-
ких послуг в країні та рівня конкурентоспроможності
економіки самої країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі теоретичні та практичні питан-
ня оцінювання конкурентоспроможності банківських
установ стали об'єктом дослідження в працях таких ві-
домих економістів, як І. Волощук [1], І. Лютий [2], О. Мі-
рошниченко [3], Л. Примостка [4], Л. Федулова [5] та
ін. Вони зробили значний внесок у розробку теорети-
ко-методологічних основ побудови рейтингів, форму-
вання інтегральних чи узагальнених показників. Однак
проблематика оцінювання конкурентоспроможності
банків залишається дискусійним. Дискусії породжені
не лише необхідністю розмежування процедурного ме-
ханізму визначення рівня конкурентоспроможності,

але й специфікою у підборі сукупності індика-
торів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження та застосування

методичного інструментарію оцінювання конку-
рентоспроможності банків на основі використан-
ня графо-аналітичного методу, який дозволить у
подальшому сприяти розробці заходів із підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних
банків.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Пропонуємо при визначенні конкурентосп-
роможного потенціалу банку враховувати кре-
дитний рейтинг банку, визначений рейтинговим
агентством "Експерт-Рейтинг". Це рейтингове
агентство є національним уповноваженим рей-
тинговим агентством та оцінює банки відповід-
но до розробленої оригінальної методики, яка

Національна рейтингова 
шкала 

Показник 
кредитоспроможності банку, % 

Абсолютна 
кредитоспроможність 
(існує умовно) 

100 

uаААА 90 
uаАА 80 
uаА 70 
uаВВВ 60 
uаВВ 50 
uаВ 40 
uаССС 30 
uаСС 20 
uаС 10 
uаD 0 
+ +0,5 
- -0,5 

Таблиця 1. Значення показника

конкурентоспроможності банку, залежно

від кредитного рейтингу банку

за національною шкалою

Джерело: розробка автора.

№ 
з/п 

Показники Україна 
Країни Європи і 
Центральної Азії 

1 Доросле населення (старше 15 років), 
яке володіє рахунками в фінансових 
установах, % 

62,9 65,1 

2 Доросле населення (старше 15 років), 
яке здійснювало або отримувало 
електронні платежі протягом 
минулого року 

60,7 60,4 

3 Доросле населення (старше 15 років), 
яке відправляло або отримувало 
грошові перекази всередині країни 
протягом минулого року 

21 27,8 

4 Доросле населення (старше 15 років), 
яке має заощадження в фінансових 
установах 

12,9 14,4 

5 Доросле населення (старше 15 років), 
яке отримало кредити в фінансових 
установах або використовує кредитну 
карту 

21,8 24,2 

Таблиця 3. Показники фінансової інклюзії

в Україні та країнах Європи і Центральної Азії,

станом на початок 2018 року

Джерело: [6].

Таблиця 2. Значення показника

кредитоспроможності окремих банків,

станом на 01.01.2018 р.

Джерело: розрахунки автора.

Назва банку 

Кредитний 
рейтинг за 

національною 
шкалою 

Показник 
кредито-
спромож
ності, % 

Вітчизняні банки 
ПАТ КБ 
"ПриватБанк" 

uaАА 80 

АТ "Ощадбанк" uaАА 80 
АТ "Укрексімбанк" uaАА 80 
АБ "Укргазбанк" uaAА+ 85 
ПАТ "ПУМБ" uaAA- 75 

Банки з участю транснаціонального банківського 
капіталу 

АТ "Райффайзен 
Банк Аваль" 

uaААA 90 

ПАТ "Сбербанк" uaAA+ 85 
ПАТ "Укрсоцбанк" uaAАА 90 
ПАТ "Альфа-Банк" uaAАА 90 
АТ "УкрСиббанк" uaAАА 90 
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включає фінансовий аналіз їх діяльності. За допо-
могою останнього визначається поточна платоспро-
можність та якісна оцінка характеристика ризику
банків, що відображає загальну стійкість досліджу-
ваної фінансової установи. При цьому в якості фінан-
сово-економічних факторів виступають величина
бізнесу банку, достатність капіталу, структура та
якість активів, структура та диверсифікація зобов'-
язань, оцінка ліквідності, нормативи Національного
банку України, дохідність та рентабельність банку.
Основними факторами якісного аналізу є: історія
функціонування банку, репутація та значимість бан-
ку на ринку, організаційна структура та рівень управ-
ління кадровим потенціалом, стратегія розвитку бан-
ку, ефективність кредитної політики, управлення
фінансовими ресурсами та потоками, управлення ри-
зиками та система прийняття рішень у банку, особ-
ливості регіональної банківської політики та філіаль-

ної мережі, технічна забезпеченість, структура влас-
ників та якість корпоративного управління, а також
операційне середовище діяльності банку. Щодо ос-
таннього, то слід наголосити, що воно має включати
оцінку зовнішніх факторів ,  які впливають на
діяльність банку: макроекономічні тенденції, струк-
туру банківської системи та рівень конкуренції, дер-
жавне регулювання, правове середовище функціо-
нування банку.

Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" визначає
кредитні рейтинги банків (позичальників) та їх об-
лігацій за національною шкалою, затвердженою По-
становою Кабінету міністрів України від 26 квітня
2007 р. № 665.

Для того, щоб врахувати показник кредитоспро-
можності банку при оцінюванні його конкурентного по-
тенціалу із застосуванням графо-аналітичного методу
необхідно перевести значення кредитного рейтингу

Таблиця 4. Результати відбору найкращих значень показників фінансової інклюзії

та переведення їх у відносний вимір

Джерело: розрахунки автора.

№ 
з/п 

Показники 

Абсолютні значення 
показників 

Відносні значення 
показників, % 

України 

Країн 
Європи і 
Центра-

льної 
Азії 

Найкращі 
значення 

України 
Найкращі 
значення 

1 Доросле населення (старше 15 років), 
яке володіє рахунками в фінансових 
установах, % 

62,9 65,1 65,1 97 100 

2 Доросле населення (старше 15 років), 
яке здійснювало або отримувало 
електронні платежі протягом минулого 
року 

60,7 60,4 60,7 100 100 

3 Доросле населення (старше 15 років), 
яке відправляло або отримувало 
грошові перекази всередині країни 
протягом минулого року 

21 27,8 27,8 76 100 

4 Доросле населення (старше 15 років), 
яке має заощадження в фінансових 
установах 

12,9 14,4 14,4 90 100 

5 Доросле населення (старше 15 років), 
яке отримало кредити в фінансових 
установах або використовує кредитну 
карту 

21,8 24,2 24,2 90 100 

 

Таблиця 5. Результати оцінювання конкурентного потенціалу окремих банків,

станом на 01.01.2018 р., %

Джерело: розрахунки автора.

Назва банку 

Показник 
кредито-

спроможно
сті банку 

Показник 
фінансової 

інклюзивності 
в Україні 

Показник 
глобальної 

конкуренто-
спроможності 

України 

Конкурентний 
потенціал 

Вітчизняні банки 
ПАТ КБ 
"ПриватБанк" 

80,00 87,00 59,00 56,04 

АТ "Ощадбанк" 80,00 87,00 59,00 56,04 
АТ "Укрексімбанк" 80,00 87,00 59,00 56,04 
АБ "Укргазбанк" 85,00 87,00 59,00 58,48 
ПАТ "ПУМБ" 75,00 87,00 59,00 53,61 

Банки з участю транснаціонального банківського капіталу 
АТ "Райффайзен 
Банк Аваль" 

90,00 87,00 59,00 60,91 

ПАТ "Сбербанк" 85,00 87,00 59,00 58,48 
ПАТ "Укрсоцбанк" 90,00 87,00 59,00 60,91 
ПАТ "Альфа-Банк" 90,00 87,00 59,00 60,91 
АТ "УкрСиббанк" 90,00 87,00 59,00 60,91 
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Рис. 1. Радари поточної конкурентоспроможності та

конкурентного потенціалу вітчизняних банків

Джерело: розрахунки автора.

банку за національною шкалою у кількісне
значення, виражене у відсотках. Пропонує-
мо це зробити за допомогою даних таблиці
1.

Результати встановлення значень по-
казника кредитоспроможності банків,
відібраних для аналізу, представлені в
таблиці 2. З даних вказаної таблиці вид-
но, що банки з участю транснаціонально-
го банківського капіталу мають вищий
кредитний рейтинг (крім ПАТ "Сбер-
банк"), ніж вітчизняні банки — на рівні
uaAAA, що характеризується найвищою
кредитоспроможністю. Вочевидь, на рей-
тинг позитивно впливають можливості от-
римання фінансової підтримки від мате-
ринських банків. Це суттєва перевага
банків з участю транснаціонального бан-
ківського капіталу, порівняно з вітчизня-
ними банками.

При розгляді проблематики конкурен-
тоспроможності банку, не можна нівелюва-
ти той факт, що конкурентоспроможний по-
тенціал банку обумовлюється також і
рівнем фінансової інклюзії банківських по-
слуг у країні базування. Вважаємо, що та-
кий компонент конкурентоспроможного
потенціалу можна оцінити на основі вико-
ристання бази даних Світового банку "The
Global Financial Inclusion" (Global Findex), що
містить показники фінансової доступності
(доступності фінансових послуг). Показни-
ки цієї бази даних характеризують те, як
дорослі в більш, ніж 140 країнах, отриму-
ють доступ до банківських рахунків,
здійснюють електронні платежі, грошові пе-
рекази, заощаджують та запозичують кош-
ти.

Показники фінансової інклюзії в Ук-
раїні, порівняно із країнами Європи та
Центральної Азії, представлені в табли-
ці 3.

Результати відбору найкращих значень
показників фінансової інклюзії серед країн
Європи та середньої Азії та України і пере-
ведення їх у відносний вимір представлено
в таблиці 4.

За результатами розрахунків було з'я-
совано, що показник фінансової інклюзії
для Україні становить k4 = 87%.

Ще одним чинником, який, на наш по-
гляд, впливає на конкурентний потенціал
банку, є конкурентоспроможність економ-
іки країни базування банків. Пропонуємо
оцінювати таку конкурентоспроможність на
основі індексу глобальної конкурентоспро-
можності (The Global Competitiveness
Index). Варто зазначити, що даний індекс
розраховується за методикою Всесвітньо-
го економічного форуму (World Economic
Forum), починаючи з 2004 року і дотепер,
та являє собою найповніший комплекс по-
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казників конкурентоспроможності за різними
країнами.

Індекс включає 113 змінних, які деталь-
но характеризують конкурентоспро-
можність країн світу, що знаходяться на
різних рівнях економічного розвитку. При
цьому сукупність таких змінних формуєть-
ся на підставі результатів глобального опи-
тування керівників компаній (насамперед, з
метою охоплення широкого кола факторів,
які впливають на бізнес-клімат у досліджу-
ваних країнах), а також загальнодоступних
джерел (зокрема, статистичних даних та ре-
зультатів досліджень, здійснюваних на ре-
гулярній основі міжнародними організа-
ціями).

Цікавим і вельми логічним є об'єднання
всіх змінних у 12 контрольних показників,
що визначають національну конкуренто-
спроможність, а саме: якість інститутів;
інфраструктура; макроекономічна ста-
більність; здоров'я та початкова освіта;
вища освіта та професійна підготовка;
ефективність ринку товарів і послуг; ефек-
тивність ринку праці; розвиненість фінансо-
вого ринку; рівень технологічного розвит-
ку; місткість внутрішнього ринку; конкурен-
тоспроможність компаній; інноваційний по-
тенціал. Такий вибір показників обумовле-
ний теоретичними та емпіричними дослід-
женнями, за якими припускалося, що
відібрані фактори впливу окремо не можуть
забезпечити конкурентоспроможність еко-
номіки. Таким чином, відповідно до вис-
новків Всесвітнього економічного форуму,
найбільш конкурентоспроможними є еконо-
міки тих країн, які проваджують всеохоплю-
ючу політику з врахуванням усього спектру
факторів конкурентоспроможності та взає-
мозв'язку між ними.

Відповідно до Звіту про глобальну конку-
рентоспроможність [7, с. 327], індекс гло-
бальної конкурентоспроможності України
становить 4,11. Оскільки максимальне значен-
ня індексу глобальної конкурентоспромож-
ності дорівнює 7, то значення даного індексу
для України у відносному вимірі становитиме
59%.

Для оцінювання кредитного потенціалу
банку використаємо графо-аналітичний ме-
тод та обчислимо цей інтегральний показник
за формулою:
 

максS
kkkkkkK 2

%100)(120sin 466554
2

××+×+×
=  (1),

де K
2
 — конкурентний потенціал банку,

%; k
4
 — показник кредитоспроможності бан-

ку, %; k
5
 — показник фінансової інклюзив-

ності в Україні, %; k
6
 — показник глобальної

конкурентоспроможності України, %.
Результати оцінювання конкурентного

потенціалу банків, відібраних для аналізу,
представлені в таблиці 5.

Рис. 2. Радари поточної конкурентоспроможності

та конкурентного потенціалу банків з участю

транснаціонального банківського капіталу

Джерело: розрахунки автора.
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З даних таблиці 5 можна зробити висновок, що
вплив чинників зовнішнього середовища (фінансової
інклюзивності, конкурентоспроможності економіки) є
спільним для всіх банків, що функціонують в Україні.
Хоча вказані чинники впливають на конкурентний по-
тенціал банку, однак відмінності у значенні даного по-
казника обумовлюються, головним чином, рейтингом
довгострокової кредитоспроможності банку, що уна-
очнює результати комплексного аналізу фінансового
стану банку та враховує особливості його менеджмен-
ту.

На рисунках 1—2 у графічному вигляді представ-
лені результати оцінювання поточної конкурентоспро-
можності та конкурентного потенціалу банків, що
відібрані для аналізу.

Як видно з рисунків 1—2, серед вітчизняних банків
кращу поточну конкурентоспроможність мають ПАТ КБ
"Приватбанк" та АТ "Ощадбанк", серед банків з участю
транснаціонального банківського капіталу — АТ "Рай-
ффайзен Банк Аваль". Проте, конкурентний потенціал
є вищим у банків з участю транснаціонального банкі-
вського капіталу, ніж у вітчизняних банків. Загалом,
ринкові позиції банків є досить незначними, що пояс-
нюється значною кількістю банків, які є учасниками
ринку банківських послуг.

Результати розрахунків інтегрального показника
конкурентоспроможності банків узагальнені в таблиці
6 та унаочнені на рисунку 3. З рисунку видно, що банки
з участю транснаціонального банківського капіталу ма-
ють вищий інтегральний показник конкурентоспромож-

Рис. 3. Показники конкурентоспроможності окремих банків в Україні,

станом на 01.01.2018 р., %
Джерело: розрахунки автора.

Таблиця 6. Результати обчислення інтегрального показника конкурентоспроможності

окремих банків в Україні, станом на 01.01.2018 р., %

Джерело: розрахунки автора.

Назва банку 

Поточна 
конкуренто-

спроможність 
банку 

Конкурентний 
потенціал 

Інтегральний 
показник 

конкуренто-
спроможності 

банку 
Вітчизняні банки 

ПАТ КБ "ПриватБанк" 6,18 56,04 62,22 
АТ "Ощадбанк" 0,96 56,04 57,00 
АТ "Укрексімбанк" 0,01 56,04 56,05 
АБ "Укргазбанк" 0,09 58,48 58,57 
ПАТ "ПУМБ" 0,22 53,61 53,83 

Банки з участю транснаціонального банківського капіталу 
АТ "Райффайзен Банк 
Аваль" 

0,64 60,91 61,55 

ПАТ "Сбербанк" 0,08 58,48 58,56 
ПАТ "Укрсоцбанк" 0,04 60,91 60,95 
ПАТ "Альфа-Банк" 0,14 60,91 61,05 
АТ "УкрСиббанк" 0,15 60,91 61,06 
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ності, ніж вітчизняні банки (за виключенням ПАТ КБ
"Приватбанк"), за рахунок вищого конкурентного по-
тенціалу.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, зазначимо, що у результаті

виконаних досліджень набув подальшого розвитку
методичний інструментарій оцінювання конкурен-
тоспроможності банків, що на відміну від інших
підходів, базується на застосуванні графо-аналітич-
ного методу та передбачає побудову радару поточ-
ної конкурентоспроможності за показниками часток
банку у чистому процентному доході, чистому комі-
сійному доході та торговому результаті по бан-
ківській системі, а також радару конкурентного по-
тенціалу, залежно від оцінок довгострокового кре-
дитного рейтингу банку, фінансової інклюзивності
та глобальної конкурентоспроможності країни базу-
вання банку. Це дало змогу виявити, що банки з уча-
стю транснаціонального банківського капіталу в Ук-
раїні мають вищу конкурентоспроможність, ніж
вітчизняні банки, за рахунок більш потужного кон-
курентного потенціалу та розробити заходи щодо
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
банків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення значна частка промислових

підприємств знаходяться в складному становищі та все
більше їх число стає банкротами, що обумовлено склад-
ним економічним, політичним, фінансовим становищем
в країні. На промислових підприємствах, які перебува-
ють у кризовому стані погіршуються результати діяль-
ності та спостерігається спад виробництва, зниження
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NEED FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті розглянуто існуючі підходи вчених до визначення поняття антикризове управління. Про-
аналізовано фінансовий стан діяльності підприємств України. Виявлено основні причини виникнен-
ня кризи на промислових підприємствах. Обгрунтовано доцільність здійснення антикризового уп-
равління діяльністю на промислових підприємствах. Сформовано механізм антикризового управл-
іння та розроблено заходи антикризового управління діяльністю на підприємствах, серед яких: змен-
шення витрат; жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат; удосконалення організацій-
ної структури; підвищення кадрової політики та покращення безпеки та якості інформації; здійснення
стратегічного планування; діагностика виникнення кризи на ранніх етапах; підвищення якості уп-
равлінських рішень; проведення профілактики кризових ситуацій за основними напрямами; залу-
чення висококваліфікованих працівників; врахування іноземного досвіду при розробці антикризо-
вих заходів; раціональність використання фінансових ресурсів; зміцнення конкурентних позицій.
Зроблено висновок, що антикризове управління має забезпечити послідовність, цілеспрямованість
та своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.

The article deals with the existing approaches of scientists to the definition of the concept of anti-
crisis management. The financial situation of Ukrainian enterprises is analyzed. The main causes of the
crisis in industrial enterprises are revealed. The expediency of implementation of anti-crisis management
of activities at industrial enterprises is substantiated. The mechanism of anti-crisis management is formed
and measures of crisis management of activity at enterprises are developed, among which: reduction of
expenses; tightness control of all kinds of alternative costs; improvement of organizational structure;
improvement of personnel policy and improvement of information security and quality; strategic planning;
diagnostics of the emergence of the crisis in the early stages; improving the quality of managerial
decisions; conducting prevention of crisis situations in the main directions; attraction of highly skilled
workers; taking into account foreign experience in the development of anti-crisis measures; rational use
of financial resources; strengthening of competitive positions. It is concluded that anti-crisis management
should ensure the consistency, purposefulness and timeliness of decision-making and its adaptability at
all stages of the life cycle of the enterprise.

Ключові слова: антикризове управління, криза, діагностика фінансової кризи, неплатоспроможність,
банкрутство, промислове підприємство.
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доходів, звільнення персоналу, що також має негатив-
ний вплив на доходи держави, регіону. В свою чергу, ці
підприємства стають неконкурентоспроможними на
ринках збуту продукції, втрачають інвестиційну приваб-
ливість, погіршується платоспроможність, що призво-
дить до фінансової кризи. Фінансова криза на
підприємстві є похідною від виробничої, адже пробле-
ма у діяльності підприємства призводить до втрати по-
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тенціалу, успіху, загрожує подальшому існуван-
ню як суб'єкта бізнесової діяльності. Саме тому
необхідним є використання антикризового управ-
ління на підприємствах, що дозволить запобігти
виникненню ситуації банкрутства, зменшити
ймовірність настання кризової ситуації, розроби-
ти заходи протидії негативного впливу факторів
ринкового середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання антикризового управління фінансо-
вою діяльністю підприємств було досліджено та-
кими науковцями: Василенко В.О. [1], Бланк І.А.
[2], Лігоненко Л.О. [3], Добишева О.О. [4], Пахо-
мова І.Г. [5], Шконда В.В. [6], Терещенко О.О.
[7], Зверук Л.А. [8], Дубас Р.Г. [9], Давиденко
Н.М. [10], Боняр С.М. [11], Стешенко О.Д. [12],
Череп А.В. [13]. Проте, незважаючи на вагомий
внесок у дослідження окресленої проблеми пи-
тання щодо обгрунтування доцільності антикри-
зового управління на промислових підприємствах,
підвищення його ефективності залишається роз-
глянутим не в повній мірі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних ос-

нов антикризового управління, аналіз фінансових
результатів діяльності промислових підприємств, виз-
начення механізму антикризового управління, необхід-
ного для використання на даних підприємствах та роз-
робка заходів антикризового управління на підприєм-
ствах задля запобігання банкрутству та забезпечення
фінансового оздоровлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні економічні відносини в Україні перебувають
у глибокій кризі, що зумовлено негативними тенденція-
ми у соціальному та політичному житті. Для підприємств
характерним є нестабільність діяльності внаслідок не-
гативного впливу чинників ринкового середовища. Зро-
стання кризових ситуацій на підприємствах і їх зацікав-
леність у покращенні результатів діяльності обумовлю-
ють необхідність використання антикризового управлі-
ння. Передумовою ефективного використання антикри-
зового управління є своєчасна діагностика кризових
явищ і розроблення запобіжних антикризових заходів
щодо запобігання банкрутству підприємства.

Антикризове управління повинне базуватися на за-
гальних правилах, принципах, методах та прийомах, які
характерні управлінським процесам. Визначення понят-
тя "антикризове управління" набуває широкого засто-
сування в економічній науці та в практичній діяльності
суб'єктів бізнесу, але тлумачення його сутності не зав-
жди однозначне. Тому доцільним є аналіз існуючих
підходів вчених до трактування поняття "антикризове
управління" (табл. 1).

Відповідно до проаналізованих визначень слід
відзначити, що антикризове управління розглядається
як певна система, спрямована на усунення перешкод,
які виникають у зовнішньому середовищі і представляє

комплекс інструментів зовнішнього та внутрішнього
впливу на підприємство, яке має ознаки кризового ста-
ну або знаходиться в кризі.

Антикризове управління має вирішувати не лише
проблеми банкрутства підприємства, його фінансової
стабілізації, а й охоплювати профілактику кризи. Своє-
часне використання антикризового управління дозво-
ляє передбачити появу загроз розвитку підприємства,
розробити заходи щодо нейтралізації даних загроз,
завчасно підготувавши спеціальні антикризові заходи та
максимально покращити ефективність функціонування.
Завдяки цьому суб'єкт господарювання швидше ада-
птується до ринкового середовища та посилює еконо-
мічну безпеку своєї діяльності як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринку.

Тому метою антикризового управління є розробка та
реалізація заходів, що спрямовані на попередження ви-
никнення негативних явищ. Більшість підприємств Украї-
ни перебувають у кризовому або передкризовому ста-
новищі, що спричинено негативним впливом факторів
ринкового середовища. Саме тому використання анти-
кризового управління забезпечить їх фінансово-вироб-
ниче оздоровлення та розвиток в найбільш сприятливо-
му режимі. Проте ефективність використання антикри-
зового управління залежить від своєчасного виявлення
слабких місць, загроз, ризиків у діяльності підприємств.

За умови використання антикризового управління
підприємства мають можливість швидко пристосовува-
тися до існуючих загроз, що спричинені впливом зов-
нішнього середовища, а також нейтралізувати дію
внутрішніх факторів, впроваджувати антикризові мето-
ди. Підтвердженням доцільності використання антикри-
зового управління є проведений аналіз збитковості
підприємств України (рис. 1).

Таблиця 1. Існуючі підходи до визначення поняття

"антикризове управління"

Джерело: складено на основі [1—3; 7; 9; 12].

Автор Трактування визначення 
Василенко В.О. [1] Антикризове управління – це управління, що 

спрямоване на передбачення небезпеки виникнення 
кризового явища, аналіз його симптомів і усунення 
загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх 
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В Україні протягом 2013—2017 рр. частка прибут-
кових та збиткових підприємств не зазнавала істотних
змін, приблизно 70% становили прибуткові підприєм-
ства та 30 % — збиткові. Спостерігається негативна
динаміка протягом досліджуваного періоду до зростан-
ня кількості збиткових підприємств. Найнижчий показ-
ник кількості збиткових підприємств спостерігався у
2015 р., а надалі темпи збитковості почали зростати.

Більш детальна інформація у структурованому ви-
гляді за різними сферами господарства, яка дозволяє
проаналізувати частку збиткових підприємств, наведе-
на на рисунку 2.

У 2017 р. найвищий відсоток збиткових підприємств
спостерігається в галузі мистецтва, спорту і розваг та
становив 44,9% від загальної кількості. В промисловості
частка збиткових підприємств у 2017 р. становила 31%,
що є свідченням погіршення результатів діяльності та
наявності кризових ситуацій. В сільському, лісовому та
рибному господарстві частка збиткових підприємств у
2017 р. була найменшою та склала 10%. Збиткові
підприємства України протягом 9 місяців 2017 р. в ціло-
му склали 30,3% від загальної кількості, що на 3,7%
більше ніж у 2016 р. Таким чином найзбитковішими га-
лузями у 2017 р. є мистецтво, спорт, розваги та відпо-

чинок, транспорт та пошта. В Україні на
2017 р. є 3,5 тис. державних підприємств,
які зруйновані, непереозброєні, працюють
ще на технологіях 1960-70-х років і ледве
працюють та приносять збитки близько 90
млрд грн

За 2013-2017 рр. зменшилася кількість
прибуткових підприємств за їх видами, за
винятком у 2015 р. підприємств, які займа-
ються сільським, лісовим та рибним гос-
подарством та у 2016 р. — сфера фінан-
сових послуг. Найбільші збитки у 2015 р.
отримали підприємства, які займаються
промисловістю, будівництвом, фінансо-
вою та страховою діяльністю та операція-

ми з нерухомим майном. Причинами цього є фінансо-
во-економічна криза та нестабільна політична ситуація
в Україні. Проте вже у 2017 р., всі галузі не мають збит-
ку та закінчили 9 місяців з позитивним значенням фінан-
сового результату, але сфера мистецтва, спорту, роз-
ваг та відпочинку має фінансовий результат до оподат-
кування -1059,5 млн грн Фінансовий результат по про-
мисловості за 2016 р. становив -7569,6 млн грн, але си-
туація покращилася та у 2017 р. він є позитивним —
97335 млн грн (рис. 3).

Незважаючи на позитивний фінансовий результат,
все ж таки у 2017 р. значна частка підприємств залиша-
ються збитковими. Чистий збиток великих та середніх
підприємств за видами економічної діяльності у % до
загальної кількості підприємств за 2013—2017 рр. на-
ведено на рисунку 4. Найбільша частка збиткових
підприємств у 2017 р. припадала на мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок і становила 44%, але у 2016 р. їх
кількість склала 39%. У 2017 р. також були збитковими
підприємства, які зайняті операціями з нерухомим май-
ном та їх частка становила 36%. Серед підприємств зай-
нятих транспортом та поштовою діяльністю частка збит-
кових склала у 2016 р. 28% та у 2017 р. — 41%. У 2016 р.
частка збиткових підприємств зайнятих у будівництві
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Рис. 1. Динаміка підприємств, які отримали збиток

у 2013—2017 рр.
Джерело: розраховано за даними [14].
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Джерело: розраховано за даними [14].
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склала 29% та у 2017 р. — 27%, тобто спостерігається
тенденція до скорочення. Щодо промислових
підприємств, то у 2017 р. відбулося зростання кількості
збиткових підприємств на 3,5% проти 2016 р.

За результатами проведеного аналізу рисунків 1, 2, 3, 4
можна відзначити, що спостерігається стрімке зростання
частки збиткових підприємств України. Найбільша кількість
підприємств, які отримали збиток спостерігалась у 2014 р.,
а також можна стверджувати, що негативна динаміка збе-

режеться і надалі, адже статис-
тичні данні щодо 2017 р. про-
аналізовані лише на січень —
вересень даного року.

Виходячи з отриманих ре-
зультатів варто зауважити, що
на промислових підприємствах
існує потреба у використанні
комплексу методів, заходів
щодо налагодження фінансо-
вих результатів діяльності,
тобто антикризового управлі-
ння, яке дозволить скоротити
збитки, підвищити прибут-
ковість, нейтралізувати дію
загроз ринкового середови-
ща, вийти з кризового стану та
своєчасно вирішувати існуючі
проблеми. Серед основних
причин виникнення кризи на
промислових підприємствах

слід визначити: дефіцит капіталовкладень у технічний
розвиток, втрата лідируючих позицій на ринках збуту про-
дукції, зниження рівня інвестиційної привабливості, змен-
шення попиту на продукцію, виробництво однотипної
продукції шляхом застосування застарілих технологій,
погіршення умов доступу до кредитування, високі відсот-
кові ставки, політична, економічна нестабільність,
складність системи оподаткування, відсутність підтрим-
ки з боку органів державної влади.
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Треба зазначити, що на промислових підпри-
ємствах майже не запроваджені механізми попе-
редження кризи. На переважній більшості
підприємств діють лише механізми усунення нега-
тивних наслідків кризи та відсутні інтегровані сис-
теми антикризового управління і ризик-менедж-
менту. На цих підприємствах недостатня увага при-
діляється питанню розроблення антикризових про-
грам, які базуються на визначенні можливих ри-
зиків, їх кількісній оцінці та обранні механізмів уп-
равління ними. В свою чергу, ефективність анти-
кризового управління залежить від здатності
підприємства конструктивно реагувати на зміни, які
загрожують його нормальному функціонуванню.

Тому задля своєчасного реагування за заг-
рози, ризики на промислових підприємствах до-
цільним є використання механізму антикризово-
го управління, що складається із сукупності взає-
мопов'язаних етапів (рис. 5).

 Використання даного механізму дозволить
попередити виникнення фінансової кризи, вжи-
ти заходів щодо захисту від дії факторів оточу-
ючого середовища, покращити фінансово-госпо-
дарську діяльність, підвищити рівень фінансової
стійкості, платоспроможності, зміцнити конку-
рентні позиції на ринку. Реалізація даного меха-
нізму має за мету підвищити рівень стабільності
діяльності промислового підприємства, покра-
щити раціональність використання ресурсів, при-
стосуватися до мінливості зовнішнього середо-
вища, вирішити існуючі проблеми та наслідки кризи.

Отже, основна ідея механізму антикризового управ-
ління полягає в швидкому реагуванні на відхилення, роз-
робці заходів щодо їх ліквідації, налагодженні стабіль-
ності розвитку підприємства в довгостроковому періоді.

Для підвищення ефективності антикризового управ-
ління необхідним є комплексне обстеження діяльності
підприємства. В межах даного механізму серед основ-
них заходів антикризового управління діяльністю на
промислових підприємства було виокремлено:

— зменшення витрат;
— жорсткість контролю всіх видів альтернативних

витрат;
— удосконалення організаційної структури;
— підвищення кадрової політики та покращення

безпеки та якості інформації;
— здійснення стратегічного планування;
— діагностика виникнення кризи на ранніх етапах;
— підвищення якості управлінських рішень;
— проведення профілактики кризових ситуацій за

основними напрямами;
— залучення висококваліфікованих працівників;
— врахування іноземного досвіду при розробці анти-

кризових заходів;
— раціональність використання фінансових ресурсів;
— зміцнення конкурентних позицій.
Таким чином, своєчасне впровадження заходів ан-

тикризового управління можливе за умов здійснення
комплексного аналізу кризових явищ на підприємстві
та дозволяє своєчасно передбачити ситуацію банкрут-
ства, виникнення фінансової кризи, підвищити ефек-
тивність антикризового управління.

ВИСНОВКИ
Таким чином, використання антикризового управл-

іння на промислових підприємствах України є доціль-
ним, що підтверджується отриманими результатами
дослідження та має забезпечити послідовність, цілесп-
рямованість, своєчасність прийняття рішень та їх адап-
тованість на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.
Збільшення кількості збиткових промислових підпри-
ємств підтвердило необхідність впровадження сформо-
ваного механізму антикризового управління, що скла-
дається із сукупності взаємопов'язаних етапів та дає
змогу покращити фінансово-господарську діяльність,
підвищити рівень фінансової стійкості, конкурентоспро-
можності, усунути негативні наслідки фінансової кри-
зи, розробити способи до ліквідації існуючих загроз.
Було розроблено заходи антикризового управління на
підприємствах, використання яких дозволяє підвищити
ефективність впровадження механізму та забезпечити
фінансове оздоровлення. Створення антикризової про-
грами промислового підприємства буде сприяти
зміцненню положення суб'єктів господарювання в умо-
вах нестабільного зовнішнього середовища і забезпе-
чить їх перехід на інтенсивний тип розвитку.

Перспективою подальшого дослідження є розроб-
ка стратегії антикризового управління на промислових
підприємствах з метою зміцнення їх антикризового по-
тенціалу.
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Етапи антикризового управління 

1. Обґрунтування мети і завдань антикризового управління, 
спрямованого на подолання поточної нестабільної 

ситуації або запобігання її погіршенню у майбутньому 

2. Визначення об'єкта і суб'єкта антикризових  
втручань, а також часового фактору у  

вирішенні соціально-економічних проблем 

3. Діагностика ресурсних можливостей 
об'єкта антикризового управління для формування 
бажаного рівня ефективності господарських рішень 

4. Розроблення і реалізація антикризової 
програми підприємства, спрямованої на подолання 
проблем в умовах ресурсних і часових обмежень 

6. Оцінка ефективності діяльності підприємства 
після впровадження механізму 

5. Формування пропозицій щодо запобігання 
кризовим явищам у майбутньому 

Рис. 5. Механізм антикризового управління

на промислових підприємствах

Джерело: складено на основі [4—13].
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У статті висвітлено стан і тенденції інвестиційних процесів в Україні у контексті проблем
відтворення основного капіталу. На основі дослідження якісних змін у структурі основних за-
собів та динаміки інвестицій в основний капітал в Україні у період 2008—2016 рр. виявлено ряд
проблемних аспектів у відтворенні основного капіталу. Обгрунтовано пасивність інвестиційних
процесів в економіці, що зумовлює низьку здатність до економічного зростання. На основі про-
веденого дослідження зроблено висновок щодо необхідності збереження та підвищення ефек-
тивності податкових пільг та бюджетних субсидій, цільова спрямованість яких на розвиток тих
секторів економіки, які здатні забезпечити конкурентоспроможні позиції України, має бути за-
безпечена першочергово.

The article describes the state and main trends in the investment processes in Ukraine in the context
of problems of fixed assets reproduction. On the basis of the study of qualitative changes in the
structure of fixed assets and dynamics of investments in fixed assets in Ukraine during 2008-2016,
a number of problematic aspects were revealed in the field of the fixed assets restoration. It is
substantiated the passivity of investment processes in the economy, which determines low capacity
for economic growth. On the basis of the conducted research, it was concluded that the tax privileges
and budget subsidies need to be preserved and improved, and their focus on the development of
those sectors of the economy that are capable of ensuring a competitive position of Ukraine should
be ensured first and foremost.
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І. Бланка, В. Гейця, О. Гонти, Т. Майорової, О. Никифо-
рук, В. Федоренка, Л. Шаблистої та інших. Водночас, з
огляду на потребу розширення меж та підвищення якості
інвестицій в Україні, практично постійного моніторингу
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потребують стан основного капіталу, інвестиційних про-
цесів та проблеми фінансування інвестицій в основний
капітал, необхідним є обгрунтування напрямів розвит-
ку інвестиційної сфери.

 Завдання з розширення меж інвестиційної діяль-
ності в Україні належить до першочергових, адже шля-
хом нарощування інвестицій можливо зменшити масш-
таби та скоротити число диспропорцій, що були акуму-
льовані національною економікою, а також забезпечи-
ти динамічне економічне зростання. Тому Стратегією
сталого розвитку "Україна — 2020", схваленою Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015,
Стратегією реформування системи управління держав-
ними фінансами на 2017—2020 роки, схваленою Роз-
порядженням КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р, Про-
грамою діяльності Кабінету Міністрів України, схвале-
ною Постановою Верховної Ради України від 19 квітня
2016 року № 1099-19 та іншими національними програм-
но-стратегічними документами визначено необхідність
збільшення інвестицій в реальний сектор економіки Ук-
раїни. Актуальність зазначеної стратегічної цілі в Україні
зумовлена незадовільним станом основного капіталу,
який є базою для зростання ВВП та підвищення ефек-
тивності економіки. Відтак моніторинг стану елементів
основного капіталу, визначення проблем сфери відтво-
рення та обгрунтування напрямів розвитку інвестуван-
ня в основний капітал в Україні є важливим науковим та
практичним завданням, яке визначило цілі цієї статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
СТАТТІ

В Україні основним джерелом інформації щодо
інвестицій в основний капітал є дані Державної служби
статистики (ДССУ). У статистичній методології, яка ло-
гічно проеціюється на відповідних статистичних публі-
каціях, а також у Податковому кодексі України, інвес-
тиції в основний капітал називають "капітальними інве-
стиціями". Безпосередньо основний капітал (англ. fixed
assets) виражається терміном "необоротні активи", еко-
номічна сутність яких у категоріальному апараті націо-
нальних нормативно-правових документів, що призна-
чені для використання у різних сферах державного
управління та господарської діяльності, трактується з
різних точок зору. Визначення, наведене у Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності" (П(с)БО), затвердженому На-
казом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р.
№73, найбільшою мірою корелює з категоріальним апа-
ратом, що використовується в Системі національних
рахунків, розроблених під егідою ООН, Єврокомісії,
ОЕСР, МВФ, Групи Світового банку. У зазначеному
П(с)БО під основним капіталом розуміються активи, які
розміщені в першому розділі активу балансу підпри-
ємств — необоротні активи — у складі: нематеріальних
активів, незавершених капітальних інвестицій, основних
засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біо-
логічних активів, довгострокових фінансових інвестицій,
довгострокової дебіторської заборгованості, відстро-
чених податкових активів.

Основні виробничі засоби є найбільшою частиною
основного капіталу підприємств, вони являють собою
необоротні активи, які багаторазово приймають участь
у господарській діяльності, тобто є виробничими ресур-
сами в економіці. Аналіз стану основних засобів (об-
сягів, структури, динаміки) у практичних розрахунках
виконується із застосуванням даних ДССУ та П(С)БО
№7 "Основні засоби", згідно якого основні засоби —
це "матеріальні активи, які підприємство/установа утри-
мує з метою використання їх у процесі виробництва/
діяльності або постачання товарів, надання послуг, зда-
вання в оренду іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних і соціально-культурних функцій, очікува-
ний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік)" [1].

У таблиці 1 наведені дані, які характеризують дина-
міку і якісні зміни в структурі основних засобів України
у 2008—2016 рр. Починаючи з 2009 р. спостерігається
загальна спадна динаміка у формуванні основного ка-
піталу підприємств з одночасним стрімким зростанням
його зносу. У 2009—2014 рр. рівень зносу основних за-
собів в економіці щорічно зростав — з 60% у 2009 р.
до 83,5% у 2014 р. Найбільш зношені основні засоби
було накопичено у сфері транспорту і зв'язку — ступінь
їх зносу у 2014 р. складав 97,9%.

Показники зносу основних засобів у 2015 р. мають
специфіку, зумовлену списанням основних засобів сфе-
ри транспорту і зв'язку. Ступінь зносу основних засобів
у сфері транспорту і зв'язку скоротився з 97,9% у 2014 р.
до 51,7% у 2015 р., що пов'язано з їх вибуттям на суму
9779 млрд грн1 (для порівняння, у період 2010—2014
рр. з цієї сфери основних засобів вибувало за рік в се-
редньому на суму 170,9 млрд грн). Це позначилось на
ступені зносу основних засобів в усій економіці — він
знизився з 83,5% у 2014 до 60,1% у 2015 р.

Водночас частка основних засобів сфери транспор-
ту і зв'язку у загальному обсязі основних засобів в еко-
номіці знизилась з 70,4% у 2014 р. до 18,6% у 2015 р.,
а галуззю з найбільшим обсягом основних засобів ста-
ла промисловість — в ній у 2015 р. було зосереджено
50,3% основних засобів економіки. Отже, зниження
ступеня зносу основних засобів в економіці та збільшен-
ня частки основних засобів промисловості зумовлено
не інвестиційно-відтворювальними процесами, а ліквіда-
ційними. Зазначене вказує на пасивність інвестиційних
процесів в економіці та свідчить про звужене відтворен-
ня основних виробничих засобів, що спричиняє низьку
здатність до економічного зростання.

Внаслідок зміни у 2015 р. вартісних показників основ-
них засобів в Україні, середній ступінь їх зносу по еко-
номіці почав наближатись до показників країн ЄС. Зок-
рема у Польщі ступінь зносу основних засобів економ-
іки у 2015 р. складав 46% [2, с. 18]. Проте коефіцієнт
оновлення основних засобів, що характеризує частку
введених нових основних засобів до їх загальної вар-
тості на кінець року, в Польщі значно вищий, ніж в Ук-
раїні — 7,9%. Слід відзначити, що показники оновлен-
ня основних засобів в Україні суттєво погіршились після

____________________________
1 З них 4366,9 млрд грн вибуло зі сфери наземного і трубопровідного транспорту, 5410,7 млрд грн — зі сфери складського

господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту.
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фінансово-економічної кризи 2008 року. У період
2001—2003 рр. коефіцієнт оновлення основних засобів
становив в середньому 3,9%, а починаючи з 2004 р. і до
2007 р. включно — від 5% до 6% [3, с.152]. Коефіцієнт

оновлення основних засобів на рівні 6% був характер-
ним для періоду 1980—1990-х рр.: у 1985 р. він стано-
вив 6,7%, у 1991 р. — 6,1% [4, с. 243]. У кризовому
2009 р. коефіцієнт оновлення основних засобів в еко-
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Рис. 1. Динаміка та обсяги інвестицій в основний капітал

в Україні у 2002—2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі статистичних збірників "Капітальні інвестиції в Україні" за відповідні роки.

Таблиця 1. Вартість, зношування та оновлення основних засобів в Україні у 2008—2016 рр.

Примітка: починаючи з 2014 р. вид діяльності "І-Діяльність транспорту і зв'язку" перейменовано у "Н-Транспорт, складське
господарство, поштова та кур'єрська діяльність", відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

Джерело: складено автором на основі статистичних збірників "Основні засоби України" за відповідні роки.

№ 
з/п 

Показники 
Од. 

виміру 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Основні засоби в економіці, 
первісна вартість, на кінець 
року, у т.ч.: 

млрд грн 3149,6 3903,7 6649,0 7397,0 9148,0 10413,0 13752,1 7641,4 8177,4 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 основні засоби в промисловості, 
первинна вартість, на кінець 
року 

млрд грн 760,2 970,9 1101,2 1116,3 1603,6 1749,1 1937,8 3842,5 3073,0 

% 24,1 24,9 16,6 15,0 17,5 16,8 14,0 50,3 37,6 

3 основні засоби у сфері 
транспорту і зв’язку, первинна 
вартість, на кінець року 

млрд грн 1208,2 1366,9 3816,1 4620,9 5634,6 6403,3 9752,9 1418,3 1562,1 

% 38,4 35,0 57,4 62,5 61,6 61,6 70,4 18,6 19,1 

4 Сума нарахованого за рік зносу 
основних засобів в економіці 

млрд грн 108,4 120,5 121,9 119,0 146,6 185,7 165,1 199,8 271,8 

5 Ступінь зносу основних засобів 
в економіці 

% 61,2 60,0 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5 60,1 58,1 

6 Ступінь зносу основних засобів 
у промисловості 

% 58,0 61,8 63,0 56,8 57,3 56,9 60,3 76,9 69,4 

7 Ступінь зносу основних засобів 
у сфері транспорту і зв’язку 

% 82,4 83,9 94,4 95,6 96,0 96,7 97,9 51,7 50,6 

8 Вартість введених в дію нових 
основних засобів за рік в 
економіці, у т.ч.: 

млрд грн 149,6 111,3 122,6 147,9 191,0 165,8 126,2 216,7 202,1 

9 вартість введених у дію нових 
основних засобів за рік у 
промисловості 

млрд грн 49,2 38,3 42,0 22,3 65,4 67,1 51,7 55,9 66,5 

10 вартість введених у дію нових 
основних засобів за рік у сфері 
транспорту і зв’язку 

млрд грн 22,1 16,8 17,5 92,4 34,4 12,2 12,0 10,2 23,7 

11 Вартість основних засобів, що 
вибули, у сфері транспорту і 
зв’язку 

млрд грн н.д. н.д. 15,7 428,2 107,6 237,1 65,8 9778,7 20,1 

12 Коефіцієнт оновлення основних 
засобів в економіці  
(р. 8/р.1*100%) 

% 4,8 2,9 1,8 2,0 2,1 1,6 0,9 2,8 2,5 

13 Коефіцієнт оновлення основних 
засобів у промисловості 
(р. 9/р.2*100%) 

% 6,5 3,9 3,8 2,0 4,1 3,8 2,7 1,5 2,2 

14 Коефіцієнт оновлення основних 
засобів у сфері транспорту і 
зв’язку (р. 10/р.3*100%) 

% 1,8 1,2 0,5 2,0 0,6 0,2 0,1 0,7 1,5 
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номіці скоротився вдвічі по відношенню до передкри-
зового періоду і склав 2,9%. У період 2010—2013 рр.
коефіцієнт оновлення становив близько 2%: від 1,6%
у 2013 р. до 2,1% у 2012 р., а у 2014 р. він досяг свого
рекордно низького значення — 0,9%. У 2015 р. ко-
ефіцієнт оновлення основних засобів в економіці зріс
втричі порівняно з 2014 р. та склав 2,8%, однак це відбу-
лось не завдяки інвестиційному пожвавленню, а внасл-
ідок суттєвого зниження вартості основних засобів в
економіці через їх вибуття. Тому можна зробити висно-
вок, що показники відтворення основних засобів в Ук-
раїні не відновилися після спаду, викликаного кризою
2008 року.

З'ясованим тенденціям відповідають обсяги інве-
стування в основний капітал: аналіз динаміки інвес-
тицій в основний капітал в Україні протягом 2002—
2016 рр. свідчить, що у 2009 р. відбулось найбільше
падіння темпів інвестування за означений період (рис.
1).

Найбільший приріст інвестицій в основний капітал в
Україні відбувся у 2007 р. — індекс інвестицій до попе-
реднього року склав 1,5. У 2009 р. внаслідок фінансо-
во-економічної кризи, що розпочалась у 2008 р., інвес-
тиції в основний капітал скоротились на 30% — індекс
інвестицій до попереднього року склав 0,7. У 2010—
2011 рр. почалось відновлення темпів інвестицій в ос-
новний капітал — індекс склав 1,0 та 1,4 відповідно,
однак уже в 2013 р. індекс знизився до 0,9, а в 2014 р. —
до 0,8. Скорочення інвестицій у 2013 р. та 2014 р. обу-
мовлено поглибленням соціально-економічної кризи,

зокрема наростанням макроекономічної розбалансова-
ності.

У 2015—2016 рр. інвестиції в основний капітал по
економіці у фактичних цінах зросли, однак інвестиції в
основний капітал по економіці у відсотках до ВВП по-
чали зростати лише у 2016 р., а темпи їх нарощування
по відношенню до ВВП втричі менші, ніж в абсолютних
вимірах (рис. 1).

Стан основних засобів в значній мірі залежить від
структури та обсягу фінансових джерел, які направля-
ються на їх оновлення. Головним джерелом фінансуван-
ня інвестицій в основний капітал в Україні є власні кош-
ти підприємств: нерозподілений прибуток і амортизація
(58,6% у 2007 р., 69,3% у 2016 р.) (табл. 2).

Слід відзначити, що тривале переважання власних
коштів підприємств у структурі джерел фінансування
інвестицій в основний капітал спричинило залежність
інвестиційної діяльності підприємств від показників
їхнього фінансового стану, зокрема прибутковості. Вод-
ночас негативні наслідки світової фінансово-еконо-
мічної кризи, що розгорнулась у 2008 р. та призвела до
банкрутства не лише банків, але й підприємств з висо-
кою часткою кредитних коштів у структурі активів у
всьому світі [5, 6], несуттєво відобразилась на струк-
турі фінансування інвестицій в основний капітал в Ук-
раїні протягом 2009—2013 рр. саме завдяки переваж-
ному покладанню вітчизняних суб'єктів господарюван-
ня на власні інвестиційні ресурси.

Як свідчать дані таблиці 2, у період з 2007 р. по 2013 р.
близько 15% інвестицій в основний капітал в Україні

Таблиця 2. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування по економіці

України в цілому у 2007—2016 рр.

Примітки: н. д. — дані відсутні, статистичне спостереження відповідного показника не проводилось; * — сума без ПДВ; дані
за 2014 р. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а за 2015—
2016 рр. — також без частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: складено автором на основі статистичних збірників "Капітальні інвестиції в Україні" за відповідні роки.

 Од. виміру 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 
Інвестиції в основний 
капітал, всього, в тому 
числі за рахунок: 

Млрд грн 222,7 272,1 192,9 189,1 259,9 293,7 267,7 245,1 273,1 359,2 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1)  власних коштів 
підприємств та 
організацій, з них: 

Млрд. грн 130,5 161,3 127,4 115,0 152,3 175,4 170,7 154,6 184,4 248,8 

% 58,6 59,3 66,1 60,8 58,6 59,7 63,8 70,5 67,5 69,3 

- амортизаційних 
відрахувань 

Млрд. грн н. д. н. д. н. д. 24,1 26,2 25,8 27,6 25,8 34,0 36,0 
% - - - 12,7 10,1 8,8 10,3 10,5 12,4 10,0 

2)  коштів державного 
бюджету 

Млрд. грн 15,1 15,4 8,4 11,0 18,4 17,2 6,5 2,7 6,9 9,3 
% 6,8 5,7 4,3 5,8 7,1 5,8 2,4 1,2 2,5 2,6 

3)  коштів місцевих 
бюджетів 

Млрд. грн 9,4 12,5 5,9 6,4 8,8 9,2 7,2 5,9 14,3 26,8 
% 4,2 4,6 3,1 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 5,2 7,5 

4)  кредитів банків та 
інших позик 

Млрд. грн 33,9 42,9 25,6 23,3 42,3 50,1 40,9 21,7 20,7 27,1 
% 15,2 15,8 13,3 12,3 16,3 17,1 15,3 9,9 7,6 7,5 

5)  коштів іноземних 
інвесторів 

Млрд. грн 7,3 8,1 8,2 4,1 7,2 5,0 4,9 5,6 8,2 9,8 
% 3,3 3,0 4,2 2,1 2,8 1,7 1,8 2,6 3,0 2,7 

6)  коштів вітчизняних 
інвестиційних компаній, 
фондів тощо 

Млрд. грн - - - - - - - 1,5 1,1 2,4 

% - - - - - - - 0,7 0,4 0,7 

7)  коштів населення на 
будівництво житла 

Млрд. грн - - - - - - - 22,1 32,0 30,3 
% - - - - - - - 10,0 11,7 8,3 

8)  коштів населення на 
будівництво власних 
квартир 

Млрд. грн 9,9 9,5 4,8 4,7 4,5 3,6 6,6 - - - 

% 4,4 3,4 2,5 2,5 1,7 1,2 2,5 - - - 

9)  коштів населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво 

Млрд. грн 8,5 11,6 5,5 16,2 15,1 22,0 21,8 - - - 

% 3,8 4,3 2,8 8,6 5,8 7,5 8,1 - - - 

10) інші джерела 
фінансування 

Млрд. грн 8,1 10,7 7,1 8,5 11,3 11,2 9,2 5,2 5,5 5,1 
% 3,7 3,9 3,7 4,5 4,3 3,9 3,4 2,4 2,1 1,4 
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було профінансовано за рахунок кредитів банків та
інших позик. Згідно з даними Світового банку, у 2013 р.
30,3% українських виробничих підприємств використо-
вували банківське фінансування в інвестиційних цілях.
Цей показник відповідав світовим та регіональним тен-
денціям: у світі відповідний показник становив 25,3%,
а у регіоні (Європа та Центральна Азія) — 23,6% [7].

У 2014 р. частка інвестицій в основний капітал, про-
фінансованих за рахунок кредитів банків та інших по-
зик знизилась до 9,9%, при чому переважний обсяг ре-
сурсів надійшов з вітчизняних банків (84,5%), що особ-
ливо небезпечно у зв'язку зі скороченням їх числа (за
даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ста-
ном на листопад 2017 р. 90 банків ліквідовано або пе-
ребувають у стані ліквідації [8]). Масова ліквідація
банків, серед іншого, призвела до скорочення у 2013 р.
вдвічі, а в 2014 р. — ще в 5 разів, загальних обсягів пря-
мих іноземних інвестицій, що до того надходили пере-
важно у фінансовий сектор України [9, с. 225]. У 2015
р. частка інвестицій в основний капітал, профінансова-
них за рахунок кредитів банків та інших позик, продов-
жила знижуватись та склала 7,6%, а у 2016 р. — 7,5%,
що, на думку фахівців, зумовлено масштабною декапі-
талізацією фінансового сектора економіки у 2014—
2015 рр. [10, с. 20].

Фінансова нестабільність і слабкість фінансового
сектора ускладнюють поточне фінансування суб'єктів
господарювання у країнах з ринками, що формуються.
У таких країнах спостерігається обмежений доступ до
кредитних джерел фінансування, вартість яких є зави-
сокою, що характерно і для України. Статистика показ-
ників фінансової стійкості банківського сектору, опуб-
лікована Національним банком України, вказує на те,
що у 2016 р. недіючі (безнадійні та сумнівні) кредити по
відношенню до сукупних валових кредитів складали
30,37% [11].

Бюджетні кошти у фінансуванні інвестицій в основ-
ний капітал протягом 2007—2012 рр. в Україні станови-
ли 7,4—11% від загального обсягу, а у 2013 р. скоро-
тились до 5,1%, у 2014 р. — до 3,9%. У цей період було
особливо важливо зберегти та підвищити ефективність
системи фіскально-бюджетних компенсаторів знижен-
ня прямого державного фінансування інвестицій в Ук-
раїні, зокрема податкових пільг. У 2015 р. частка інвес-
тицій в основний капітал, профінансованих за рахунок
бюджетних коштів зросла до 7,7% (у т. ч. за рахунок
коштів місцевих бюджетів — з 2,7% (5,9 млрд грн) до
5,2% (14,3 млрд грн)), а у 2016 р. — до 10,1%, в тому
числі за рахунок коштів місцевих бюджетів — до 7,5%
(26,8 млрд грн). Зростання частки інвестицій в основ-
ний капітал, профінансованих за рахунок коштів місце-
вих бюджетів, зумовлена реформуванням місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади в Ук-
раїні, що проводиться для підвищення рівня фінансо-
вої спроможності місцевих громад (у т. ч. у контексті
зростання можливостей формування відповідних на-
прямів інвестиційного стимулювання).

Щодо іноземних інвестицій, то протягом 2011—
2016 рр. іноземні інвестори спрямовували кошти пере-

важно у фінансову сферу національної економіки. Так,
частка нових прямих іноземних інвестицій, що надійшли
в Україну, та були направлені на формування основно-
го капіталу, у 2013 р. становила 13%, а у 2014 р. — 14%
[12, c. 9]. Для порівняння, за даними Центрального ста-
тистичного бюро Польщі, у 2013 р. частка іноземних
інвестицій в структурі джерел фінансування інвестицій
в основний капітал в 3,6 рази перевищувала відповід-
ний показник України [13, с. 45].

Слід відзначити, що характер іноземних інвестицій
має свої особливості в Україні — під виглядом "інозем-
них інвестицій" відбувається повернення виведеного в
офшори ("податкові гавані") національного капіталу. У
період 2004—2013 рр. з України в середньому за рік
вивозилось 11,6 млрд дол.; Україна за показником ви-
веденого капіталу в офшори посідала 14-те місце в світі.
За оцінками науковців, до "податкових гаваней" виво-
зиться щорічно у середньому 9,4% ВВП держави, внас-
лідок чого економіка України позбавляється значної
частини власних джерел фінансових ресурсів для роз-
витку [14, с. 18].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблема відтворення основного капіталу в Україні
є однією із найбільш нагальних, оскільки, при збере-
женні пропорцій між обсягами основного капіталу та
зносом, відбуватиметься подальше зниження виробни-
чого потенціалу національної економіки, що значно
ускладнить процес ефективної інтеграції України в ЄС.

Високий рівень зносу основних засобів та низькі
темпи їх оновлення, що характеризують інвестиційно-
відтворювальні процеси в Україні, вказують на неспро-
можність реалізувати завдання з ефективної структур-
ної перебудови економіки. Вирішення зазначених про-
блем передбачає удосконалення інвестиційної політи-
ки держави, зокрема модернізацію методів цільового
спрямування інвестицій. Необхідна швидка, однак, ви-
важена, імплементація державних важелів впливу на
інвестиції, які б мали світововизнане інструментальне
наповнення, обгрунтування яких є перспективним напря-
мом теоретико-прикладних досліджень.

Важливим завданням є збереження та підвищення
ефективності податкових пільг та бюджетних субсидій.
Кошти державного та місцевого бюджетів повинні пер-
шочергово направлятися на стимулювання розвитку
секторів економіки, які здатні забезпечити конкуренто-
спроможні позиції України, особливо на європейсько-
му ринку: глибока переробка агропродукції, виробниц-
тво продуктів дитячого харчування та ін.

Ситуація зі значною зношеністю виробничого капі-
талу в Україні має негативне економічне забарвлення
ще й через те, що в РФ, на фоні політики імпортозамі-
щення2, відбувається потужне зростання державних
інвестицій, які в значній масі направляються у сферу ви-
робництва продуктів харчування [15], що в майбутньо-
му може створити конкурентні переваги для російських
продуктів харчування над українськими на спільних рин-
ках. Це також свідчить про актуальність завдання з по-

____________________________
2 Нагадаємо, 7 серпня 2014 р. Росія ввела заборону на імпорт ключових продовольчих товарі з США, ЄС, Канади, Австралії і

Норвегії.
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даткового стимулювання конкурентоспроможних ви-
робників споживчо-орієнтованих видів продукції, що є
особливо актуальним для України у процесі європейсь-
кої інтеграції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі економічне життя все частіше пере-

ходить у віртуальний простір, з'являються та розвивають-
ся такі порівняно нові явища яка цифрова економіка, елек-
тронна комерція. Значним сегментом не тільки в економі-
чному, але й взагалі у повсякденному житті стає цифровий
світ ("digital world"). Функціонування цих сегментів еконо-
міки та вже й наше повсякденне життя стає неможливим
без використання електронних платіжних засобів. І тут
постає питання про електронні гроші. Насьогодні це уже
не новинка і з 90-х років ХХ ст. виникли чимало форм елек-
тронних грошей. Для подальшого вивчення методологіч-
них і організаційних проблем їх бухгалтерського обліку
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CLASSIFICATION OF ELECTRONIC MONEY FOR ACCOUNTING PURPOSES

Визначено проблемні питання класифікації електронних грошей. Розглянуто їх розмаїття.
Визначено критерії, які має використовувати класифікація електронних грошей, що може бути
корисно для бухгалтерських цілей. Як класифікаційні ознаки використано: валюта електрон-
них грошей, правові характеристики електронних грошей, використання криптування,
ліквідність, ризик, можливість використання як джерела приросту власного капіталу (інвести-
ційного доходу). На основі цих класифікаційних ознак розроблено класифікацію електронних
грошей для цілей бухгалтерського обліку. Класифікація охоплює інтернет-купони, купони моб-
ільного зв'язку, платіжні системи, централізовані віртуальні гроші, безготівкові кошти в комер-
ційних банках, децентралізовані віртуальні криптовалюти, електронні гроші, що емітовані ко-
мерційними банками. Така класифікація стане корисним інструментом для відповіді на питан-
ня, яким саме активом є кожний з видів електронних грошей у бухгалтерському обліку.

We determine problematic issues of classification of digital money. In the paper we considered
the diversity of digital money. We determined the criteria to use for the classification of electronic
money, which may be useful for accounting purposes. As a classification feature, we used the
currency of electronic money, the legal characteristics of electronic money, the use of cryptography,
liquidity, risk, the possibility of using as a source of growth of equity capital (investment income).
Based on this classification was developed a classification of electronic money for accounting
purposes was developed. Classification covers online coupons, mobile coupons, and payment
systems, centralized virtual money, cashless funds in commercial banks, decentralized virtual
cryptocurrencies, electronic money issued by commercial banks. Such a classification will become
a useful tool for answering the question of exactly what kind of asset is in accounting each type of
electronic money.
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доцільно розглянути їх розмаїття, а також здійснити їх кла-
сифікацію за критеріями, які пов'язані з класифікацією
активів для цілей бухгалтерського обліку. Класифікація
стане допоміжним інструментом щодо вирішення в подаль-
ших дослідженнях актуальних проблем бухгалтерського
обліку електронних грошей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями питання електронних грошей уже зай-
маються чимало дослідників як з України, так і зарубіж-
жя. Наприклад, щодо класифікації електронних грошей
мають публікації Воронцова Є.А. [1], С.І. Дерев'янко [2],
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М.В. Корягін [3], А.П. Семенець [4]. Ці класифікації є або
поверхові та охоплюють тільки критерій технічних носіїв
електронних грошей [1; 2; 3], або не зачіпають ті глибинні
класифікаційні ознаки активів для цілей бухобліку [4].
Більш детально дані класифікації та їх критика представ-
лені в основній частині даного дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Існуючі класифікації електронних грошей, по-перше,
повторюються в різних дослідників, а, по-друге, не відоб-
ражають сучасного розмаїття електронних платіжних
інструментів, наприклад, появу та стрімкий розвиток крип-
товалют. Також вони не є такими, що можуть бути прак-
тично корисними для відповіді на питання: як же облікову-
вати електронні гроші, як класифікувати їх в бухгалтерсь-
кому балансі, на яких рахунках їх обліковувати?

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розглянути існуючі види електронних

грошей та їх класифікації та запропонувати власне ском-
поновану класифікацію електронних грошей, яка є прак-
тично корисною для цілей розвитку методології та органі-
зації бухгалтерського обліку електронних грошей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спершу конкретизуємо об'єкт нашого дослідження —
дамо відповідь на питання, що ж таке електронні гроші.
Згідно п. 15.1 Закону України "Про платіжні системи та пе-
реказ коштів в Україні" електронні гроші визначаються як
"одиниці вартості, які зберігаються на електронному при-
строї, приймаються як засоби платежу іншими особами,
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовими зобов'язаннями
цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій
формі" [5]. Згідно п. 1.4 Положення про електронні гроші
від НБУ Випуск електронних грошей в Україні мають пра-
во здійснювати лише банки [6].

До таких електронних грошей дозволених НБУ нале-
жать MAXI від Альфа-Банку та Global Money від Ощадбан-
ку. Однак поза вимогами НБУ знаходяться такі усім відомі
електронні гроші, як Webmoney, Яндекс.Гроші, платіжні
системи QIWI Wallet, PayPal. Також не треба забувати про
криптовалюти, — той же Bitcoin. Але й Bitcoin не єдиний,
так як ще є Litecoin, Namecoin, Ripple, Peercoin та ін. (це
криптовалюти, що мають найбільшу капіталізацію). Тож
виникає цілком логічне питання: а що таке електронні гроші
у більш ширшому розумінні, ніж нам дає українське зако-
нодавство?

Зазираючи до європейського законодавства, ми також
знаходимо дуже схожу ситуацію. Існує п. 2 ст. 2 Директи-
ви ЄС про електронні гроші (E-Money Directive), яка виз-
начає електронні гроші, як "грошову вартість (монетарна
вартість), що зберігається в електронному вигляді, вклю-
чаючи магнітний, яка представляє собою вимогу до емі-
тента, що випущена на чекові з певною сумою, щодо отри-
мання коштів для здійснення платіжної операції, які прий-
маються іншими, ніж емітент, фізичною або юридичною
особою" [7]. Як бачимо, визначення у Директиві 2009/
110/EC уже є більш ширшим і не згадує про певні пристрої-
носії, як це в українському законодавстві. Однак все одно
не охоплює усього розмаїття новоявлених електронних
платіжних інструментів.

Однак, якщо зазирнути до зарубіжних економічних
словників [8] і літератури [9], то ми бачимо ще термін "елек-
тронна (цифрова) валюта" (англ. — digital money) охоп-
лює тип валюти, яка доступна лише в цифровій, але не
фізичній формах (таких як банкноти чи монети). Вона де-

монструє властивості, що подібні до валют у фізичній
формі, але дозволяє миттєві транзакції та передавання
права власності без кордонів [9]. Як і традиційні гроші такі
валюти можуть бути використані для придбання товарів та
послуг, але можуть бути обмежені певними спільнотами,
наприклад, для використання тільки в межах певної комп-
'ютерної гри чи соціальної інтернет-мережі [10]. Як сино-
німи до поняття "електронна (цифрова) валюта" словник
використовує терміни: цифрові гроші ("digital money"),
цифрові гроші ("electronic money"), електронна валюта
("electronic currency"). Під останнє поняття потрапляють:

— віртуальна валюта ("virtual currency");
— криптовалюта ("cryptocurrency");
— гроші на цифровій основі центробанку ("digital base

money");
— Інтернет-гроші ("network money").
На означення терміна "віртуальна валюта ("virtual

currency") Європейський центральний банк дає такі визна-
чення:

— "це цифрове відображення вартості, що не випуще-
на центральним банком, кредитною установою чи інститу-
цією електронних грошей, яка, за певних умов, може бути
використана яка альтернатива грошам" [10];

— "тип неврегульованих, цифрових (електронних) гро-
шей ("digital money"), які випущені та зазвичай контрольо-
вані їх розробниками, та використовуються і приймають-
ся серед членів певної віртуальної спільноти" [11].

Як бачимо Центробанк ЄС визнає існування неконт-
рольованих ним платіжних засобів, називаючи їх вір-
туальною валютою. Все це розмаїття визначень та ви-
користаних термінів окреслює глибину необхідної класи-
фікації електронних грошей, як в цілому, так і для обліко-
вих цілей. Однак існуючі класифікації є досить обмежені.
Розглянемо, що ж ми маємо в працях українських та рос-
ійських дослідників.

Уже згаданий Дерев'янко С.І. у своїй публікації поділяє
електронні гроші наступним чином:

— електронні гроші на базі смарт-карт (анонімні та
персоніфіковані);

— електронні гроші на базі Інтернет-мереж (анонімні
та персоніфіковані) [1, с. 216].

Така класифікація відображає технологію, однак, вона
нічого не дає для бухгалтерського обліку та ідентифікації
електронних грошей як активу.

Воронцова Є.А. класифікує електронні гроші як такі,
що відповідають поняття еквіваленту грошових коштів
згідно МСБО 7. Як альтернативу вона наводить можливість
класифікувати електронні гроші як дебіторську заборго-
ваність (в російських облікових стандартах відсутнє понят-
тя "еквіваленти грошових коштів"). Вона не проводить
більше ніяких альтернативних класифікацій, які б дозво-
лили окреслити глибину даного об'єкта обліку.

У Корягіна М.В. також наводиться класифікація, але
вона в цілому аналогічна тій, шо у роботі Дерев'янко
С.І. [3].

Більш грунтовно до питання підійшла Семенець А.П.,
бо вона згрупувала існуючі класифікації у декілька, зок-
рема вона привела класифікацію:

— за технічним походженням (на картковій основі, на
програмній основі, на основі мереж мобільного зв'язку);

— за валютою електронних грошей (виражені в націо-
нальній валюті, виражені в іноземній валюті);

— за можливістю ідентифікації власника (анонімні,
персоніфіковані);

— за місцем реєстрації емітента (випущені резиден-
том, випущені нерезидентом);

— за ознакою трансферабельності (трансферабельні
та нетрансферабельні) [4, с. 9—10].
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Великим плюсом дослідження Семенець А.П. є те, що
вона наводить можливість використання запропонованих
класифікацій в бухгалтерському обліку та контролі. Саме
її дослідження може бути використане для розробки більш
глибокої класифікації для цілей бухгалтерського обліку,
що може бути розроблена з урахуванням сучасних тен-
денцій розвитку електронних грошей, особливо в західній
практиці.

На наш погляд, така "ідеальна" облікова класифікація
електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку має
враховувати не лише певні технічно-організаційні питання
їх організації (карткова технологія чи Інтернет-технологія,
централізованість чи децентралізованість, використання
технологій "blockchain" та "peer-to-peer"). Технології, бе-
зумовно, важливі для розуміння сутності об'єкта обліку.
Але, в першу чергу, треба звернути увагу на таке:

— відповідність електронних грошей критеріям ви-
знання активу (контрольованість чи неконтрольованість
утримувачем);

— їх ліквідність. Ліквідність — це здатність активу бути
швидко конвертованим в грошові кошти (тут будемо розу-
міти звичайні грошові кошти в готівковій чи безготівковій
формах) без втрати їх вартості. Нагадуємо, що в балансі
активи розташовуються в певній послідовності (убування
чи наростання ліквідності). Також відповідь на це питання
впливає на визнання таких об'єктів, як "еквіваленти гро-
шових коштів" та "фінансові інвестиції";

— їх ризик зміни вартості. Зміна вартості тісно пов'я-
зана з явищем ліквідності. Чи можливі курсові різниці щодо
таких активів;

— правове визнання. Чи є даний платіжний інструмент,
чи є ці грошові кошти офіційно визнаними з боку держави
та чи мають дані платіжні інструменти державне регулю-
вання. Відповідь на дане питання пов'язана знову з крите-
ріями ліквідності та зміни вартості, але, в першу чергу, це
впливає на ризики пов'язані з визнанням такого активу;

— зобов'язання, які створює цей актив у сторін опе-
рації (платник, отримувач, емітент електронних грошей).

Відповідь на ці та інші питання має і втілювати класи-
фікація електронних грошей для цілей бухгалтерського
обліку, яку нами схематично представлено на рисунку 1.

На рисунку 1 визначено декілька параметрів для кла-
сифікації: валюта електронних грошей, правові характе-
ристики, організаційні характеристики, використання крип-
тування, ліквідність та ступінь ризику.

Валюта електронних грошей впливає в обліку на мож-
ливість появи курсових різниць. Якщо з електронними гро-
шима, вираженими в іноземній валюті все відносно про-
сто — щодо них є офіційні курси НБУ по відношенню до
гривні або можна порахувати крос-курс, то коли мова йде
про власну одиницю цифрової валюти, то питання постає
який саме курс використовувати для розрахунків в обліку,
так як офіційних курсів, наприклад, щодо того ж bitcoin
просто не існує. Курс якої біржі брати? Якщо середньоз-
важений, то які саме біржі включати. Й тут відповідь треба
ще пошукати.

Правові характеристики (іншими словами — ле-
гальність статусу) визначають офіційну урегульованість чи
не урегульованість електронних грошей. Безумовно це
впливає на ступінь ризику. До урегульованих віднесено
також уже згадані електронні гроші, емітовані комерцій-
ними банками та визнані НБУ. Ми до них уже всі давно уже
звикли. Однак вважаємо не треба й виключати з поняття
електронних грошей безготівкові гроші на поточних і де-
позитних рахунках в комерційних банках. Не викликає сум-
ніву відповідність їх поняттю "digital money" з Директиви
2009/110/EC, бо їм властива:

— електронна форма існування;

— здебільшого вони доступні лише в цифровій формі
і практичної можливості повної конвертації безготівкових
коштів у готівкові для бізнес-сегменту (не звичайних
фізосіб) на практиці не існує, так як існують обмеження
НБУ на переведення їх в готівкову форму, необхідне й дот-
римання їх призначення. Наприклад, існують обмеження
на готівкові розрахунки за 1 день щодо юросіб (10000 грн)
та фізосіб-підприємців (50000 грн), дедалі більше регулятор
спонукає транзакції проводити в готівковій формі.

 Також безготівкові гроші на рахунках в банках мають
таку властивість, як миттєвість і безкордонність розра-
хунків (використання сучасних платіжних систем (СЕП від
НБУ, SWIFT для закордонних розрахунків; систем інтер-
нет-банкінгу для фізосіб і бізнесу, як-от: Приват 24).

Третім критерієм є організаційна характеристика елек-
тронних грошей. Централізованість пов'язана з існуванням
обробки інформації на виділеному сервері чи групі сер-
верів між якими розподілені обробка та збереження інфор-
мації. Пристрої клієнтів не беруть участь в процесі оброб-
ки та збереження інформації. У такій ситуації певний центр
володіє всією інформацією по транзакціях. При децентра-
лізовані системі усі сервери, що входять в мережу є рівноп-
равними.

У ході обробки інформації беруть участь і клієнтські
сервери. Така побудова робить мережу нечутливою до
втрати певних серверів, а також немає єдиного центру кон-
тролю електронних грошей з записом транзакцій. Також
такі мережі можуть забезпечити анонімність та криптог-
рафічний захист інформації і нечутливі до вірусних атак
(немає єдиного центру контролю, який можна атакувати).
Однак недоліками, що якраз впливають на ступінь ризику,
який треба врахувати в обліку є:

— відсутність централізованого органу, що контролює
систему та відповідає за її функціонування;

— неможливість вирішення спірних питань, бо немає
певного офіційного представника;

— висока чутливість курсу електронної валюти, бо її
вартість визначається виключно законом попиту-пропо-
зиції;

— неможливо блокувати рахунок [12, с. 16].
Все це говорить про одне — високий ризик втрати вар-

тості електронних грошей, а також можливі проблеми з
ліквідністю, так як ще однією проблемою таких мереж є
повільність здійснення транзакції (до 1 години). Крім того,
у разі відсутності попиту на дану валюту взагалі неможли-
во її конвертувати в звичайні гроші, а також висунути
пред'яви до емітента, так як мережа децентралізована.

Наступний параметр класифікації електронних грошей
— це наявність криптозахисту. Електронне шифрування
валюти дозволяє зробити транзакції анонімними. На сьо-
годні криптозахистом володіють тільки децентралізовані
валюти, але це можливо й для централізованих (певні ідеї
щодо створення національних контрольованих центробан-
ками криптовалют існують). В обліку криптування розгля-
дається в комплексі з централізацією/децентралізацією
та здатне в деякій мірі вплинути на ризик, але несуттєво
(суттєвішим є параметр централізація/децентралізація).

Щодо останніх 3-х параметрів: ліквідність, ризик, мож-
ливість використання як джерела збільшення капіталу.
Вони тісно пов'язані один з одним. Як бачимо, по рисунку
1 найбільшу ліквідність визначено по урегульованим та цен-
тралізованим електронним валютам. По тому ж критерію
пройшов і параметр ризику. Найбільший ризик мають де-
централізовані валюти, що є неврегульованими. Найниж-
чий — звичайні безготівкові гроші та дозволені НБУ елек-
тронні гроші. Щодо середнього ризику для валют типу
Webmoney, то його значення не більше ніж ризик неповер-
нення дебіторської заборгованості по уже перевіреному
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неодноразово покупцю. Ризик завищено тільки через не-
дозволенність таких систем, як Webmoney, Pay Pal з боку
НБУ, що може спричинити певні проблеми для виведення
коштів для юросіб та фізосіб-підприємців.

Останній параметр — можливість використання як
джерела збільшення вартості — підводить класифікацію
валюти під визначення фінансової інвестиції з високим
ризиком. Якщо інші валюти — це просто засіб платежу,
курси яких змінюються як і звичайний курс гривня-долар,
гривня-євро і подібні, то з децентралізованими валюта-
ми на основі криптозахисту, як уже зазначалось це вик-
лючно закон попиту і пропозиції, який не пов'язаний з
існуючими економічним підгрунтям, економічними систе-
мами окремих держав. Яскравим прикладом таких елек-
тронних грошей є зростання курсу Bitcoin за останні 3
роки, який насьогодні більше використовується як засіб
отримання інвестиційного доходу, ніж як платіжний
інструмент.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Електронні грошві в широкому розумінні охоплюють

усі види цифрового відображення вартості, включаючи
віртуальні валюти та безготівкові гроші в банках. Існуючі
технічні класифікації не відповідають обліковим цілям.
Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерсь-
кого обліку, перш за все, має давати відповідь на парамет-
ри: ліквідність — ризик — джерело збільшення капіталу.
Розроблена класифікація дає змогу відповісти на таке пи-
тання. У подальших дослідженнях, розвиваючи зазначену
тему, слід пов'язати існуючу класифікацію з класифікацією
активів у бухгалтерському обліку, класифікувати кожний
вид електронних грошей як певний актив, пов'язаний з пев-
ним рахунком (субрахунком) обліку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вітчизняна практика свідчить, що у регіонах прийнято
значну кількість цільових програм. У багатьох з них відсутні
кількісні й якісні показники, на підставі яких здійснюється
оцінка ефективності використання бюджетних коштів та
аналіз досягнутих результатів. Це призводить до розпоро-
шення й неефективного використання коштів, недосягнен-
ня цілей і завдань соціально-економічного розвитку тери-
торій, суттєвого ускладнення контролю за результативні-
стю виконання програм і неможливості ефективної концен-
трації та більш продуктивного використання бюджетних
ресурсів. Це і визначило проблематику нашого досліджен-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз наукових праць із досліджуваної теми засвідчив,
що в науковій літературі розглядається широкий комплекс
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У статті зазначено, що в науковій літературі набуває актуальності вирішення проблем територіаль-
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проблем, що стосуються застосування програмно-цільо-
вого підходу на місцевому рівні. Значну роль відіграють
наукові праці з теорії державного управління й економіки
таких дослідників, як: Л.І. Антошкіна, М.В. Бриль, Н.В. Ва-
сильєва, В.Ф. Горячук, К.Ю. Доломанова, Д.Ф. Дуков,
І.В. Коновалова, Д.М. Стеченко та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем програмно-цільо-

вого планування видатків місцевого бюджету в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Встановлено, що застосування програмно-цільового
підходу забезпечує єдність дій, спрямованих на узгоджен-
ня задач різних рівнів публічного управління та часових пе-
ріодів різної тривалості, комплексність і безперервність
соціально-економічних процесів при досягненні поставле-
них цілей суспільного розвитку на основі використання
наявних ресурсів і врахування інтересів всіх суб'єктів. Він
дозволяє розглянути вирішення проблеми як цілеспрямо-
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ваний процес шляхом розукрупнення її на складові части-
ни, виявлення несуперечливості та взаємозв'язку, встанов-
лення пріоритетів, виділення провідної ланки в сукупності
задач і визначення умов для їх комплексного вирішення
[1]. Ключовою особливістю програмного управління є те,
що за допомогою даного підходу розв'язуються завдан-
ня, які не можуть бути вирішеними при застосуванні стан-
дартних "рутинних" управлінських процедур органів вла-
ди та приватних структур, або в межах дій виключно однієї
із сторін цього процесу. Програмно-цільовий підхід є од-
ним з концептуальних засобів, який найбільш дозволяє ви-
явити та проаналізувати наявні проблеми з метою усунен-
ня загроз і ризиків у процесі розроблення і впровадження
стратегічних планів або програм розвитку територіальних
громад.

Як зазначає М. Бриль, програмно-цільовий підхід до
розвитку, наприклад, сільських територій є однією з ос-
новних форм комплексного, системного підходу до про-
цесів управління об'єктами, процесами, відносинами різної
природи та змісту, способом вирішення складних завдань
за допомогою вироблення та здійснення системи програм-
них заходів, орієнтованих на цілі, досягнення яких забез-
печує розв'язання проблем, що виникли. Кінцевим резуль-
татом впливу програмно-цільового підходу є сталість роз-
витку, тобто поєднання соціальної, економічної й екологі-
чної складових), що забезпечить економічне зростання та
покращення якості життя, зокрема й для майбутніх по-
колінь [2, с. 183]. Тобто при складанні програм потрібно
застосовувати інструменти стратегічної менеджменту.

Потреба в фінансових джерелах перевищує можли-
вості бюджетів усіх рівнів, що призводить до їх суттєвого
недофінансування і не виконання в повному обсязі. Деякі
середньострокові програми не уточнюються через постійні
зміни напрямів соціально-економічного розвитку конкрет-
них регіонів. Отже, реалізація таких програм жодним чи-
ном не впливає на досягнення встановлених цілей. Про-
грамне управління повинне базуватися на тісному взаємоз-
в'язку державної та регіональних стратегій розвитку, що-
річних комплексних програм соціально-економічного та
культурного розвитку територій, регіональних цільових
програм тощо [3, с. 155—157].

Процес розробки регіональних цільових програм має
базуватися на наступних принципах [4]:

— орієнтація на кінцевий результат (формулюється у
вигляді цілей або їх сукупності), досягнення чого стає ос-
новним призначенням програми;

— структурна побудова комплексу впорядкованих і
взаємоузгоджених видів діяльності різного рівня;

— розуміння програми як цілісного об'єкта управління
незалежно від відомчої належності складових її елементів
і наділення необхідними кадровими, матеріальними, фінан-
совими та іншими ресурсами;

— системний підхід до процесу управління на всіх ета-
пах — від аналізу проблеми і постановки цілей до контро-
лю за її виконанням;

— створення відповідної організаційної системи уп-
равління програмою на засадах спеціально запровадже-
ного органу або шляхом перерозподілу прав і відповідаль-
ності наявних підрозділів і використання різноманітних
координаційних форм управління;

— використання методів аналізу, моніторингу й оцінки
для обгрунтування рішень, що приймаються на всіх етапах
розробки і реалізації програми.

Бюджетна програма має мати стратегічну мету розпо-
рядника бюджетних коштів і завдання, які потрібно вико-
нати для її досягнення. Важливим є ретельний аналіз по-
точного стану, який наводиться в програмі соціально-еко-
номічного та культурного розвитку територіальної грома-

ди з акцентом на фінансуванні заходів — розподілі вит-
рат. У програмі соціально-економічного розвитку цей ас-
пект більш узагальнений. При розробці бюджетної програ-
ми розпорядники бюджетних коштів мають використову-
вати результативні показники, які є найбільш актуальни-
ми, універсальними, чітко вимірюваними відповідно до
поставленої мети, інформація по яких регулярно надхо-
дить протягом усього періоду планування, тобто допов-
нюється статистичними даними. Окремо має бути пропи-
саний механізм реалізації та якісні й кількісні критерії
ефективності [5, с. 139].

Результативні показники бюджетних програм на місце-
вому рівні мають відповідати таким критеріям [6]:

— реалістичність (врахування показників поточного
стану та існуючих потреб економіки й мешканців, прогнозів
соціально-економічного розвитку);

— актуальність (узгодження зі стратегічними програ-
мами, цілями й показниками очікуваного результату діяль-
ності головних розпорядників у середньостроковому пер-
іоді);

— суспільна значимість (висвітлення ефектів, що от-
римає економіка та кожен член громади завдяки діяльності
головного розпорядника, оцінка впливу на сталий розви-
ток, ефективність надання публічних послуг).

Вважаємо, що політика гендерної рівності є важливим
чинником глобального розвитку і фундаментальним пра-
вом людини. Тому в процесі планування соціальних ви-
датків з метою вивчення соціально-економічних від-
мінностей між жінками та чоловіками обов'язково має ви-
користовуватися гендерний аналіз. Згідно з Концепцією
програмно-цільовий метод у бюджетному процесі (розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. №
538-р) застосовується з метою встановлення безпосеред-
нього зв'язку між виділенням бюджетних коштів і резуль-
татами їх використання та спрямований на:

— забезпечення прозорості бюджетного процесу з
чітким визначенням цілей і завдань, на досягнення яких
витрачаються кошти, підвищення рівня контролю за ре-
зультатами виконання бюджетних програм;

— здійснення оцінки діяльності учасників бюджетно-
го процесу щодо досягнення поставлених цілей та вико-
нання завдань, а також аналізу причин неефективного ви-
конання бюджетних програм;

— упорядкування організації діяльності головного
розпорядника бюджетних коштів щодо формування і ви-
конання бюджетних програм шляхом чіткого розмежуван-
ня відповідальності за реалізацію кожної програми між
визначеними головним розпорядником бюджетних коштів
відповідальними виконавцями бюджетних програм;

— посилення відповідальності головного розпорядни-
ка бюджетних коштів за дотримання відповідності бюджет-
них програм законодавчо визначеній меті його діяльності,
а також за фінансове забезпечення бюджетних програм і
результати їх виконання;

— підвищення якості розроблення бюджетної полі-
тики, ефективності розподілу і використання бюджетних
коштів.

Зазначимо, що в липні — листопаді 2017 р. DOBRE у
співпраці з ТОВ "Техекономоптима" і ТОВ "КМТ-Консалт"
провела комплексне оцінювання фінансового управління
у 50 територіальних громадах, які беруть участь у програмі.
Команда експертів проаналізувала документи та провела
інтерв'ю з посадовими особами у громадах для оцінюван-
ня різних аспектів фінансового менеджменту. Зокрема
було зроблено перевірку використання програмно-цільо-
вого методу бюджетування, наявність відповідних асигну-
вань і коштів на основні бюджетні програми, вчасність
прийняття рішення про затвердження бюджету, пра-
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вомірність витрат місцевого бюджету та звітування за ними,
а також пошуку потенційних напрямів оптимізації видатків.

Аналіз результатів оцінювання дозволив виявити про-
галини, які притаманні більшості об'єднаних територіаль-
них громад. Зокрема зазначено, що громадам потрібно в
подальшому вдосконалювати планові та стратегічні доку-
менти і місцеві програми, в яких переважно слабка коре-
ляція між цілями, які закладаються в них, і напрямами ви-
датків місцевого бюджету. Бо більшість громад прийма-
ють стратегічні документи через вимоги законодавства або
потребу роботи з донорськими організаціями. Проте орга-
ни місцевого самоврядування є недостатньо спроможни-
ми планувати на середньострокову перспективу видатки на
свою діяльність, розробляти проекти, із зазначенням їх
вартості, кількісних та якісних показників ефективності,
планів реалізації стратегій. Разом з тим, прослідковується
тенденція, коли до процесу розроблення стратегій розвит-
ку залучається громадськість, враховується думка меш-
канців.

Наступною важливою проблемою є оптимізація ви-
датків бюджетів — висока їх частка має соціальну спря-
мованість, зокрема на освіту та медицину. Наприклад, ви-
датки на утримання одного учня значно перевищують
фінансовий норматив із-за незаповненості класів, слабкого
менеджменту освітніми закладами та різкого зростання
оплати працівників освітньої сфери. Органи державної
влади мають враховувати цю ситуацію під час впроваджен-
ня галузевих реформ, а керівництва ОТГ переглянути
структуру видатків, провести аналіз можливості скорочен-
ня поточних витрат, перерозподілити бюджет у бік
збільшення капітальних витрат, адже вони можуть дати
економію бюджетних коштів у майбутніх періодах [7].

Отже, враховуючи особливості програмно-цільового
планування в процесі вирішення проблем розвитку тери-
торіальних громад можна зазначити, що його потенційні
можливості реалізуються лише за умови адекватної відпо-
відності конкретній ситуації, правильної реалізації прин-
ципів і грамотного фінансування заходів. На наш погляд,
на рівні територіальних громад органами влади необхідно
дотримуватись специфічних форм, методів і процедур про-
грамно-цільового управління задля отримання економіч-
них, соціальних та екологічних ефектів від реалізації стра-
тегій і проектів розвитку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, програмно-цільове планування видатків
місцевого бюджету полягає в тому, що процес починаєть-
ся із зосередження уваги спершу на результатах, яких не-
обхідно досягти, а вже потім на ресурсах, потрібних їх для
досягнення. Зазначимо, що такий підхід визначає ступінь
ефективності виконання органами місцевого самовряду-
вання покладених на них функцій і повноважень та впли-
ває на рівень соціально-економічного розвитку територій.
Сучасне бюджетне планування переносить акцент з утри-
мання мережі бюджетних установ на результативність їх
функціонування через надання якісних послуг населенню.
Тобто його вдосконалення потребує запровадження ме-
ханізмів, орієнтованих на досягнення результату, що доз-
волить суттєво підвищити ефективність програмно-цільо-
вого планування видатків на місцевому рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Належний рівень державного регулювання аграр-

ними корпораціями України є пріоритетною задачею
розвитку економічного потенціалу України. Виробниц-
тво сільськогосподарської продукції, її переробка є
пріоритетною сферою економіки та основою експор-
тного потенціалу України. Загальновідомим є той факт,
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що стандарти сільськогосподарської продукції та про-
довольчі стандарти харчової продукції в Україні та ЄС
значно різняться. Не дивлячись на той факт, що в
останні часи вітчизняна продукція стала в більшій свої
частині за асортиментом та номенклатурою відповіда-
ти кращим європейським та світовим аналогам, простір
для вдосконалення цього процесу ще лишається. Крім
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того, для наших іноземних партнерів є важливим та-
кож і спосіб виробництва аграрної продукції. Значну
увагу приділено "зеленим" технологіям, соціально
відповідальним способам ведення бізнесу та підходам
до діяльності із загальних позицій ефективного при-
родокористування. Саме цими питаннями опікується
ФАО як головна світова організація з просування кон-
цепцій сталого природокористування в діяльність кор-
порацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Не применшуючи значущості наукових доробків, які
зробили такі вчені: Алейнікова О.В., Бортніков В.І., Глад-
ченко А.Ю., Дацій О.І., Жовнірчик Я.Ф., Карташов Є.Г.,
Крушельницька Т.А., Сазонець І.Л. у дослідження про-
блем впливу міжнародних організацій на систему дер-
жавного регулювання економіки, слід визначити, що
багато питань у сфері саме впливу ФАО на корпоратив-
ний сектор України та взаємодія цієї організації з сис-
темою державного управління України залишається не-
достатньо розкритою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
(МЕТА СТАТТІ)

Недостатня ефективна взаємодія органів дер-
жавного управління, інститут, що функціонують в сфері
аграрного виробництва, незначна кількість вітчизняних
корпорацій, що будують свою діяльність на основі ви-
мого ФАО обумовили доцільність розкриття цієї про-
блеми в поданій статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Взаємодія органів державного управління та ФАО

в Україні формується рамковою програмою співробіт-
ництва на 2016—2019 роки, що заснована на чотирьох
пріоритетних галузях. Аналіз основних статутних доку-
ментів ФАО, програма її спільної діяльності з органами
державного регулювання, співпрація з корпораціями Ук-
раїни дозволили визначити пріоритетні галузі співробі-
тництва ФАО в Україні які формується за рамковою про-
грамою співробітництва на 2016—2019 роки, які представ-
лено на рисунку 1.

Крім цього в рамках системи міжнародних інституцій
ООН діють інші спеціалізовані організації. Однак найбільш

Джерело: [4—6].

Рис. 1. Пріоритетні галузі співробітництва ФАО в Україні, які формується

за рамковою програмою співробітництва на 2016—2019 роки
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Акцент на земельні, водні, 
лісові, генетичні ресурси та 

біорізноманіття 

Навколишнє середовище та 
управління природними 
ресурсами, включаючи 
лісову та рибну галузі  

Розвиток ланцюгів агропродовольчого 
виробництва та доступ до міжнародних 
ринків, зміцнення потенціалу головних 
зацікавлених сторін, що беруть участь у 

цьому процесі 
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релевантною в контексті застосуван-
ня інструментів міжнародної діяль-
ності з боку органів державної влади
є ФАО — продовольча та сільсько-
господарська організація ООН (ФАО
ООН) спеціалізована установа Орган-
ізації Об'єднаних Націй, яка коорди-
нує міжнародні зусилля з подолання
голоду.

Обслуговуючи як розвинуті, так
і країни, що розвиваються, ФАО ви-
ступає в ролі нейтрального форуму,
на якому всі країни зустрічаються в
рівній мірі для ведення переговорів
щодо угод та політичних дебатів [7].

На теперішній час значна
кількість корпорацій України прово-
дить свою діяльність у відповідності
до вимог ФАО. Основною метою
діяльності в Україні ФАО ставить про-
ведення земельної реформи та про-
довольчої безпеки, через підтримку
розвитку інструментів консолідації
галузі земельних ресурсів, а також
відповідних інструментів, таких як
механізми управління та системи мо-
ніторингу, включаючи розбудову по-
тенціалу та інформаційні програми.
Корпорації України, що мають намір
працювати у відповідності до вимог
ФАО концентрують увагу в своїй
діяльності на таких аспектах, як роз-
виток ланцюгів агропродовольчого
виробництва та доступ до міжнарод-
них ринків, зміцнення потенціалу го-
ловних зацікавлених сторін, що прий-
мають участь у цьому процесі. Це
перш за все потужні аграрно-продук-
тові корпорації (таблиця 1).

Оскільки ФАО є організацією,
діяльність якої спрямована на бо-
ротьбу з бідністю, безпекою хар-
чування, безпекою агровиробниц-
тва та переробки, вітчизняними на-
уковцями аналізувались перш за
все ті галузі її діяльності, що пов'язані з продоволь-
чою та харчовою безпекою, а саме: сільське госпо-
дарство, лісове господарство та рибне господарство
[3].

Так, Миськовець Н.П. виділяє для цих трьох сфер
діяльності такі інструменти імплементації вимог ФАО,
як політичний діалог, інформаційно-пропагандистьська
робота, розробка норм і стандартів, управління знан-
нями та їх поширенням. Результати теоретичного осмис-
лення її напрацювань можна побачити в таблиці 2.

ВИСНОВКИ
Отже, для українських реалій державного регулю-

вання діяльності корпорацій в сфері сільськогоспо-
дарського виробництва найбільш суттєвими тенденція-
ми є взаємодія з міжнародними організаціями та імпле-
ментація кращих практик цих організацій в практичну

діяльність. Серед найбільш впливових міжнародних
організацій, що координує свою діяльність і з корпора-
ціями і з органами державного управління слід визна-
чити ФАО. Значна кількість вітчизняних корпорацій, що
мають значний економічний потенціал, географія діяль-
ності яких охоплює всі регіони країни співпрацюють з
ФАО. В практичній діяльності та співпраці органів дер-
жавного регулювання та корпорацій України ФАО за-
стосовує такі інструменти імплементації кращого євро-
пейського та світового досвіду як політичний діалог,
інформаційно-пропагандистьська робота, розробка
норм і стандартів, управління знаннями та їх поширен-
ням.

Література:
1. Миськовець Н.П. Запровадження стандартів ФАО

в практику природоохоронної діяльності підприємств /

Таблиця 1. Характеристика корпорацій України в контексті

імплементації діяльності ФАО

Джерело: [1].

Підприємство Географічна характеристика 
Площа 
тис. га 

1 2 3 
UkrLandFarming Землі і підприємства розташовані в 22 областях України 654   
Агропросперіс На сьогоднішній день на мапі України залишилося всього 

кілька областей, де не веде свою діяльність 
430   

Кернел Груп Тернопільська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, 
Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Харківська, 
Дніпропетровська, Хмельницька області 

390   

Миронівський 
Хлібопродукт 

Київська, Черкаська, Полтавська, Сумська, 
Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Вінницька, 
Івано-Франківська області 

370   

Астарта-Київ Полтавська, Харківська, Вінницька, Хмельницька, 
Тернопільська та Житомирська області 

250   

Українські аграрні 
інвестиції 

Чернігівська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська та 
Чернівецька області 

220  

Мрія Агрохолдинг Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Чернівецька, Львівська, Рівненська області 

180   

Індустріальна молочна 
компанія 

Полтавська, Чернігівська, Сумська області 137   

Агрейн Центральний, Північний і Південний регіони України 127   
Укрпромінвест-агро Вінницька, Житомирська, Черкаська, Полтавська, 

Дніпропетровська та Кіровоградська області 
122   

AgroGeneration Львівська, Тернопільська, Житомирська, Харківська, 
Сумська області 

120   

Агротон Луганська і Харківська області 108 
Украгропром Землі і підприємства розташовані в 17 областях України 107   
Приват-Агрохолдинг Львівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, 

Дніпропетровська, Херсонська, Кіровоградська, 
Миколаївська та Одеська області 

100   

HarvEast Донецька область 97   
ТАС АГРО Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, 

Миколаївська і Чернігівська області 
88   

Sintal Agriculture Харківська область 82,6   
НІБУЛОН 12 областей України 82,5   
Сварог Вест Груп Хмельницька, Житомирська, Чернівецька області 80   
УкрАгроКом-Гермес-
Трейдинг 

Кіровоградська, Дніпропетровська області 75   

Glencore Вінницька, Одеська, Київська, Черкаська облласті 70   
Світанок Київська, Житомирська області 70   
Агрофірма Шахтар Донецька і Харківська області 62   
Агротрейд Елеватори Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Луганська 

області 
61   

РОСТОК-ХОЛДИНГ Чернігівська і Сумська області 60   
Vitagro Хмельницька, Тернопільська області 60   
ЛНЗ Черкаська та Сумська області 60   
Березнівське лісове 
господарство 

Рівненська область 55   

Білокриницьке лісове 
господарство 

Рівненська область 11   

Рівнерибгосп Рівненська область 7 



71

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Н.П. Миськовець // Вісник НУВГП. Збірник наукових
праць: Вип. 2 (74). Економіка. — Рівне: НУВГП, 2016. —
С. 158—165.

2. Миськовець Н. П. Міжнародний досвід та стандар-
ти ФАО ООН у відповідальному екосистемному підприє-
мництві / Н.П. Миськовець // Глобальні та національні
проблеми економіки [Електронне фахове видання]. —
2016. — № 14. — С. 463—467.

3. Наукові основи та імплементація світових прак-
тик місцевого самоврядування та об'єднання терито-
ріальних громад [Текст]: Колективна монографія [Са-
зонець І.Л., Алейникова О.В. та ін..]: За наук. ред. д-ра
екон. н., проф. І.Л. Сазонця. — Рівне: Волин. обереги,
2017. — 216 с.

4. Сазонець І.Л., Гладченко А.Ю. Дисипативна мо-
дель глобальної рівноваги та аменсалістичні властивості
сучасної економіки / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко. —
Рівне: Волин. обереги, 2017. — 217 с.

5. Тихончук Л.Х. Напрями державної підтримки
стратегічних корпорацій / Л.Х. Тихончук // Інвес-
тиції: практика та досвід. — 2018. — № 10. — С. 88—
92.

6. Тихончук Л.Х. Державне регулювання міжнарод-
ної економічної діяльності корпорацій / Л.Х. Тихончук
// Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 24. —
С. 118—122.

7. UN Food and Agriculture Organization of the United
Nations (UN FAO) [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://www.fao.org/home/en/

References:
1. Mys'kovets', N.P. (2016), "Introduction of FAO

standards in the practice of environmental activities of
enterprises", Visnyk  NUVHP. Zbirnyk naukovykh prats',
vol. 2 (74), pp. 158—165.

2. Mys'kovets',  N. P. (2016), "International experience and
standards of FAO UN in responsible ecosystem business", Hlo-
bal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 463—467.

3. Sazonets', I.L. and Alejnykova, O.V. (2017), Naukovi
osnovy ta implementatsiia svitovykh praktyk mistsevoho
samovriaduvannia ta ob'iednannia terytorial'nykh hromad
[Scientific fundamentals and implementation of world
practices of local self-government and association of
territorial communities], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.

4. Sazonets', I.L. and Hladchenko, A.Yu. (2017),
Dysypatyvna model' hlobal'noi rivnovahy ta amensa-
listychni vlastyvosti suchasnoi ekonomiky [Dissipative
model of global equilibrium and amensial properties of the
modern economy], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.

5. Tykhonchuk, L.Kh. (2018), "Directions of state
support of strategic corporations", Investytsii: praktyka
ta dosvid, vol.10, pp. 88—92.

6. Tykhonchuk, L.Kh. (2017), "State regulation of
international economic activity of corporations", Inves-
tytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 118—122.

7. UN Food and Agriculture Organization of the United
Nations (UN FAO) (2018), "", available at: http://
www.fao.org/home/en/ (Accessed 10 June 2018).
Стаття надійшла до редакції 12.06.2018 р.

Таблиця 2. Інструменти ФАО в просуванні екосистемного корпоративного підприємництва

Джерело: [2].

Інструмент 
Застосування 

Сільське господарство Лісове господарство Рибне господарство 
Політичний 
діалог 

Обговорення проблем 
підвищення продуктивності 
виробництва продуктів 
харчування для подолання 
проблем голоду та бідності 

Обговорення проблем лісів та 
лісового господарства, лісова 
політика є державно 
орієнтованою з домінуючим 
підходом до управління за 
принципом «з гори донизу» 

Збереження та 
примноження 
рибних запасів 
Світового океану, 
морів, річок та 
інших водних 
об’єктів 

Ведення господарської діяльності орієнтованої на екосистемний підхід 
Інформаційно-
пропагандистська 
робота 

Чіткі міжгалузеві зв’язки в сфері регулювання галузями сільського, лісового та 
рибного господарства, навколишнього середовища та туризму 
Якість продукції та 
доступність споживачеві 

Інтенсифікація сертифікації Боротьба з 
браконьєрством 

Розробка норм і 
стандартів 

Національні міжгалузеві та галузеві програми орієнтовані на підвищення продовольчої 
безпеки, поліпшення харчування населення планети, подолання голоду та бідності, 
задоволення економічних, екологічних та соціальних потреб 
щодо вирощування рослин 
та тварин, якості продукції 
адаптовані до конкретних 
регіональних особливостей 

щодо вирощування, рубки, 
чистки та якості виробів з 
деревини 

щодо виловів 
рибних ресурсів та 
особливостей 
ведення 
аквакультури, якості 
продукції 

Управління 
знаннями та їх 
поширення 

Міжнародні семінари, вокшопи, форуми, навчальні курси 
Моніторинг та 
спостереження ГІС систем 
для попередження та 
контролю захворювань 
свиней та інших 
захворювань 

Моніторинг та спостереження 
ГІС систем за станом лісових 
ресурсів, лісового покриву та 
якості лісових насаджень 

Моніторинг та 
спостереження ГІС 
систем за наявністю 
та станом водних 
живих ресурсів, 
міграційними 
процесами риб, 
потенційними 
загрозами 
популяціям 

ФАОСТАТ надає доступ до ключових показників - від землекористування і 
виробництва продуктів харчування до розподілу державного бюджету для сільського 
та рибного господарства по країнам, регіонам і світу в цілому 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах трансформаційних процесів в

освітній галузі та в контексті євроінтеграції України акту-
алізується проблема інноваційних перетворень у системі
вищої освіти й державного контролю за їхнім перебігом.
Глобалізація спонукає до розв'язання проблем, які сто-
ять перед освітою загалом і перед національними освіт-
німи системами й потребують якнайшвидшої реакції як
на рівні держави, так і на рівні інституцій громадянсько-
го суспільства. Актуальність теми статті підсилює той
факт, що в Україні наразі інноваційність вищої освіти ще
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ
ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

THE STATE CONTROL OVER INNOVATIVE CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION IN UKRAINE

У статті розкрито сутність понять "інновація", "освітня інновація" та понятійного конструкту "держав-
ний контроль за інноваційними перетвореннями в освіті"; окреслено управлінські засади реформування
вищої освіти; визначено концептуальні підходи до державного контролю за інноваційними процесами в
системі вищої освіти. Підкреслюється, що створенню необхідних інституційних умов, які передбачають
необхідне нормативно-правове забезпечення регулювання інноваційної освітньої діяльності, розвинуту
інноваційну інфраструктуру та сформоване інноваційне середовище, сприяє цілеспрямована державна
інноваційна політика.

У сучасних умовах соціального розвитку державна освітня політика повинна зосереджуватися на вир-
ішенні таких проблем розвитку вищої освіти, як визначення цільових показників та стратегічні пріорите-
ти. Проблемами розвитку вищої освіти є: контроль якості знань майбутніх фахівців, які після закінчення
вищого навчального закладу забезпечать ринок праці; тісний зв'язок з виробництвом; економічна підтрим-
ка з боку держави науково-освітньої діяльності університетів; поглиблення інтеграції науки та освіти тощо.

The essence of the concepts "innovation", "educational innovation" and conceptual construct "state control
over innovative transformations in education" disclosed in the article; outlined the administrative framework for
reforming higher education; conceptual approaches to state control over innovation processes in the system of
higher education defined. In the article, noted that state control over innovative transformations in education is
a form of exercising state power ensuring compliance with laws and other normative acts of the state regulating
modernization processes at all levels of the educational system. In the article, emphasized that purposeful state
innovation policy contributes to the creation of the necessary institutional conditions, which provide for the
necessary legal and regulatory framework for the regulation of innovative educational activities, the developed
innovative infrastructure and the emerging innovation environment.

In today's conditions of social development, state education policy needs to focus on solving such problems
of higher education development as: definition of target benchmarks and strategic priorities. The problems of
higher education development are: quality control of the knowledge of future specialists, which after the
completion of the higher education institution will provide the labor market; close connection with production;
economic support from the state of scientific and educational activities of universities; deepening the integration
of science and education, etc.

Ключові слова: вища освіта, глобалізація, державне управління, державний контроль, інновація, модерніза-
ція освіти, освітня політика держави, реформування вищої освіти, суспільство знань, управлінське рішення.

Key words: higher education, globalization, state administration, state control, innovation, modernization of education,
state educational policy, higher education reform, knowledge society, management decision.

не набула достатнього рівня ефективності, що є резуль-
татом певної непослідовності та низької ефективності
державної освітньо-наукової та інноваційної політики.
Вища освіта повинна формувати духовно-інтелектуаль-
ний потенціал нації як запоруку науково-технологічного
та соціально-економічного розвитку держави. Саме тому
й загострюється необхідність виваженого, заснованого
на позитивному прогресивному зарубіжному досвіді, ре-
формування системи вищої освіти й модернізації еконо-
мічних механізмів освітньої сфери з обов'язковим набли-
женням до європейських стандартів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим аспектам державної політики щодо модер-
нізації освіти й інноваційних перетворень в освітньому
процесі присвячено наукові розвідки таких учених:
В. Астахова, К. Ващенко, Ю. Ковбасюк, В. Козакова,
О. Комарова, С. Кравченко, В. Кремень, В. Луговий,
І. Мищишин, Л. Нічуговська, В. Огаренко, С. Пазиніч,
О. Пономарьов, А. Сбруєва, І. Семенець-Орлова, Ю. Сур-
мін В. Філіпова, О. Фомкіна та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність понять "інновація",

"освітня інновація" та понятійного конструкту "держав-
ний контроль за інноваційними перетвореннями в
освіті"; окреслити управлінські засади реформування
вищої освіти; визначити концептуальні підходи до дер-
жавного контролю за інноваційними процесами у сис-
темі вищої освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У контексті поширення глобалізаційних процесів

спостерігається зростання конкуренції на економічно-
му ринку щодо ідей, новітніх технологій тощо, активни-
ми учасниками чого є держава в особі компетентних
органів, вищі навчальні заклади, які виборюють право
на підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів) із певно-
го напряму знань.

Процес глобалізації асоціюється з реструктуризацією
держави — змінами в системі законодавчого та фінансо-
вого контролю, формуванням ринку або квазі-ринку (в тому
числі у вищій освіті), всезростаючою роллю конкуренції та
ефективності. У глобалізованому середовищі владні повно-
важення національних держав (nation-states) зазнали фун-
даментальних викликів — вони мають дуже обмежений
контроль над політикою, що регулює "систему вищої осві-
ти" [26]. Саме тому в сферу глобальної конкуренції, регу-
лювання національної вищої освіти є невід'ємним компо-
нентом державної освітньої політики [14, с. 16].

Побудова сучасної розвинутої держави з потужним
розвитком економіки потребує формування в країні
цілісної системи ефективного перетворення сучасних
знань у нові технології, продукти та послуги, що знахо-
дять своїх реальних споживачів на національних або
глобальних ринках, тобто потребують розробки ефек-
тивної національної інноваційної системи. Сьогодні в
Україні розроблено відповідну Концепцію розвитку на-
ціональної інноваційної системи, затверджену в 2009 р.
Кабінетом Міністрів України [20].

Це передбачає сукупність законодавчих, структур-
них і функціональних інституцій, що задіяні у процесі
створення й застосування наукових знань і технологій
та визначають правові, економічні, організаційні й со-
ціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.
Освітянські історичні традиції в Україні сформовані як
базові цінності державності, суспільної свідомості та
національної безпеки [7, с. 13].

Представники світової інтелектуальної еліти пророку-
ють входження людства "в нову епоху політики" [1, с. 193].

Як зазначає В. Огаренко, вплив держави на систе-
му вищої освіти, в цілому, відповідає загальним тенден-
ціям державного регулювання ринкової економіки [16].

Загалом, метою державного контролю у сфері вищої
освіти має бути (як це передбачено в зарубіжних краї-
нах) забезпечення відповідного рівня якості навчально-
го процесу і позитивних кінцевих результатів; підвищен-
ня відповідальності вищих навчальних закладів за вит-
рачені державні кошти; гарантування підготовки май-
бутніх фахівців для забезпечення потреб економічного
розвитку держави [24]. Як зазначає Т. Фініков, підходи
науковців до стратегії, рівня і методів державного втру-
чання у діяльність закладів вищої освіти, наразі не ма-
ють одностайності. У зарубіжній науковій літературі, заз-
вичай, розглядаються дві принципово відмінні стратегії
урядового регулювання діяльності вищої школи, які по-
різному впливають на здатність вищих навчальних зак-
ладів реагувати на наявні проблеми суспільного життя —
це "стратегія раціонального планування та контролю" і
"стратегія саморегулювання" [там само].

Упродовж десяти років з дня проголошення неза-
лежності України державними документами, що визна-
чають зміст освіти (зокрема законами; указами Прези-
дента України; постановами уряду та відомчих норма-
тивних актів) забезпечено перший етап модернізаційних
перетворень в освітній сфері.

Законодавчо було унормовано гуманізацію і демок-
ратизацію вищої школи, діяльність приватних навчальних
закладів, ступеневу освіту, систему ліцензування й акре-
дитації закладів вищої освіти, децентралізацію і регіонал-
ізацію управління освітою, нову структуру напрямів та
спеціальностей підготовки, посилено вплив громадськості
на прийняття рішень у сфері освітньої політики тощо. Сис-
тема вищої освіти, що функціонувала в цих законодавчих
координатах, у цілому задовольняла суспільство наступні
десять років. Водночас у країні поступово розвивалися
диспропорції між освітою, наукою та економікою і нарос-
тали тенденції відставання вищої освіти від внутрішніх по-
треб держави і світових процесів у цій сфері [6].

У державних документах щодо розвитку освітньої
галузі окреслено основні напрями модернізації систе-
ми вищої освіти, проте соціально-філософське підгрун-
тя й умови їхнього впровадження в життя визначені не
були, що актуалізує проблему державного контролю за
інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти.

У сучасному суспільстві, яке все більше називають
суспільством знань, наука і освіта відіграють ключову
роль, оскільки продукують ті високі технології, впро-
вадження яких в умовах цивілізаційного розвитку в тре-
тьому тисячолітті стає основним фактором економічно-
го зростання держав. Як засвідчує світовий досвід, кон-
курентноздатність країни безпосередньо залежить від
розвитку в ній галузей науки й освіти. У суспільстві знань
статус науки і освіти суттєво трансформується: вони ста-
ють базовим фундаментом суспільства, набуваючи праг-
матичного характеру, стаючи важливим сегментом спо-
собу життя людини; зумовлюючи значні соціальні транс-
формації, пов'язані з таким суспільством.

Суспільство знань, яке на думку американського фу-
туролога А. Харкінса, поступово трансформується в "інно-
ваційне суспільство", важко уявити без професіонально
підготовлених кадрів, котрі здатні генерувати ідеї нових
проривних технологій і реалізовувати їх на практиці [9].

Державний контроль за діяльністю закладів вищої
освіти здійснюється на плановій основі відповідно до статті
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77 Закону України "Про вищу освіту", що забезпечується
шляхом розробки перспективних і поточних планів конт-
ролю з визначенням періодичності та черговості форм
контролю. Основними формами державного контролю в
закладах вищої освіти є акредитаційна експертиза, екс-
пертна оцінка їхньої діяльності й інспектування Плановий
державний контроль здійснюється за програмою, яку роз-
робляє орган державного контролю і за 10 днів до почат-
ку його проведення направляє до органів управління осв-
ітою і навчального акладу. Для проведення державного
контролю органом, на який покладено функції контролю,
видається наказ, де зазначаються склад комісії і термін
його проведення, та посвідчення на період здійснення кон-
трольного заходу. Після закінчення проведення заходу
державного контролю кожний член комісії готує довідку,
в якій дає об'єктивну оцінку стану справ з питань, що ним
перевірялися, доводить її до відома працівників, відпові-
дальних за даний напрям роботи, і передає голові комісії
За матеріалами перевірки орган державного контролю в
5-денний термін готує висновки щодо результатів заходу
державного контролю і направляє їх до органу управлін-
ня освітою за підпорядкуванням навчального закладу для
прийняття відповідного рішення та авчального закладу —
для розробки заходів щодо усунення недоліків. Про ре-
зультати проведення заходу державного контролю інфор-
муються засоби масової інформації. Навчальний заклад
упродовж протягом 15 календарних днів після отримання
вищезазначеного листа розробляє заходи щодо усунен-
ня виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які на-
правляє до відповідного органу державного контролю.
Орган державного контролю не менше, ніж один раз на
рік здійснює перевірку щодо усунення виявлених недоліків
до повної їньої ліквідації [18].

У статті 77 "Державний контроль у сфері вищої осві-
ти", Розділ XIV "Контроль у сфері вищої освіти" Закону
України "Про вищу освіту" (2014 р.) зазначено, що дер-
жавний нагляд (контроль) за дотриманням вищими на-
вчальними закладами незалежно від форми власності
та підпорядкування законодавства у сфері освіти і на-
уки та стандартів освітньої діяльності здійснює цент-
ральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики у сфері освіти шляхом
здійснення державного нагляду (контролю) за діяльні-
стю навчальних закладів.

Державний контроль за інноваційними перетворен-
нями в освіті — це форма здійснення державної влади,
що забезпечує дотримання законів та інших норматив-
них актів держави, що регулюють модернізаційні про-
цеси на всіх рівнях освітньої системи.

Як зауважує М. Згуровський [6], реформування
вищої освіти повинно грунтуватися на таких засадах:

— чітке розмежування повноважень між трьома
рівнями освітянської ієрархії (органами державного уп-
равління освітою, державними установами, що забезпе-
чують якість вищої освіти і науки (ВАК, ДАК, Державна
інспекція навчальних закладів України, Український
центр оцінювання якості освіти) й закладу вищої освіти;

— розробка і втілення в практику державного уп-
равління освітою політики, покликаної за рахунок мож-
ливостей вітчизняної науки та професійного капіталу мо-
лодих фахівців — випускників закладів вищої освіти
знайти відповідь й адекватні заходи на зовнішні та

внутрішні виклики, що постають перед країною в нових
економічних умовах;

— гарантування самостійності закладів вищої осві-
ти щодо навчально-наукової, виховної та інноваційної
діяльності — на засадах університетської автономії та
академічних свобод у вищій школі;

— приєднанняь до European Association for Quality
Assurance in Higher Education — ENQA (Європейської
асоціації з забезпечення якості вищої освіти);

— визнання головним механізмом забезпечення
інноваційного розвитку економіки і суспільства посилен-
ня взаємодії між освітою, наукою, бізнесом і владою
на основі їх взаємної зацікавленості у співпраці;

— створення потужних регіональних освітньо-нау-
ково-інноваційних центрів на базі провідних універси-
тетів або об'єднань університетів і наукових установ, на-
вколо яких повинна зосередитися конкурентоспромож-
на освіта і наука, високотехнологічний бізнес за коор-
динуючої ролі регіональної влади;

— участь роботодавців у підготовці навчальних про-
грам, розробці та затвердженні стандартів вищої освіти
за кожною галуззю освіти і науки, у формуванні критеріїв
компетентності випускників вищої школи, в забезпеченні
місць практики студентів, у розвитку матеріальної бази,
у співпраці в галузі наук та інновацій. Виправданим було
б введення податкових та митних пільг для бізнесу в його
співпраці з вітчизняною університетською наукою;

— забезпечення тісної співпраці університетів, на-
ціональної і галузевих академій наук;

— створення умов для повернення в Україну гро-
мадян, які здобули освіту за кордоном, шляхом визнан-
ня на університетському рівні іноземних дипломів про
вищу освіту, про наукові ступені та вчені звання при за-
рахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу;

— розширення академічної мобільності викладачів,
науковців, студентів та їхньої участі в міжнародних
освітніх і наукових проектах (через поліпшення вивчен-
ня іноземних мов (насамперед, англійської) та країно-
знавства);

— визначення державного замовлення на підготов-
ку майбутніх фахівців та з'ясування, за якими напряма-
ми і з якими освітньо-науковими програмами мають бути
підготовлені фахівці в Україні, щоб вирішувати нагальні
проблеми держави в найближчій перспективі й май-
бутньому й у зв'язку з цим забезпечення прозорості
інформації про держзамовлення (повинна була б роз-
міщення її на офіційному сайті міністерства не пізніше 1
жовтня року, що передує рокові прийому тощо);

— розроблення (з участю роботодавців) механізмів
стимулювання розвитку системи освіти впродовж усьо-
го життя;

— забезпечення дотримання демократичної проце-
дури обрання ректорів закладів вищої освіти на основі
вирішального права трудового колективу і контроль за
терміном його перебування націй посаді (згідно з євро-
пейськими нормами перебування ректора на посаді має
обмежуватися двома термінами обрання);

— соціальний захист студентів і викладачів закладів
вищої освіти, визначення розміру мінімальної стипендії
студентам на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум,
і незмінність розміру плати за навчання впродовж усьо-
го строку навчання;
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— розширення громадського контролю на всіх
рівнях діяльності закладів вищої освіти, зокрема гаран-
тування доступу фізичних та юридичних осіб до інфор-
мації у галузі вищої освіти; запровадження в університе-
тах дійової системи противаг і стримувань між керівни-
ком, вченою радою, органами громадського самовряду-
вання, громадськими організаціями (зокрема, за євро-
пейською традицією повноваження ректора і вченої ради
закладу вищої освіти мають бути розмежованими).

Стратегія освітянської політики у сфері професій-
ної підготовки майбутніх фахівців має бути спрямована
на реалізацію інноваційної функції сучасної вищої шко-
ли як соціального інституту, яка "передбачає оновлен-
ня соціальних цінностей і норм шляхом відпрацювання
нових та використання прогресивних цінностей зі світо-
вого освітнього досвіду, адекватних до соціально-істо-
ричних умов України" [11, с. 59—60].

Концептуальні засади інноваційних процесів у системі
вищої освіти визначається комплексом фундаментальних
філософських, загальнонаукових та конкретно наукових
закономірностей і принципів, зумовлюється загально-
цивілізаційними, національними, соціальними, регіональ-
ними умовами розвитку освіти та особистісними детерм-
інантами суб'єктів інноваційних процесів [7].

Новація (лат. novatio — оновлення, зміна) — про-
дукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений
результат фундаментальних, прикладних чи експери-
ментальних досліджень у будь-якій сфері людської
діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.
Новаціями є знання: нові ідеї, теорії, моделі, відкриття,
винаходи, процеси, структури, методики, стандарти,
технології тощо. Однак не всі знання мають практичну
цінність. Вони стають імпульсом для перетворень лише
за умови, коли набувають форми інновацій здатних
оновлювати виробничі сили, створювати передумови
для технологічних і виробничих змін [22].

Кожна новація після прийняття до реалізації та роз-
повсюдження набуває нової якості — стає інновацією. У
науковій літературі існують певні розбіжності в тракту-
ванні поняття "інновація". Але більшість визначень грун-
туються на концепції Й. Шумпетера, який вважав відкрит-
тя, винахід нового початковою подією, а впровадження
— завершальною подією, розглядаючи інновації з погля-
ду застосування. Терміни "нововведення" та "інновація"
вважають рівнозначними й використовують як синоніми
щодо кінцевого результату — впровадженої інновації. З
таких позицій інновація (нововведення) — кінцевий ре-
зультат креативної діяльності, втілений у новому чи вдос-
коналеному продукті, технологічному процесі, що вико-
ристовуються у практичній діяльності [7, с. 125].

Інноваційний (лат. innovatio — оновлення, зміна)
процес — це спрямоване на якісні зміни у розвитку явищ
проходження послідовних фаз, що відбувається зако-
номірним порядком. Інноваційний процес пов'язаний з
перетворенням наукового знання на інновацію, яка за-
довольняє нові суспільні потреби, і включає всі стадії
створення новинки і впровадження в практику.

Поняття "інноваційний процес" використовується
для позначення послідовності етапів втілення ідеї у кон-
кретний корисний результат: сприйняття проблеми чи
можливості; перша концепція оригінальної ідеї; дослі-
дження і розробка; перший вихід у виробництво й на

ринок; застосування і впровадження; удосконалення та
зміни, які приносять прибуток [8, с. 20].

Інноваційні процеси пов'язані зі створенням, освоєнням
та розповсюдженням інновацій як поєднання різноманітних
умов (організаційних, управлінських, економічних, соціо-
культурних тощо) впровадження інновацій [12].

Інституційні умови передбачають: необхідне норма-
тивно-правове забезпечення регулювання інноваційної
освітньої діяльності, розвинуту інноваційну інфраструк-
туру, сформоване інноваційного середовище. Становлен-
ня нових інституційних форм (законодавчих, орга-
нізаційних, інформаційних, соціокультурних та ін.) забез-
печує розвиток і регулювання нових суспільних відносин,
що виникають у процесі освоєння і реалізації інновацій.
Створенню необхідних інституційних умов сприяє цілес-
прямована державна інноваційна політика — сукупність
форм і методів впливу держави, спрямованих на створен-
ня взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурс-
ного забезпечення підтримки й розвитку інноваційної
діяльності та формування мотиваційних факторів акти-
візації інноваційних процесів [7, с. 127—128].

Як відомо, головною цінністю в сучасному суспіль-
стві є не знання, а людина яка, по-перше, є носієм і твор-
цем знань і, по-друге, виступає користувачем і водно-
час ланкою глобальної інформаційної мережі, що має
транснаціональний, полікультурний характер і для
спілкування якій необхідно володіти мовою комп'ютер-
них технологій та іноземними мовами. Відповідно до цих
нових реалій змінюються як самі учасники освітнього
процесу, так і методологічні засади державного конт-
ролю за ним, що вибудовуються на принципах паритет-
ності й людиноцентризму, пріоритетності знань, клю-
чових та інструментальних компетентностей, що є своє-
рідними індикаторами якості сучасної освіти.

Термін "новація" найчастіше використовується кон-
тексті сучасних трансформацій, що відбуваються в усіх
ланках державного управління, в усіх сферах буття й
визначаються як "реальний спосіб заперечення консер-
вативних або віджилих елементів соціокультурного до-
свіду людства, оновлення або якісні зміни застарілих
тенденцій, структур, положень і продуктів людської
соціокультурної діяльності, які вичерпали резерви по-
зитивного розвитку" [15, с. 210—214].

Загалом дефініції поняття "інновація" зволяться до
нововведень, створення на їхній інноваційної політики,
впровадження цієї політики в державне управління про-
цесами, що відбуваються в суспільстві.

Інновації в освіті тлумачать як процес творення, за-
провадження та поширення в освітній практиці нових
ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій,
у результаті яких підвищуються показники (рівні) досяг-
нень структурних компонентів освіти, відбувається пе-
рехід системи до якісно іншого стану. Основною метою
педагогічних інновацій є підвищення якості освіти. Спе-
цифічними особливостями інноваційного навчання є
його відкритість майбутньому, здатність до передбачен-
ня на основі постійної переоцінки цінностей, налашто-
ваність на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях [5].

На думку Н. Волкової, "інновації в освіті є суттєвим
діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації
конкретних завдань у навчально-виховному процесі.
Виражаються в тенденціях накопичення і видозміни
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ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричи-
няють певні зміни у сфері освіти" [4, с. 459].

Управлінською інновацією щодо освіти є розробка
нових механізмів освітнього менеджменту, педагогіч-
ною інновацією є педагогічна ідея, втілена у певній інно-
ваційній педагогічній технології чи методиці, впровад-
женій в освітній чи виховний процес, яка забезпечує
зростання якості освіти. Педагогічні інновації є основою
освітніх інновацій, більшість з яких виникають, завдяки
інтеграції наукових підходів і теоретичних положень
педагогіки, психології, соціології, інформатики тощо.

Інноваційна освітня технологія — це комплекс взає-
мопов'язаних складових": 1) сучасний зміст, що пере-
дається тими, хто навчається, передбачає не стільки зас-
воєння предметних знань, скільки розвиток компетенцій,
адекватних сучасній бізнес-практиці (цей зміст має бути
добре структурованим і представленим у вигляді муль-
тимедійних навчальних матеріалів, які передаються за
допомогою сучасних засобів комунікації); 2) сучасні ме-
тоди навчання — активні методи формування компе-
тенцій, засновані на взаємодії учнів та їх залучення в на-
вчальний процес, а не тільки на пасивному сприйнятті
матеріалу; 3) сучасна інфраструктура, яка включає інфор-
маційну, технологічну, організаційну та комунікаційну
складові, що дозволяють ефективно використовувати
переваги дистанційних форм навчання [2].

Педагогічна технологія — складна багатовимірна
структура, але наразі в педагогічній думці відсутнє чітке
її визначення. Науковці до структури педагогічної тех-
нології відносять: мету, умови її реалізації, загальну
стратегію і конкретні дії всіх учасників пізнавального
(виховного) процесу, засоби досягнення мети та про-
гнозовані результати [21, с. 152].

Педагогічна технологія — це система науково обгрун-
тованих дій та взаємодій елементів навчального процесу,
здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей
навчання" [19, с. 9]; педагогічно і економічно обгрунтова-
ний процес досягнення гарантованих, потенційно відтво-
рювального педагогічного результату, який включає фор-
мування знань та вмінь шляхом розкриття спеціально пе-
реробленого змісту, точно реалізується на основі науко-
вої організації праці й поетапного тестування.

Інтерактивні методи у процесі професійної підготов-
ки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти пробуд-
жують у студентів інтерес до навчання й пізнання, оскіль-
ки за допомогою них можна досить ефективно вирішу-
вати цілий ряд завдань, що не завжди вдається під час
традиційного навчання, а саме: давати цілісне уявлення
про професійну діяльність і її фрагменти; навчати ко-
лективної розумової та практичної роботи, формувати
уміння й навички соціальної взаємодії і спілкування
тощо, "відображаючи закономірності й різноманітність
видів діяльності й дій педагога та студента" [17, с. 30].

З розвитком глобальної мережі Інтернет, вільного
доступу до освітніх інформаційних ресурсів з'явилася
унікальна можливість інтенсифікації професійної підго-
товки майбутніх фахівців: використання бази знань та
електронних освітніх джерел; вдосконалення педагогі-
чної взаємодії викладача та студентів. Застосування
інноваційних технологій, нових форм організації навчан-
ня в освітніх закладах змінює функції викладача з рет-
ранслятора інформації не лише на організатора освіт-

нього процесу, а й фасилітатора, колегу в педагогічній
співпраці.

Суттєві інноваційні перетворення в сучасній освіті
можливі завдяки впровадженню в освітній процес інте-
рактивних методів навчання, коучингових технологій,
тьюторства; оптимальному поєднанню різних видів на-
вчальної професійно-орієнтованої самостійної діяль-
ності майбутніх фахівців, яка повинна спиратися на інте-
рактивні методи. У таких умовах посилюється мотива-
ція студентів для творчої самостійної пізнавальної діяль-
ності в групах та індивідуально, вони отримують доступ
до інформаційних ресурсів мереж, мають можливість
самостійно знаходити додаткову інформацію.

У процесі такої роботи викладач-тьютор виступає і
експертом, і керівником, і консультантом, і координа-
тором багатьох кроків та дій студентів. Тьютор (від англ.
tutor) — навчати, повчати, наставляти, давати індиві-
дуальні уроки, уміти володіти собою [13], що і визна-
чає його функції та ролі в навчанні з електронною
підтримкою в межах нашого дослідження: спостерігач
(англ. оbserver) — спостерігає, помічає, стежить, розр-
ізняє (тьютор вів навчальний процес, стежачи за дета-
лями перебігу навчання з метою заздалегідь проекту-
вати і планувати все те, що може допомогти як процесу
в цілому, так і окремим його учасникам); тренер (англ.
trainer) — працює над підвищенням кваліфікації і до-
свіду, дає інструкції, забезпечує підсилену та приско-
рену підготовку перед випробуваннями (при різних си-
туаціях у майбутній практичній діяльності); режисер
(англ. рroducer) — організовує вивчення дисципліни на
різних етапах, згідно з формувальною метою занять, за
допомогою різних видів навчальної діяльності; настав-
ник (англ. mentor; preseptor) — керує, наставляє, роз-
робляє інструкції, настанови, вказівки, пропозиції; на-
цілював майбутніх викладачів вищої школи на само-
стійний пошук і формування рішення; експерт (англ.
expert) — оцінює певні дії або рішення, думки фахівця;
фасилітатор (англ. facilitator) — полегшує, сприяє, про-
суває; модератор (англ. moderator) — регулює, веде
дискусію, бесіду (в мережі), стримує, знімає напружен-
ня, налагоджує комфортні умови для процесу навчання
(стежить за обставинами навчання і забезпечувати
комфортний фон дистанційному процесу); менеджер
(знань, інформації) (англ. manager) — ця роль і функції
пов'язані з нею — дуже цікаві й важливі, адже основ-
ним ресурсом навчальної діяльності є інформація та
знання; менеджер з питань спілкування (комунікації) —
спілкування в дистанційному навчанні відбувається у
вигляді діалогу (спілкування між двома суб'єктами, як
діалог з текстом (мисленнєве обговорення) і мисленнє-
ве з'ясування певних питань з його автором (на кшталт
дебатів); спілкування може бути з інформацією і за
допомогою інформації; учасник (англ. member, partici-
pant) — бере участь у процесі, як суб'єкт діяльності; про-
ектувальник (англ. planner, designer) — планує, моде-
лює, проектує в тому числі цілі, задуми, наміри, струк-
тури тощо; консультант (англ. consultant) — дає пора-
ди, інформує, рекомендує, звертає увагу, бере до ува-
ги; артист (англ. artist) — людина, що досягла у своїй
справі високої майстерності — таким і має бути тьютор;
коректор (англ. corrector) — види дій: направляє, кри-
тикує, звертає увагу на зміни, виправляє; шукач (англ.
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searcher) — шукає, розпізнає, розшукує, прагне, звер-
тається по пораду, домагається свого; дослідник (англ.
explorer) — досліджує, вивчає, з'ясовує, ретельно
(особливо, якщо це стосується інформації, нових за-
собів діяльності, мотивації й пошуку); мотиватор (англ.
justificator) — підтверджує, пояснює, аргументує, фор-
мує мотиви, задовольняє потреби, спонукає, сприяє
поглибленню розуміння суті діяльності, вдосконален-
ню та розвитку перспективного мислення; технолог
(англ. technologist) — працює з технікою, організує тех-
нічно процес, володіє термінологією (за [3]).

Контент інформації, призначеної для опрацювання
і засвоєння, за структурою і засобами діяльності спря-
мовується на взаємодію та спілкування як з навчальним
матеріалом, так і з колегами з навчання завдяки он-лайн
сервісів (електронна пошта, списки розсилки, форум,
чат тощо). Під час застосування мультимедійних техно-
логій викладач виконує роль порадника, консультанта,
фасилітатора в аудиторній роботі та у позааудиторній
самостійній діяльності студентів.

Завдяки мультимедійним технологіям у професійній
підготовці майбутніх фахівців: збагачується зміст ос-
вітнього процесу; урізноманітнюються форми та методи
його успішної реалізації (зокрема, поєднання візуального
та слухового сприйняття нового матеріалу, залучення ди-
намічної навчальної наочності); підвищується ефективність
узагальнення та систематизації нового матеріалу; виникає
можливість моделювати освітній процес, коригувати його,
використовувати різнорівневі завдання, розміщувати інте-
рактивні веб-елементи (тести, посилання в електронних
бібліотеках на джерела для самостійного опрацювання
тощо); створювалося інформаційне професійно орієнто-
ване навчальне середовище; постійно оновлюється, лег-
ко й оперативно розповсюджується навчальний матеріал;
підвищується активність самоосвітньої діяльності сту-
дентів; посилюється мотивація самонавчання й самороз-
витку; економиться час на практичних заняттях і в са-
мостійній роботі майбутніх фахівців [10].

ВИСНОВКИ
Вирішення проблеми державного контролю за інно-

ваційними перетвореннями у сфері вищої освіти потре-
бує інноваційного підходу: розробки управлінських ме-
ханізм, до проектування освітнього процесу в закладах
вищої освіти, до розв'язання теоретико-методологічних,
методичних і прикладних завдань щодо комплексного
впровадження педагогічної інноватики у зміст профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців, в усі технології ос-
вітньої діяльності й управління освітнім процесом тощо.
Недостатньо вивчені аспекти цієї проблеми відкривають
перспективи для нових досліджень, зокрема наукових
розвідок щодо формування готовності професорсько-
викладацького складу до здійснення інноваційного ос-
вітнього процесу. Оптимальний вибір методів навчання
— традиційних і нестандартних сприяє підвищенню оп-
тимізації процесу навчання.

Отже, в сучасних умовах суспільного розвитку в
державній освітній політиці, на нашу думку, необхідно
робити акцент на вирішенні таких завдань розвитку
вищої освіти, як: визначення цільових орієнтирів і
стратегічних пріоритетів; контроль якості знань май-
бутніх фахівців, які після закінчення закладу вищої ос-

віти забезпечать ринок праці; тісний зв'язок із вироб-
ництвом; економічна підтримка з боку держави науко-
вої та освітньої діяльності університетів; поглиблення
інтеграції науки й освіти тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заклади вищої освіти в Україні слугують основни-

ми центрами підготовки фахівців для практичної діяль-
ності в різноманітних областях економіки та соціальної
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У статті розглядаються актуальні питання процесу реформування вищої школи України, зок-
рема проблема якості освіти як одного з напрямів досягнення високого рівня державної освіти.

Автором вирішуються питання ряду ключових пріоритетних задач, які стоять на сьогодні пе-
ред Міністерством освіти та науки щодо вищої освіти в державі. Наголошується досить багато
невирішених проблем досягнення якості освіти, які мають першочергове значення для систе-
ми освіти України та її виходу на європейський рівень і відповідності міжнародним стандартам.

Розриваються основні напрями досягнення якості освіти вищих навчальних закладів, а також
пропонуються можливі шляхи вирішення проблем. Серед них автор виділяє суттєві структурні
перетворення системи вищої освіти, розробка потужного інформаційного поля, а також запро-
вадження автономності та самоуправління навчальних закладів.

The article deals with topical issues of the reform process of higher education in Ukraine, in
particular the quality of education as one of the areas for achieving a high level of public education.

The author solves questions of some key priority tasks that are facing the Ministry of Education
and Science of Higher Education in the state. There are a lot of unsolved problems of achieving the
quality of education, which are of paramount importance for the education system of Ukraine and its
access to the European level and compliance with international standards.

The basic directions of achievement of the quality of education of higher educational establishments
are broken down, and possible ways of solving problems are offered. Among them, the author singles
out significant structural transformations of the higher education system, the development of a
powerful information field, as well as the introduction of autonomy and self-government of educational
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сфери суспільства. Тому від якості підготовленості пер-
соналу буде залежати нормальне функціонування усіх
інститутів суспільства та формування соціальної держа-
ви. Для того, щоб готувати висококваліфікованих пра-
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цівників, потрібно здійснювати цю підготовку у відпо-
відності до визначених правил та стандартів, до-
тримання яких дозволить досягати високого рівня підго-
товки спеціалістів, тому що дані норми та стандарти
встановлюються у відповідності до соціально-еконо-
мічної ситуації нашої держави, яка існує нині та у су-
часному суспільстві.

Зазначимо, що стосується державної політики, то
вона направлена на виконання завдань держави в об-
ласті освіти, на основі чого й будується освітня систе-
ма. Однією з основних складових такої політики є за-
безпечення єдиної позиції в основних питаннях освіти в
цілому у державі, а також в поєднанні їх з регіональни-
ми (демографічними, національними) умовами разом зі
здійсненням розвитку приватних структур освіти.

Важливим моментом щодо виконання задач дер-
жавними органами в області вищої та післявузівської
освіти є контроль якості освітніх послуг. Для цього у
державі розроблені та встановлені державні освітні
стандарти вищої освіти, акредитація закладів вищої
освіти, а також ліцензування освітньої діяльності. Усі ці
поняття тісно пов'язані з законодавчими громадянськи-
ми нормами, які становлять основу діяльності закладів
вищої освіти.

Враховуючи вищесказане, слід відмітити, що саме
еволюційний поступовий рух до зрозумілих досяжних
цілей, які включають в себе й національні традиції, а
також всебічне вивчення міжнародного досвіду, зможе
привести до системності та логічності усіх процесів в
освітньому просторі. Одночасно дане просування повин-
не бути постійним, якщо відбуваються зміни, то реакція
на них повинна бути своєчасною, тому що суспільство,
яке розвивається досить динамічно, постійно потребує
нових знань, навиків та умінь. Новітня передова техно-
логія, методика або система, буде актуальна тільки сьо-
годні, а вже завтра вона стає застарілою, неактуальною
та недопустимою, що веде в результаті до явної або
скритої корупції.

Майже у всіх пострадянських державах та в Україні
на сьогоднішній день формально створені процеси та
процедури забезпечення освітніх послуг та контролю
якості, що будувалися в умовах адміністративного управ-
ління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання якості вищої освіти стають однією із
найбільш актуальних проблем сучасної української си-
стеми освіти. Серед дослідників, які займаються вивчен-
ням різних напрямів, засобів та способів розвитку якості
освіти у процесі реформування вищої школи у нашій
державі, можна виділити С. Домбровську, В. Цвєткова,
В. Горбатенко, Є. Краснякова, Б. Чижевського та ін.

Так, С. Домбровська вказує, що досягнення висо-
кої якості освіти є одним із важливих напрямів у рефор-
муванні системи вищої освіти України [3, c. 150]. А ди-
ректор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров
акцентує увагу на тому, що на сьогоднішній день відбу-
ваються якісні зміни у системі вищої освіти України.
Окрім цього, він вказує на ряд ключових пріоритетних
задач Міністерства освіти та науки, серед яких виді-
ляється розробка стандартів вищої освіти та напрацю-

вання методичних та практичних рекомендацій закла-
дами вищої освіти для створення системи внутрішнього
забезпечення якості [8, c. 125].

Однак на сьогодні немає досліджень, які присвя-
чені комплексній оцінці проблем досягнення якості
освіти, що виникають в процесі реформування вищої
освіти.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є комплексне вивчення проблем якості

освіти в системі вищої освіти України, а також визна-
чення можливих шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У нашій державі для оцінки якості освіти ство-
рені окремі структурні підрозділи міністерства осві-
ти та науки й державна інспекція закладів вищої ос-
віти, в обов'язки яких входять наступні функції: мо-
ніторинг, ліцензування, акредитація (самого закла-
ду вищої освіти в цілому, та окремо по освітнім спец-
іальностям), рейтингування, державна атестація ви-
пускників та інспектування даних закладів. Всі заз-
начені процедури прописані в законі України про
Вищу освіту [5, c. 7].

На сьогодні в Україні відсутня культура реалі-
зації потреб та прав усіх учасників освітнього про-
цесу у поєднанні із застарілими принципами адміні-
стрування освітньої системи, що приводить до нега-
тивних явищ:

— спостерігається відсутність мотивації у студентів,
викладачів, працедавців, державних та недержавних
організацій до підвищення якості освіти;

— основою національної системи забезпечення
якості є застаріла система цінностей, тому при прове-
денні моніторингу розвитку системи освіти вона не
відповідає цілям підвищення якості;

— європейська система забезпечення якості в по-
вному та послідовному розумінні відсутня, заклади
вищої освіти частково реалізують її у вигляді процедур
моніторингу якості, проводячи дослідження для усіх
закладів по однаковим критеріям без урахування їх
різнотипності [4, c. 125];

— система, яка направлена на забезпечення якості,
працює не на просування учасників сфери вищої осві-
ти для її ефективного досягнення, а контролює, давить
та наказує тих, хто не відповідає встановленим крите-
ріям;

— для забезпечення якості існуючі процедури не є
прозорими, як для учасників, так і для зовнішніх спос-
терігачів, тобто суспільства, промисловості, міжнарод-
них експертів, а також не відсутній зв'язок між контро-
лем якості та прийняттям рішень;

— існує велика кількість органів, що контролюють
якість освіти, а також їх непогодженість, та наявність
досить багатьох процедур оцінки якості призводять до
знецінення даних процедур та мотивації закладів вищої
освіти до повноцінної участі в такому процесі;

— інформація про освітні процеси, що подається
закладами вищої освіти у різних звітах, здебільшого пе-
ренасичена та швидко старіє, а статистична природа не
відображає реальний стан якості вищої освіти;
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— оскільки держава фінансую усіх учасників си-
стеми забезпечення якості, то вони є залежними від
неї, тому їх діяльність не викликає достатньої дові-
ри;

— самостійність закладів вищої освіти знаходить-
ся на досить низькому рівні, бо управління вищою осві-
тою здійснюється централізованою адміністративно-
командною системою;

— відсутні важелі впливу основних зацікавлених
осіб на національну систему забезпечення якості [6, c.
48—50].

Зазначені фактори сигналізують про необхідність
до проведення змін. Тому створення довготривалої
повноцінної системи забезпечення якості вищої осві-
ти шляхом еволюційних змін є на сьогодні основною
метою українського суспільства. Потрібні суттєві
структурні перетворення, при цьому участь суспіль-
ства в забезпеченні якості освіти обов'язкова [7, c.
10].

Вважаємо за потрібне визначити конкретні задачі в
залежності від таких довготривалих цілей, а саме:

— визначити поняття якості та національної кон-
цепції забезпечення якості освіти в контексті нашої дер-
жави;

— сформувати систему цінностей у вищій освіті
відповідно до сучасних європейських практик, яка буде
направлена на забезпечення ефективності освіти в умо-
вах вільного ринку на основі трикутника знань "освіта-
дослідження-інновації";

— працювати над підвищенням мотивації зацікав-
лених осіб в системі вищої освіти;

— здійснювати поступовий та паралельний перехід
від бюрократичних принципів до прозорих процедур
забезпечення якості при участі зацікавлених осіб [1, c.
16—17].

На сьогодні ми бачимо відсутність дієвих механізмів
забезпечення якості освіти, яка, у свою чергу, призво-
дить до низького результату розвитку та удосконален-
ня всього механізму вищої освіти. Окрім цього, таке по-
ложення справ погіршується також небажанням грома-
дян діяти, що впливає на розвиток корупції. Неоднора-
зові опитування суспільної думки, звіти правоохорон-
них органів, відгуки працівників та студентів свідчать про
наявність системної корупції на усіх рівнях системи
вищої освіти в нашій державі.

Виходом із такої ситуації може стати саме культура
якості у вигляді накопиченого досвіду взаємодії су-
спільства та самої освітньої системи. Для того, щоб
здійснити перший крок у цьому напрямі потрібне потуж-
не інформаційне поле. Оскільки споживачі освітнього
продукту формують свої вимоги, то вони повинні воло-
діти доступною інформацією для формування критеріїв
якості освіти. Для цього потрібні зрозумілі та відкриті
для суспільства процедури забезпечення якості освіт-
нього процесу.

Незалежно від того, як будуть змінюватися проце-
си та механізми, сталим залишиться один момент: мо-
лоді юнаки та дівчата, які кожного року приходять до
закладу вищої освіти, вимагають якісної освіти.

Однак на сьогодні досить мала кількість закладів
вищої освіти в Україні готова до незалежного оціню-
вання професійним суспільством. Таке оцінювання по-

винне супроводжуватися також реальною можливістю
самих закладів. Саме при цьому відправною точкою
може стати ідея автономності та самоуправління на-
вчальних закладів. Окрім цього така ідея означає
підтримку споживача, котрий сам вибирає виконавця
освітніх послуг та виносить вердикт ефективності діяль-
ності конкретного закладу вищої освіти. Якщо говори-
ти фактично, то держава буде фінансувати не бюджетні
структури, а послуги визначеного рівня [2, c. 151—152].

Одним із важливих моментів є те, що з 1 липня
2018 року Міністерство освіти та науки буде проводити
ліцензування освітньої діяльності закладів вищої осві-
ти виключно через Єдину державну електронну базу з
питань освіти. Справи будуть регіструватися в порядку
поступлення до Міністерства відповідно до електронної
черги. Цей відхід дозволить значно полегшити та при-
скорити проведення ліцензування, зменшити затрати та
усунути корупційні ризики. А перехід від паперової фор-
ми до електронної дозволить закладам вищої освіти
адаптуватися до нового формату.

Заклад вищої освіти буде самостійно вносити
інформацію про кадрове та матеріально-технічне за-
безпечення до ЄДБО. Встановлені строки, зокрема
кадрову інформацію, потрібно буде оновлювати кожен
навчальний рік до 1 березня, а дані про матеріально-
технічне забезпечення до 31 грудня або на протязі
трьох місяців після зміни інформації. Проте взагалі
заклад має право у випадку необхідності обновляти
дані на протязі року.

При цьому логічний круг, що включає реальний су-
спільний інтерес, повинен мати такі вимоги, як високий
рівень освітніх послуг, високий попит, збільшення абіту-
рієнтів, обдарованих студентів, кращих випускників,
працедавців, які зацікавлені в таких кадрах.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що
визначення сучасного змісту поняття "якість освіти" су-
проводжується глобалізаційними процесами, що супро-
воджуються переходом від індустріальних до іннова-
ційно-інформаційних технологій.

При вироблені концепції осмислення проблеми
підвищення якості вищої освіти в Україні, потрібно
включити в неї такі моменти:

1) становлення нової модернізаційної філософії
стандартів вищої освіти;

2) створення системи моніторингу якості освіти;
3) удосконалення критеріїв та процедур забезпечен-

ня якості суб'єктів освітнього процесу;
4) адаптацію до вітчизняних основ та існуючих мо-

делей рейтингування закладів вищої освіти;
5) удосконалення традиційних засобів забезпечен-

ня якості освіти.
На основі наведених принципів слід розробити осно-

ви для практичного удосконалення забезпечення висо-
кої якості української вищої освіти, що будуть включа-
ти в себе наступні основні напрямки: розроблення та
впровадження систем менеджменту якості відповідно до
вимог міжнародних стандартів, створення незалежних
агентств оцінювання якості освіти, забезпечення тісно-
го зв'язку вищої освіти з науковими дослідженнями,
забезпечення повної автономії закладів вищої освіти,
при умові збереження кращих традицій фундаменталь-
ності української освіти.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, система вищої освіти в Україні сьо-

годні характеризується достатньою відкритістю та
гнучкістю по відношенню до процесу змін, які спос-
терігаються у розвитку вищої школі країни. Однак, не
дивлячись на це, є досить багато невирішених про-
блем досягнення якості освіти. У зв'язку з цим, роз-
робляючи шляхи оптимізації та якості освіти, необхі-
дно активно опиратися на позитивні приклади євро-
пейського досвіду, але враховувати принципи демок-
ратизації та гуманізації сучасного суспільства нашої
держави.

Якість освіти завжди залишається пріоритетним
напрямом при реформування системи освіти. Це мож-
ливо пояснити тим, що для процесу освіти важливо
не виробництво, а надання послуг, разом з цим інфор-
мація та знання виступають як основний ресурс ви-
робництва.

Говорячи про перспективи подальших досліджень,
зазначимо, що досягнення якості освіти здебільшого
залежить від процесу акредитації та моніторингу послуг,
які надають вітчизняні заклади вищої освіти. У зв'язку
з цим, існує необхідність вивчення та розкриття питань,
які пов'язані з цими процесами.

Окрім цього, для перспективи досліджень підвищен-
ня якості вищої освіти важливо розглядати також рей-
тингову систему оцінювання вищого навчального за-
кладу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Міжнародні фінансові відносини є невід'ємною
складовою міжнародних економічних відносин. Тому
цілком закономірно виникнення світової фінансової
системи, що поєднує національні фінансові системи, і
як наслідок, міжнародної банківської системи. Бан-
ківські системи різних держав не функціонують в ізо-
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У статті автором досліджуються глобальні зміни світової фінансової системи, Національний Банк Ук-
раїни, приватні та комерційні банки, світова та взагалі вся українська банківська система, яка працює не
на економіку України, а на економіку інших країн та обслуговує інтереси політичних кланів та олігархів.
Суспільство знаходиться на початку самої швидкої урбанізації міст, нанотехнологічного буму, кіборгі-
зації нейроінтерфейсів, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту, тому важливе сьогоднішнє визна-
чення тенденцій розвитку майбутніх технологій, а саме електронних грошів (криптовалюти) як важливого
сегменту фінансового ринку, його трансформації та переорієнтації в умовах глобальної автоматизації та
інформатизації суспільства. Все, що може бути оцифроване, буде оцифроване, тому фінансисти підуть
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людей. Головне питання чи потрібен НБУ та комерційні банки народу України в такому форматі, чи ні.
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ляції один від одного, вони перебувають у постійній
взаємозалежності, взаємовпливі, взаємодії, на них
впливають глобалізаційні процеси трансформації світо-
вої економіки та швидкий розвиток інформаційно-тех-
нологічного простору [7].

Національний банк України є центральним банком
України, особливим центральним органом державного
управління, юридичний статус, завдання, функції, повно-
важення і принципи організації якого визначаються Кон-
ституцією України та іншими законами.



Інвестиції: практика та досвід № 14/201884

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Національний банк України, не є структурою, яка діє
в національних інтересах України, а є філією Федераль-
ної Резервної Системи США, (приватної корпорації, яка
емітує долар) — яке так само відноситься і до ситуації з
Центробанком Російської Федерації. Центральний банк
майже життєво необхідний для процвітання комерцій-
них банків, для їх професійної діяльності в якості ви-
робників нових грошей за допомогою випуску ілюзор-
них складських розписок на стандартну готівку [6, с. 78].

НБУ не діє в національних інтересах України, і вико-
навча влада не має достатніх важелів для впливу на НБУ.
Статті законів, вимагають роз'яснення. В статті 54 Зако-
ну України про Національний банк України зазначено,
що Національний банк не має права надавати кредити в
національній та іноземній Валюті як прямо, так и опосе-
редковано через державну установу, іншім юридичним
особам, майно якої перебуває у державній власності за,
на фінансування витрат Державного бюджету України.
Національний банк не має права купувати на первинно-
му сайті всі цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів
України, державною установою, іншою юридичною осо-
бою, майно якої перебуває у державній власності [5].

Що це за держбанк, який не кредитує свою державу
і програми з розвитку держави Україна? У відповідності
з конституцією України ми маємо грошові знаки, а за
фактом розписки банку — банкноти, які нічим не
підкріплені. В статті 53 зазначається, що не допускаєть-
ся втручання органів державної влади та інших держав-
них органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких
юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і по-
вноважень Національного банку, Ради Національного
банку, Правління Національного банку чи службовців
Національного банку інакше, як у межах, визначених
Конституцією України та цим Законом. Національний
банк подає звітність та надає інформацію органам дер-
жавної влади та іншим державним органам у випадках,
передбачених Конституцією України та цим Законом [5].

Такий контекст актуалізації цієї проблематики зумов-
лює наукову розвідку в напрямі пошуку методології оц-
інки ефективності Національного банку як фінансового
конгломерату у глобальному світі майбутнього.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Теоретичною базою для дослідження стали наукові
праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері світо-
вої економіки, фінансової глобалізації, розвитку фінан-
сової системи й міжнародних фінансових центрів (МФЦ),
впливу світової фінансової кризи на МФЦ та її проявів у
фінансових центрах. Це питання розглянуто в працях
таких учених, як Л. Красавина, Ю. Макогон, Г. Музи-
ченко, О.Рогач, Л. Шпак та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є з'ясування основних цілей, за-

дач та завдань Центрального Банку. Ліквідація Національ-
ного Банку України як злочинної системи обкрадання Ук-
раїнського народу, інструменту збагачення олігархів і пол-
ітичної еліти, фінансування партійної системи, конвертації
та виведення грошей за кордон до офшорних зон, внасл-
ідок чого знищено економіку та незалежність нашої дер-
жави. Запровадження нової Національно банківської

фінансової системи дійсно відповідної до захисту та роз-
витку добробуту народу України у напрямі управління гро-
шово-кредитним ринком, опанування новітніх монетар-
них інструментів, враховуючи, що у майбутньому все, що
може бути оцифровано, буде оцифровано. Тому вже сьо-
годні необхідно зрозуміти, що застосування банкнот та
існуюча банківська система — це минуле, наступає нова
ера електронних грошей — криптовалюта (біткоін та ін.).
Ми не знаємо, в якому форматі це буде остаточно, але
напевно. Тому ми повинні розробити та запровадити
дійсно народну Національну банківську систему.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Національний банк України є особливим централь-
ним органом державного управління, її емісійним цент-
ром, проводить єдину державну політику в галузі гро-
шового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці,
організує міжбанківські розрахунки, координує
діяльність банківської системи в цілому, визначає курс
грошової одиниці відносно валют інших країн. Націо-
нальний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал,
відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк
України зберігає резервні фонди грошових знаків, до-
рогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує зо-
лотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банк-
івськими металами. Національний банк України встанов-
лює порядок визначення облікової ставки та інших про-
центних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на ство-
рення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає
ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює
банкам та іншим фінансово-кредитним установам нор-
мативи обов'язкового резервування коштів [5].

Це одна сторона медалі яка призначена для спогля-
дання народом України, а насправді що в місії НБУ відпо-
відає національним інтересам, спробуємо розібратися.

Національний банк подає звітність та надає інфор-
мацію органам державної влади та іншим державним
органам у випадках, передбачених Конституцією Украї-
ни та Законом. Законодавче регулювання питань, пов'я-
заних з виконанням Національним банком своїх функцій,
здійснюється шляхом внесення змін до цього Закону [5].

Не допускається втручання органів державної вла-
ди та інших державних органів чи їх посадових та служ-
бових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у ви-
конання функцій і повноважень Національного банку,
Ради Національного банку, Правління Національного
банку чи службовців Національного банку інакше, як в
межах, визначених Конституцією України та Законом.
Федеральна резервна система також не підзвітна ніко-
му. Вона не має бюджету, не піддається аудиторським
перевіркам, жоден комітет Конгресу не знає про її опе-
раціях і не може їх контролювати. Федеральний резерв,
фактично повністю контролює грошову систему країни,
ні перед ким не звітує, причому таке дивне положення
справ підноситься як якесь благо [6, с. 45]. Не допус-
кається використання золотовалютного резерву для на-
дання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резиден-
там і нерезидентам України.

Так, для чого ж нам потрібний золотий запас, якщо
він не використовується для збільшення грошової маси
усередині країни, товарообігу, кредитування виробниц-
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тва і населення передусім в інтересах українського на-
роду? Або конкретне питання, а чи є він взагалі, хто його
бачив, чи є відео у присутності преси в сховищі, як на-
приклад у сховищі Федеральної резервної системі (далі
— ФРС) ОАЄ. А в нас це проблема, табу за сьома зам-
ками [2].

У сучасному світі, коли інтернет технологіями вже
нікого не здивуєш, а платежі через інтернет проводить
кожен другий, все частіше звучить термін "криптовалю-
та". Що це таке, ми і спробуємо розібратися.

Криптовалюта — від англійського "cryptocurrency",
тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. В
першу чергу, криптовалюта — це швидка і надійна сис-
тема платежів і грошових переказів, грунтована на
новітніх технологіях і непідконтрольна жодному уряду.
У світі зараз досить багато криптовалют (Bitcoin, Lite-
coin, Ethereum, Peercoin), але найвідомішою і такою, що
швидко розвивається є Bitcoin (Біткоін). У 2015 році
Європейський суд звільнив Bitcoin від оподаткування,
чим фактично визнав її повноцінною грошовою одини-
цею [1].

Що ж це таке і як застосувати віртуальні гроші в на-
шому житті?

Криптовалюта — це цифрова валюта, яка має за-
шифрований код. При розшифровці даного коду з'яв-
ляється монета, яка може бути використана для платежів.
Регулятори зробили кроки для зміцнення світової фінан-
сової системи, за вісім років після колапсу. Але цього не
достатньо — нові технології можуть підвищити стійкість
світової фінансової системи. До цих технологій і відно-
ситься блокчейн — ключова для криптовалюти [1].

Нині фінансова система нестійка і слабка, тому що
недокапіталізовані банки та інші централізовані хаби
контролюють платежі і трейдинг — ключові функції
фінансової системи. Збитки таких хабів миттєво поши-
рюються на всю економіку, незважаючи на всі зусилля
регуляторів. Регулятори працюють наосліп, а це ще
гірше. У них немає можливості оцінювати ситуацію в
режимі реального часу і розуміти, де саме виникають
ризики. Обидві проблеми здатний вирішити Блокчейн
[1].

Довіра є головною властивістю фінансової системи.
Вона необхідна для того, щоб проводити платежі між не-
знайомцями. Що кому належить, і хто кому винен — на
ці питання фінансові установи знайшли відповіді різни-
ми способами. Але при цьому, фінансові установи стали
центрами уразливості системи.

Блокчейн забезпечує довіру наступним чином: сис-
тема створює розподілений реєстр, в якому є записи про
всі транзакції учасників системи. Блокчейн підтверджує
транзакції і записує мережу з мільйонів комп'ютерів у
всьому світі. Тому потреба довіряти єдиному джерелу
виключається. Інформація розподіляється і зберігаєть-
ся на такій величезній кількості носіїв, що питання її до-
стовірності та збереження смішно навіть обговорювати.
Тепер залишається тільки уявити такий розподілений
реєстр із записами про всі транзакції світу. Це дозволить
кому завгодно стежити за системою і виявляти ризики в
режимі реального часу. Також регулятору не доведеть-
ся замислюватися над забезпеченням транзакцій, якщо
у системного банку виникнуть проблеми. Можна пере-
раховувати ще багато переваг системи Блокчейн, але вже
і так зрозуміло, що в підсумку фінансове регулювання
стане набагато простіше [1].

Таким чином, можна зробити висновок, що крипто-
валюта — це гроші майбутнього.

Щодо України, то у нас по суті та сама проблема, що
й у більш цивілізованих країн, технології випереджають
законодавство. Проблема одна, підходи до вирішення
різні. Згідно із Законом "Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні" електронні гроші — це одиниці вар-
тості, що зберігаються на електронному пристрої, прий-
маються як засіб платежу іншими особами, аніж тим хто
їх випускає, і є грошовим зобов'язанням у готівковій або
безготівковій формі. Випуск електронних грошей може
здійснювати виключно банк, на якого покладаються обо-
в'язки з їх погашення. Через свої технології Bitcoin не
потрапляє під українське визначення поняття "елект-
ронні гроші", оскільки не містить зобов'язання емітента
з його погашення, не має єдиного емісійного центру, і
не прив'язаний до жодних готівкових або безготівкових
коштів. У свою чергу "безготівкові кошти" за українсь-
ким законодавством можуть існувати виключно у формі
записів на банківських рахунках. Банки не беруть участі
у процесі емісії та обігу криптовалют, тому Bitcoin не
може вважатись "коштами". Не потрапляє Bitcoin і під
визначення "платіжної системи", оскільки основною та
обов'язковою функцією, платіжної системи є проведен-
ня переказу грошових коштів [1]. Той хто контролює
гроші, контролює світ і розвиток суспільства, таких лю-
дей дуже небагато. Ми дозволили їм незліченні багат-
ства, так до чого ж вони прагнуть, яка їхня мета. Секрет-
на мета — повне світове панування

Золотий запас України станом на 2017 рік становив
26 тонн. Після глобального розпродажу резерву в сере-
дині осені, вже до кінця року в ЗМІ з'явилася інформа-
ція про те, що резервному банку все-таки вдалося трохи
наростити капітал. За офіційними даними, до кінця січня
2015 року, обсяг золота країни склав близько 0770000
тройських унцій проти грудневого показника в 0760000
тройських унцій. Можна сказати й про те, що в доларо-
вому еквіваленті українські запаси золота в січні 2015 р.
виросли з 911,09 до 967 250 000 доларів. Золотовалют-
ний запас продовжує скорочуватися швидкими темпами.
Це пов'язано з тим, що транші від МВФ були затримані,
при цьому необхідність оплачувати зовнішні борги і газ
в зимовий період збереглася [2].

Україна займає 53 місце у світі по кількості золота,
яке зберігається в державних резервах. У 2014 році зо-
лотий запас України значно знизився — більш ніж на
19,01 тонн. На початок 2017 року, золотий резерв цент-
рального банку України має обсяг — 25,5 тонн [3].

Це про світову банківську систему, а що стосується
нас українців безпосередньо? Якщо розглядати світову
фінансову систему як колоду гральних карт, то наші ко-
мерційні банки в ній — шістки, а НБУ — козирна шістка.
Передумовою успішного функціонування банківської си-
стеми будь-якого суспільства є довіра громадян!

Гроші — це один із стовпів нашої цивілізації. Але
користуючись ними кожного дня, більшість із нас до
кінця не знає, що таке гроші. За звичними для нас лаш-
тунками купюр, банківських рахунків та курсів валют за-
лишається неймовірно складна система інституцій, про-
цесів, взаємозв'язків, що діють за своїми законами.

Відтоді, як Бреттон-Вудська система себе вичерпа-
ла у середині 70-х рр. минулого століття, балом заправ-
ляють фіатні гроші. Фіатні гроші — це законні платіжні
засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забез-
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печується і гарантується державою за допомогою її ав-
торитету і влади, і які не мають жодної самостійної вар-
тості [4]. Тобто гроші давно стали абстрактним матема-
тичним вираженням вартості, а інформаційні технології
вивели цю абстрактність на новий рівень. Більшість роз-
рахунків у світі відбуваються у безготівковій формі —
це трильйонні суми різних грошей, які щодня змінюють
мільярди рук просто у вигляді цифр на екрані комп'юте-
ра. Але поряд з консервативними електронними засо-
бами, особливої уваги заслуговують криптовалюти. На
запитання, що таке криптовалюта, ви частіше за все по-
чуєте відповідь, що це — електронні гроші. На перший
погляд, можливо так, але ближче знайомство із крипто-
валютами показує, наскільки насправді це поверхове
судження [1].

У будь-якому разі криптовалюти — це перспектив-
на технологія, і вона буде розвиватись, незважаючи на
спротив чи нерозуміння. Кількість людей, які довіряють
криптовалютам постійно зростає, так само як і кількість
тих, для кого це стало серйозним бізнесом. Правда, ук-
раїнський чиновник ще не готовий до таких речей через
видові особливості психіки. Адже навіть на цьому етапі
розвитку криптовалюти можуть скласти конкуренцію на-
ціональній валюті щодо надійності чи навіть міжнарод-
ної валютної ліквідності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У світі більшість фінансових та банківських алго-
ритмів вже обчислюється комп'ютерами та роботами,
банк майбутнього — це величезний банкомат без пер-
соналу. На сьогоднішній день ефективність праці бан-
ківського персоналу поки, що орієнтується саме на
людський фактор, а не на можливість сучасних техно-
логій, але ми розуміємо що це не на довго. Ми вже сьо-
годні повинні зрозуміти, що ставлення до людських ре-
сурсів у майбутньому забезпеченні якості банківських
продуктів буде значно знижено, прибутковість діяльності
банку у зв'язку скороченням витрат на утримання пер-
соналу швидко и безконтрольно буде зростати. При та-
ких умовах позичковий відсоток, облікова ставка повин-
на суттєво зменшитись, але ми розуміємо, що банкіри
самі цього не зроблять, лише будуть далі збагачуватись
за рахунок українців.

Гроші — умовний еквівалент кількості продуктивної
праці. Людина працює: витрачає свій час, енергію, здо-
ров'я, застосовує знання, досвід, кваліфікацію і отри-
мує за роботу зарплату. Суспільство доручає і довіряє
політикам та НБУ у владі продукувати гроші і здійсню-
вати їх емісію. Нікому в світі не дано право відбирати у
нас результати нашої праці, тобто зароблені нами гроші
і майно і тому наш головний обов'язок забезпечити збе-
реження результатів праці, грошей кожного громадяни-
на України.

Контроль інформації та світових фінансів дозволить
світовим елітам зробити щось ще більш радикальне, ніж
цифрова диктатура. Протягом 4 млрд років правила існу-
вання життя на планеті не змінювалися, все живе підпо-
рядковувалося законам природного відбору і органіч-
ної біохімії. Але зараз наука замінює еволюцію за допо-
могою природного відбору еволюцією за допомогою ро-
зумного задуму. Задуму не Божого, а людського. Якщо
не врегулювати це питання, крихітна група людей, еліта,

отримає доступ та контроль у всієї світової фінансової
системи і буде визначати майбутнє життя на Землі.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ "ПРОДОВОЛЬЧА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" Й "ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА"

DIFFERENTIATION OF APPROACHES TO CONTENT AND RELATED CATEGORIES OF "FOOD
INDEPENDENCE" AND "FOOD SECURITY" CATEGORIES

V. Zalizniuk,
Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

У статті розглядаються наукові підходи щодо визначення змісту та взаємозв'язку категорій "продо-
вольча незалежність" й "продовольча безпека". В результаті дослідження підходів вітчизняних вчених
до змісту дефініції продовольчої безпеки, проведення семантичного аналізу категорії "безпека" об-
грунтовано розгляд продовольчої безпеки в якості стану захищеності інтересів населення від загроз їх
продовольчого забезпечення. На основі наведених аргументів обгрунтовано розгляд продовольчої без-
пеки на рівні регіонів, а продовольчої незалежності виключно на національному рівні.

На основі наведених аргументів обгрунтовано розгляд продовольчої безпеки на рівні регіонів, а про-
довольчої незалежності виключно на національному рівні. Під продовольчою безпекою регіону пропо-
нуємо розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів населення регіону від загроз продоволь-
чого забезпечення, умовою досягнення якого є забезпечення фізичної, економічної та соціальної дос-
тупності для всього населення регіону безпечних харчових продуктів в обсягах, відповідних раціональ-
ним нормам споживання.

Food safety and food independence for a long time were considered by researchers as complementary
concepts, most often used together with each other. But, despite a large number of publications on food
security and food independence, Ukrainian scientists have not come to a consensus on the hierarchy of these
categories.

The article deals with scientific approaches to the definition of the content and interconnection of the
categories "food independence" and "food safety". As a result of the study of the approaches of domestic
scientists to the content of the definition of food security, the semantic analysis of the category "safety"
justifies the consideration of food security as a condition for protecting the interests of the population from
the threats to their food security. Based on the above arguments, consideration of food security at the regional
level is justified, and food independence is exclusively national.

Based on the above arguments, consideration of food security at the regional level is justified, and food
independence is exclusively national. The differentiation of approaches to the content and interrelationship
of the categories considered at the national level, together with attempts to review food security and food
independence at the regional level, leads to a variety of perspectives on the nature of the above-mentioned
categories considered at the regional level. In particular, the question of the justification for considering the
concepts of "food security" and "food independence" is still plausible in relation to the level of the region.

Due to the fact that we regard the scale of the region as inappropriate for its food independence, the lack of
need for its provision at the regional level is the main and probably the only difference between the concept of
food security at the regional level and the provision of food security at the state level. Under the food security
of the region, we propose to understand the state of protection of vital interests of the population of the region
from the threats of food security, the condition of which is to ensure the physical, economic and social
accessibility of safe food products for the whole population of the region in volumes meeting rational
consumption standards.

Ключові слова: продовольча безпека, економічна безпека, національна безпека, безпека, відтворюваль-
ний процес, продовольча незалежність.

Key words: food security, economic security, national security, security, reproduction process, food
independence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відмітимо, що продовольча безпека та продовольча

незалежність протягом довгого часу розглядалися дос-
лідниками як взаємодоповнюючі поняття, найчастіше

вживаних разом один з одним. Але, не дивлячись на знач-
ну кількість публікацій на тему продовольчої безпеки і
продовольчої незалежності, українські вчені не дійшли
до єдиної думки з приводу ієрархічності цих категорій.
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На нашу думку, поняття "продовольчої безпеки" і
"продовольчої незалежності" не повинні бути взаємо-
виключними. Продовольча незалежність має на увазі
певний рівень самозабезпечення держави продоволь-
ством, що, в свою чергу, є найважливішою вимогою
продовольчої безпеки. Продовольча незалежність є
нехай і найважливішою, але всього лише умовою забез-
печення продовольчої безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Продовольча безпека та продовольча незалежність

розглядається як один з основних елементів національ-
ної безпеки держави, що забезпечує її автономність і
незалежність від суміжних країн, і досліджується ба-
гатьма як вітчизняними, так і зарубіжні вченими, як-от:
А.І. Алтухов, Є.О. Григорьєв, А.С. Лисецький, Т.С. Мі-
лєва, В.Ф. Проскура, О.О. Шевченко та інші. Проте мож-
на стверджувати, що науковці не прийшли до єдиної
думки з приводу ієрархічності даних категорій, що і обу-
мовило актуальність нашого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд наукових підходів щодо ви-

значення змісту та взаємозв'язку категорій "продоволь-
ча незалежність" й "продовольча безпека". На основі
наведених аргументів обгрунтувати визначення змісту
та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність"
й "продовольча безпека".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазначене питання також не знаходить єдиного розум-

іння в сучасній економічній літературі. Наприклад, Шевчен-
ко О.О. вважає, що "продовольча незалежність   це здатність
країни до самозабезпечення за основними життєво-важли-
вим продуктам", в той час як продовольча безпека "... вис-
тупає складовою частиною національної безпеки" [8].

Такої точки зору дотримується і Алтухов А.І., який
виділяє в якості вирішальної умови забезпечення про-
довольчої безпеки самозабезпечення (продовольчу не-
залежність), під яким має на увазі задоволення основ-
ної частини потреб населення в продуктах харчування
за рахунок власного виробництва [1].

Продовольча незалежність країни передбачає на-
явність стратегічних запасів енергії, орних земель, міне-
ральних добрив, продовольства, достатніх для забез-
печення населення за нормами кризової ситуації на весь
період проведення надзвичайних мобілізаційних за-
ходів, які передбачають перебудову системи життєза-
безпечення країни на подолання або компенсацію збит-
ку, нанесеного кризовою ситуацією. Головною переду-
мовою для виникнення продовольчої залежності є
відмова від підтримки власних виробників і надмірне
вторгнення імпортних продуктів харчування в спожив-
чий кошик населення.

Щетиніна І.В. пропонує розглядати категорію "продо-
вольча незалежність" ширше, ніж категорію "продоволь-
ча безпека" що є елементом продовольчої незалежності.
При цьому мається на увазі, що продовольча незалежність
може мати місце виключно в разі досягнення 100% -го
рівня нормативної самозабезпеченості продовольством
власного виробництва, а також забезпечення запасів про-
довольства на рівні 15—20% від обсягу споживання. Та-

ким чином, стверджується, що продовольча незалежність
є щось інше, ніж продовольча безпека, але в той же час
доповнена повною самозабезпеченістю країни продоволь-
ством. При цьому продовольча незалежність не має на
увазі продовольчої ізольованості. Так в умовах продоволь-
чої незалежності, на думку автора, можуть існувати екс-
портні зв'язку, спільне виробництво будь-яких продуктів і
навіть імпорт продуктів харчування, які не можуть бути
вироблені в наявних умовах в необхідних кількостях [9].

Диференціація підходів до змісту і взаємозв'язку
розглянутих категорій на національному рівні разом з
спробами розгляду продовольчої безпеки і продоволь-
чої незалежності на рівні регіонів призводять до виник-
нення різноманітних точок зору на сутність вищезазна-
чених категорій, розглянутих на рівні регіонів. Зокрема
досі залишається дискусійним питання про обгрунто-
ваність розгляду понять "продовольча безпека" та "про-
довольча незалежність" стосовно до рівня регіону.

Думки вчених з цього питання значно різняться, се-
ред них можна виділити три принципово різних між со-
бою підходів.

Прихильники першого підходу стверджують, що
вживання понять "продовольча незалежність" і "продо-
вольча безпека" стосовно до регіонів є некоректним.
Зокрема Мілєва Т.С., виділяючи рівні продовольчої без-
пеки за ознакою "територіальна спільність населення"
виділяє світову, континентальну, міждержавну і націо-
нальну продовольчу безпеку. На думку Мілєва Т.С.,
дроблення процесу забезпечення продовольчої безпе-
ки на більш дрібні рівні недоцільно, так як при цьому
порушується цілісність держави [6].

А.І. Алтухов вважає, що в межах однієї країни, зок-
рема України, розглядати продовольчу безпеку окремо-
го регіону недоцільно. Вчений обгрунтовує свою думку
тим, що розміщення виробництва здійснюється на основі
територіального поділу праці, а продовольче забезпечен-
ня регіонів не може бути здійснено за відсутності міжре-
гіональних продовольчих і сировинних зв'язків [1].

Проскура В.Ф. зазначає, що "мають місце суб'єкти,
для яких ввезення продовольчих товарів є по факту єди-
ною можливою умовою забезпечення продовольчої
безпеки з огляду на історичні, природно-кліматичні та
інші загрози". Розглядаючи продовольче самозабез-
печення як невід'ємний елемент продовольчої безпеки,
автор вважає, що використання категорії "продоволь-
ча безпека регіону" недоцільно [7].

Прихильники другого підходу дотримуються точки
зору, що стосовно до регіонів доцільно розглядати стан
продовольчої безпеки і продовольчої незалежності. Такою
точки зору дотримується Антамошкіна О.М., яка стверджує,
що при оцінці регіональної продовольчої безпеки необхід-
но розраховувати рівень продовольчої незалежності (са-
мозабезпеченості) регіону. При цьому необхідність розгля-
ду регіональної продовольчої безпеки обгрунтовується тим,
що продовольча безпека формується, перш за все, на рівні
регіонів, що дозволяє забезпечити національну продоволь-
чу безпеку в масштабах країни [2].

Прихильники третього підходу вважають, що корек-
тним є розгляд продовольчої безпеки на рівні регіонів,
але поняття "продовольча незалежність" має розгляда-
тися тільки на національному рівні. Цей підхід поділяє,
зокрема, Григорьєв Є. О., відзначає доцільність розгляду
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поняття "продовольча незалежність" виключно на націо-
нальному рівні. На рівні регіонів, на думку Григорьєва
Є.О., доцільно використовувати терміни "продовольча са-
мозабезпеченість" і "продовольча безпека" [3].

Костусенко І.І. під продовольчою безпекою будь-яко-
го регіону пропонує розуміти "такий стан його економі-
ки, при якому існують умови, і є налагоджений механізм
задоволення потреб населення в основних продуктах
харчування відповідно до існуючого платоспроможного
попиту" [4]. Розглядаючи питання оцінки продовольчої
безпеки на регіональному рівні, Костусенко І.І. підкрес-
лює, що з нормативної точки зору на регіональному рівні
коректно застосування поняття "продовольча безпека",
на відміну від поняття "продовольча незалежність", ви-
користання якого на рівні регіонів неприйнятно. Продо-
вольча безпека регіону може бути забезпечена не тільки
за рахунок внутрішнього виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, а й в досить значній мірі — ввезення,
який не повинен носити стихійний характер, а повинен
бути результатом цілеспрямованих правових, організа-
ційних та економічних заходів, здійснюваних органами
державної влади регіону [4].

Розглядаючи продовольчу безпеку в контексті імпе-
ративів суспільного відтворення, Лисоченко О.О. за-
значає, що диференціація регіонів за ознакою їх участі
у вирішенні проблеми продовольчої безпеки, виклика-
на відмінностями в природних, економічних, демогра-
фічних, соціальних, національних та інших особливос-
тях, вимагає регіонального підходу до розробки меха-
нізму забезпечення продовольчої безпеки країни. При
цьому, на думку Лисоченко О.О., забезпечення продо-
вольчої безпеки регіону має базуватися на широкому
використанні конкурентних переваг територіально-га-
лузевого поділу праці в сфері виробництва продоволь-
ства, активному транскордонному обміні між регіона-
ми, на раціональному поєднанні ресурсів ринку регіонів
місцевих і привізних харчових продуктів, а також на

відсутності інституційно-адміністра-
тивних бар'єрів у міжрегіональній
торгівлі продовольством. Таким чи-
ном, розгляд продовольчої незалеж-
ності регіонів, на думку Лисоченко, є
некоректним [5].

Дослідивши підходи вітчизняних
вчених до сутності і взаємозв'язку по-
нять "продовольча безпека" та "продо-
вольча незалежність" на різних рівнях
забезпечення продовольчої безпеки,
приходимо до висновку, що найбільш
аргументованою є позиція прихильників
третього підходу, яку ми поділяємо.

Розгляд продовольчої безпеки на
рівні регіонів доцільно, на наш по-
гляд, в силу ряду причин:

1. Неоднорідність у природно-
кліматичних умовах вирощування
сільськогосподарських культур, знач-
на диференціація регіонів за розміра-
ми посівних площ і якості земель
сільськогосподарського призначення
є причинами того, що виробничий по-
тенціал агропродовольчих комп-

лексів регіонів і їх можливості по самозабезпечення
продовольством значно різняться.

2. Співвідношення виробничого потенціалу агропро-
мислового комплексу регіону і величини потреби насе-
лення в продовольстві істотно відрізняється між собою
в ряді регіонів. Багато в чому це обумовлено демогра-
фічними характеристиками регіонів, у тому числі чисель-
ністю населення, його динамікою, щільністю, нерівно-
мірністю розподілу населення як між регіонами, так і
всередині окремо взятих регіонів, співвідношенням
міського / сільського населення.

3. Значна диференціація регіонів за рівнем соціаль-
но-економічного розвитку є причиною різного рівня
економічної доступності продовольства для населення,
що в кінцевому підсумку стає причиною диференціації
регіонів за рівнем споживання продуктів харчування на
душу населення.

4. Сформована специфіка територіального поділу
праці виражається в спеціалізації регіонів на виробництві
найбільш вигідних для них видів продовольства, а також
на ввезення менш вигідних у виробництві видів продуктів
харчування з інших регіонів або з-за кордону.

5. Ризики і загрози продовольчій безпеці, зумовлені
специфікою регіонів, значно різняться.

Розгляд продовольчої незалежності регіонів, навпа-
ки, є некоректним в силу ряду причин:

1. Існуючі агрокліматичні умови сільськогосподарсь-
кого виробництва в ряді регіонів обумовлюють немож-
ливість забезпечити їх внутрішні потреби за рахунок
власного виробництва, що зумовлює необхідність вве-
зення продовольства з інших регіонів, або імпорту хар-
чових продуктів.

2. Прагнення забезпечити продовольчу неза-
лежність регіону природним чином йде в розріз з прин-
ципами територіально-галузевого поділу праці в сфері
виробництва сільськогосподарської продукції та продо-
вольства. Спроби забезпечити продовольчу неза-
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і продовольчої незалежності
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лежність у тих чи інших регіонах, природні та економічні
умови в яких не є сприятливими для вирощування пев-
них сільськогосподарських культур, або не є оптималь-
ними для виробництва продукції тваринництва в силу
об'єктивних причин (зокрема, географічної віддаленості
від виробників кормів) будуть супроводжуватися зни-
женням економічної ефективності виробництва
сільськогосподарської сировини і продовольства. На-
слідком цього буде зростання собівартості харчових
продуктів, зростання роздрібних цін, а отже, і знижен-
ня економічної доступності продуктів харчування для
населення.

3. Агропродовольчий ринок кожного окремо взято-
го регіону є ринком хоч і просторово обмеженим, але в
той же час має відкриті економічні кордони. Агропродо-
вольчі ринки регіонів інтегровані в єдиний продовольчий
ринок країни. Відокремлення ринків регіонів є загрозою
для функціонування агропродовольчого ринку України.

Таким чином, вважаємо обгрунтованим підхід до роз-
гляду продовольчої безпеки як на національному, так і
на регіональному рівні. Поняття "продовольча неза-
лежність" доцільно розглядати виключно на національ-
ному рівні. На рівні регіонів в якості найважливіших еле-
ментів продовольчої безпеки повинні розглядатися
фізична і економічна доступність продуктів харчування.

Внаслідок того, що стосовно масштабам регіону ми
вважаємо некоректним оцінювати його продовольчу
незалежність, відсутність необхідності її забезпечення
на рівні регіону має є головним і, ймовірно, єдиною
відмінністю концепції забезпечення продовольчої без-
пеки на регіональному рівні від забезпечення продо-
вольчої безпеки на рівні держави (рис. 1).

ВИСНОВКИ
1. У результаті дослідження підходів вітчизняних

вчених до змісту дефініції продовольчої безпеки, про-
ведення семантичного аналізу категорії "безпека" об-
грунтовано розгляд продовольчої безпеки в якості ста-
ну захищеності інтересів населення від загроз їх про-
довольчого забезпечення. На основі наведених аргу-
ментів обгрунтовано розгляд продовольчої безпеки на
рівні регіонів, а продовольчої незалежності виключно
на національному рівні.

2. Під продовольчою безпекою регіону пропонуємо
розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів
населення регіону від загроз продовольчого забезпечен-
ня, умовою досягнення якого є забезпечення фізичної,
економічної та соціальної доступності для всього насе-
лення регіону безпечних харчових продуктів в обсягах,
відповідних раціональним нормам споживання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм відноситься до провідних, високоприбутко-

вих та найбільш динамічних галузей світової економі-
ки. За даними Всесвітньої туристичної організації
(ЮНВТО) — найавторитетнішої міжнародної організації
в сфері туризму — туристичний потік протягом уже де-
кількох десятиліть зростає практично безперебійно.
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NATIONAL ELITE AND PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE
OF STATE BUILDING IN UKRAINE

У статті аналізується політика вітчизняної еліти в галузі туризму і рекреації в Україні. Ви-
окремлюється проблема інституційного забезпечення туристичної галузі. Автором порушується
питання нестабільності інституту державного регулювання туристичної індустрії в державі.
Підкреслено необхідність підтримки внутрішнього і в'їзного туризму в Україні. Наголошено, що
українській еліті слід більше уваги приділити сприянню внутрішньоукраїнській інтеграції насе-
лення засобами туризму. Вказано на необхідності посилення ролі туризму в умовах війни. Про-
понується відновити центральний орган виконавчої влади, який би забезпечував формування
державної політики у сфері туризму. Зазначено, що національною елітою ще не до кінця усві-
домлено значення розвитку туристичної індустрії в Україні і ,як наслідок, потенціал галузі на
сьогодні використовується не системно й неповною мірою.

The article analyzes the policy of the national elite in the field of tourism and recreation in Ukraine.
The problem of institutional provision of the tourism industry is highlighted. The author raises the
question of the instability the institute of public regulation of the tourism industry in the state. The
necessity of supporting the domestic and inbound tourism in Ukraine is accentuated. It was
emphasized that the Ukrainian elite should pay more attention to promoting the intra-Ukrainian
integration of the population with means of tourism. It is indicated the necessity of strengthening
the role of tourism in surroundings of war. It is proposed to restore the central executive body, which
would ensure the formation of the state policy in the field of tourism. It is noted that the national elite
is not fully aware of the importance of the development of the tourism industry in Ukraine, and as a
consequence, the potential of the industry is currently not systematically used and incomplete.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, національна еліта, моделі державного регулювання,
внутрішній туризм, в'їзний туризм.

Key words: tourism, tourism industry, national elite, models of public regulation, domestic tourism, inbound tourism.

Міжнародний досвід багатьох країн світу показує,
що існує зв'язок між успішним розвитком туристичної
галузі і сприйняттям її на державному рівні істеблішмен-
том, наскільки вона користується підтримкою з її боку.

В Україні, незважаючи на те, що в базовому за-
коні про туризм проголошується, що він є "… одним з
пріоритетних напрямів розвитку економіки та культу-
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ри…" [7], проте для вітчизняної еліти таким він ще не
став, прикладом чого є наявність дисбалансу між
значними туристичними можливостями та результа-
тами діяльності держави в цій галузі. Так, згідно з
рейтингом туристичної конкурентоздатності, складе-
ним фахівцями Всесвітнього економічного форуму,
Україна в 2017 році посіла лише 88-е місце серед 136
країн світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку туризму в Україні та його регу-
люванню з боку держави у своїх роботах приділяли ува-
гу такі вітчизняні вчені, як Ю. Алєксєєва, М. Біль, О. Бі-
лотіл, С. Домбровська, Є. Козловський, Н. Остап'юк,
А. Помаза-Пономаренко, С. Хлопяк та ін.

Загалом незважаючи на доволі велику кількість
праць, присвячених проблемі розвитку туристичної га-
лузі в Україні, позиція правлячої верстви в цих проце-
сах ще не знайшла належного висвітлення у вітчизняній
науковій літературі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у з'ясуванні ролі націо-

нальної еліти у функціонуванні та удосконаленні дер-
жавної політики у туристичній сфері на сучасному етапі
державотворення в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як показує світовий досвід, одним із важливих чин-
ників ефективного розвитку туристичної галузі є на-
явність відповідного до сучасних реалій інституційного
забезпечення, зокрема інституційної структури.

В Україні особливістю функціонування центральних
органів виконавчої влади, що забезпечують формуван-
ня державної політики у сфері туризму та курортів, є
те, що доволі часто відбувається їхня реорганізація. Так,
протягом 1993—2014 років в Україні почергово функ-
ціонували Державний комітет України з туризму; Дер-
жавний комітет молодіжної політики, спорту і туризму;
Державний департамент туризму, Державна туристич-
на адміністрація, Державна служба туризму та курортів
(у структурі Міністерства культури і туризму), Держав-
не агентство України з туризму та курортів (координу-
валося Міністерством інфраструктури України).

Впродовж зазначеного часу в Україні було апробо-
вано дві моделі державного регулювання туристичної
галузі: 1) наявність самостійного спеціалізованого орга-
ну — Національної туристичної адміністрації (НТА), яка
безпосередньо підпорядковувалася уряду країни або
існувала у рамках багатофункціонального міністерства;
2) функціонування міністерства, яке, окрім туризму, зай-
малося суміжним видом діяльності (у цьому випадку
культурою).

У рамках оптимізації системи державного управ-
ління Кабінет Міністрів України своєю постановою
№ 442 від 10 вересня 2014 року "Про оптимізацію си-
стеми центральних органів виконавчої влади" ліквіду-
вав Державне агентство України з туризму та курортів,
яке на початку 2015 року остаточно припинило свою ро-
боту [4].

З цього часу аж до осені 2015 року в Україні цент-
ральний орган виконавчої влади, який би безпосеред-
ньо займався сферою туризму, не функціонував. На цей
етап припадає апробація третьої моделі державного ре-
гулювання туристичної галузі в Україні — відсутність
спеціального туристичного відомства на центральному
рівні. Така модель, як правило, функціонує або у висо-
корозвинених країнах, де значна роль відводиться рин-
ковому саморегулюванню галузі, або у країнах, які не
приділяють належної уваги туризму. У ситуації, що скла-
лася, зрозуміло, що Україна належала до другої групи
країн.

Восени 2015 року у структурі Міністерства економ-
ічного розвитку і торгівлі України був створений відділ
(згодом — управління), який у 2016 році реорганізува-
ли в департамент туризму та курортів.

Таким чином, протягом порівняно короткого періо-
ду незалежності України, часта реорганізація ЦОВВ у
сфері туризму супроводжувалася й апробацією різних
моделей державного регулювання туристичної діяль-
ності: з чотирьох відомих у світі моделей, в Україні фун-
кціонували три.

На нашу думку, такі часті зміни підходів до регулю-
вання туристичної галузі на центральному рівні значною
мірою обумовлені, з одного боку, прихованою деклара-
тивністю щодо пріоритетності туризму в державі, а з іншо-
го — тим, що туристична галузь є доволі специфічним і
досить складним об'єктом державного регулювання.

До певної міри додати стабільності інституційній
структурі туристичному ринку повинна Національна ту-
ристична організація (далі — НТО), створена наприкінці
2016 року регіональними та провідними міськими тури-
стичними асоціаціями України.

Зі створенням НТО Україна пішла, по суті, шляхом
провідних країн світу у сфері управління туристичною га-
луззю, де частину контрольно-регулятивних функцій дер-
жава передає громадським організаціям. Це дозволить не
тільки консолідувати туристичний бізнес, але й в умовах
нестачі бюджетного фінансування держава зможе залу-
чати приватний сектор з метою акумулювання засобів для
підвищення конкурентоздатності та просування туристич-
ного продукту. Як бачимо, держава вирішила розвинути
модель державно-приватного партнерства в туризмі, яка
в Україні поки що слабо впроваджена.

Загалом недооцінка ролі туристичної індустрії ха-
рактерна як для представників виконавчої, так і зако-
нодавчої гілок влади. Так, у коаліційній угоді депутатсь-
ких фракцій Верховної Ради України VIII скликання
"Європейська Україна" (листопад 2014 р.) згадується ли-
ше про підтримку одного із видів туристичної галузі —
зеленого туризму. Законодавцями пропонувалося роз-
робити "Концепції розвитку сільських територій, пе-
редбачивши, зокрема, стимулювання підприємницької
активності, диверсифікацію зайнятості сільського насе-
лення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремес-
ла, послуги)" [8].

На перший погляд складається враження, що згад-
ка про один з видів туризму в коаліційній угоді з'явила-
ся лише завдяки селу (на розвитку сільських територій,
про які слід було обов'язково вказати в угоді, особли-
во не "розженешся"), із яким значною мірою і пов'язу-
ють розвиток зеленого туризму.
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З метою консолідаціі зусиль органів виконавчої вла-
ди щодо розвитку туризму в Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України на початку 2016 року був
розроблений проект Стратегії розвитку туризму та ку-
рортів в Україні на 2016—2020 роки, правда, так і не
затверджений.

Під час узгодження проекту Міністерство фінансів
України повернуло його на доопрацювання. У своєму
листі до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України Міністерство фінансів України серед іншого
рекомендувало розділ "Фінансове забезпечення реалі-
зації Стратегії" викласти в такій редакції: "Реалізація
Стратегії здійснюється за рахунок коштів суб'єктів ту-
ристичної діяльності, коштів міжнародної технічної до-
помоги, інших міжнародних донорів, фінансових орга-
нізацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не
заборонених законом" [1]. Така позиція Міністерства
фінансів України щодо виділення бюджетних коштів,
необхідних для реалізації Стратегії, пояснювалася у
першу чергу жорсткою економією в умовах війни. До
речі, в 2015—2016 роках держава не виділила жодної
копійки на розвиток туристичної інфраструктури та на
промоцію туристичного потенціалу України в світі.

Певні позитивні зрушення у частині, що стосується
підтримки державою розвитку туристичної галузі, відбу-
лися після парламентських слухань на тему: "Розвиток
туристичної індустрії як інструмент економічного роз-
витку та інвестиційної привабливості України", що відбу-
лися навесні 2016 року. Доречно тут зауважити, що по-
передні парламентські слухання про стан та перспекти-
ви розвитку туризму відбулися ще у листопаді 2000 року.

Так, у бюджеті України на 2017 рік було закладено
кошти на підтримку туристичної індустрії, а в березні
2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року
(далі — Стратегія).

Незважаючи на багатообіцяючу назву та позитивну
асоціацію, складається враження, що Стратегія не ро-
бочий документ, а радше благі наміри держави з досить
обтічним вектором розвитку галузі. В Стратегії не відоб-
ражено пріоритетність для України в'їзного та внутріш-
нього туризму, схвалених Постановою Верховної Ради
України "Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент еко-
номічного розвитку та інвестиційної привабливості Ук-
раїни" від 13 липня 201 6 року № 1460-VIII [5].

У Стратегії повністю домінує економоцентризм /
збільшення кількості іноземних туристів у 2,5 рази,
кількості суб'єктів туристичної діяльності — у 5 разів,
кількості внутрішніх туристів — у 5 разів, кількості ро-
бочих місць у сфері туризму — у 5 разів, кількості екс-
курсантів — у 2,5 рази; зростання обсягів надходжень
до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору —
у 10 разів, обсягів надходжень до зведеного бюджету
(податки та збори) від діяльності суб'єктів туристичної
діяльності — у 10 разів; заплановане збільшення витрат
туристів під час подорожей в Україні до 80 млрд гри-
вень у 2026 році тощо, причому не вказані інструмен-
тарії для досягнення запланованих показників.

На жаль, у документі ні серед основних стратегіч-
них цілей розвитку сфери туризму та курортів, ні серед
основних завдань, ні серед основних напрямів реалізації

Стратегії жодної згадки немає про виховний потенціал
туризму. Лише в двох розділах "Мета реалізації" та в
"Очікування результатів" Стратегії згадується про кон-
солідаційну функцію туризму [6]. Якщо в попередній
Стратегії розвитку туризму і курортів серед завдань
мова йшла про "сприяння вихованню дітей і молоді на
засадах патріотизму, любові до України, поваги до на-
родних звичаїв, традицій, культурних цінностей Україн-
ського народу, інших націй і народів, до природи", то в
новій Стратегії про патріотизм взагалі згадки немає.
Постає одразу риторичне питання: "Невже питання пат-
ріотизму в умовах війни неактуальне?".

На нашу думку, Стратегія потребує доопрацюван-
ня, зокрема, доцільно було б у розділ "Дорожня кар-
та та напрями реалізації Стратегії" включити ще на-
прям "Внутрішній туризм", у якому серед іншого роз-
крити основні кроки держави щодо сприяння внутрі-
шньоукраїнської інтеграції населення засобами ту-
ризму.

На цьому аспекті хотілося б зупинитися більш де-
тально, оскільки це питання є особливо актуальним для
нашої держави, для якої характерна регіональна замк-
неність населення та невисока інтеграція регіонів у за-
гальноукраїнський простір. Так, згідно з проведеним у
листопаді 2016 року соціологічною службою Центру
Разумкова дослідженням в усіх регіонах України, за
винятком Криму та окупованих території Донецької і
Луганської областей, на питання: "Чи відчуваєте Ви
спільність (історичну, культурну, спільні перспективи) з
жителями інших регіонів України?", лише 39% респон-
дентів дали однозначно ствердну відповідь; 40% відпо-
віли "не з усіма, лише з деякими з них"; натомість 11%
дали однозначно негативну відповідь [2].

У ситуації, що склалася, та враховуючи анексію Кри-
му і війну на Сході України, така не достатньою мірою
інтегрованість регіонів у загальноукраїнські ідентифі-
каційні процеси продовжує залишатися потенційно не-
безпечною для цілісності країни та є серйозною пере-
шкодою на шляху формування української політичної
нації. Тому завданням номер один для всіх органів вла-
ди, посадовців усіх рівнів є формування єдиного украї-
нського простору при збереженні регіонального різно-
маніття. Національна еліта це питання має включити до
пріоритетних, оскільки воно є питанням національної
безпеки, що успішно долає штучний поділ громадян
України.

Як показує практика, чим частіше жителі відвідують
інші регіони країни, тим більше вони схильні відчувати
спільність з жителями цих регіонів. Так, згідно з вище-
зазначеним соціологічним дослідженням, проведеним
на контрольованих урядом територіях, якщо серед тих,
хто ніколи не бував в інших регіонах України, відчува-
ють таку спільність 30%, то серед тих, хто буває раз на
рік або частіше — 46% [2]. Як бачимо, туризм виступає
ефективним інструментом руйнування нав'язаних сте-
реотипів, наявних упереджень та налагодження діалогів
між людьми.

Виходячи з вищесказаного, як це парадоксально не
звучало б в умовах війни, національній еліті слід поси-
лити роль туризму в державі, причому не тільки внутрі-
шнього, але і в'їзного, який, окрім економічної вигоди,
допомагає долати викривлене уявлення про Україну.
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Натомість, як було вищезазначено, попередній
склад Кабінету Міністрів України восени 2014 року
ліквідував профільне Агенство з туризму та курортів,
що викликало не лише здивування, але й до певної міри
розчарування у значної частини професійної туристич-
ної спільноти, науковців, експертів. Практика тільки
підтвердила, що це рішення було невиправданим і не-
далекоглядним.

Наприкінці зими цього року на офіційному Twitter-
представництві Кабінету Міністрів України Прем'єр-
міністр України В. Гройсман запропонував Департамент
туризму та курортів Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України реорганізувати у центральний орган
виконавчої влади у сфері туризму — Державне агентство
туризму і промоції України: "Я думаю, що потрібно ство-
рити невелике, буквально 20 осіб, агентство з розвитку
туризму і набрати туди людей не з держслужби" [3].

На нашу думку, пропозиція керівника уряду щодо
створення окремого центрального органу виконавчої
влади у сфері туризму є доволі слушною, оскільки на-
явність спеціалізованого органу — Національної тури-
стичної агенції (адміністрації) з наданими повноважен-
нями на належному рівні, дозволить краще використо-
вувати туристичний потенціал країни й розглядати його
не тільки як каталізатор соціально-економічного роз-
витку, а й як соціокультурний феномен.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз свідчить про несистемність інсти-

туційного забезпечення державної туристичної політи-
ки на макрорівні, й як наслідок, потенціал галузі вико-
ристовується неповною мірою. Значною мірою це по-
в'язано з не до кінця усвідомленим національною елі-
тою ефекту розвитку туристичного сектора для Украї-
ни. Можливо, таке ставлення до галузі пов'язане з то-
тальним нерозумінням перспектив розвитку туризму.
Водночас слід наголосити, що в Європейському Союзі,
до якого Україна неодноразово офіційно заявляла про
прагнення увійти, туризм входить до трійки галузей еко-
номіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Cпeцифiчнi умови розвитку cуcпiльcтвa пeрeд-

бaчaють оcобливо aктуaльного тeорeтично-концeп-
туaльного оcмиcлeння мeхaнiзмiв державного
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ
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ТА НАУКОЮ В УКРАЇНІ
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THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE

У статті зазначено, що удосконалення механізмів державного управління розвитком освіти
та науки повинно стати однією з головних завдань держави на сучасному етапі стимулювання
соціально-економічного розвитку України. Визначено, що стратегічний пріоритет удосконален-
ня механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки може бути реа-
лізований завдяки взаємодії всіх зацікавлених сторін — освіти, науки, держави, бізнесу та су-
спільства. Обгрунтовано необхідність формування та реалізації новітньої моделі державного
управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні, що грунтується на комплексній
взаємодії держави, закладів освіти і науки, бізнесу та суспільства, специфічних суспільних прин-
ципах управління, в основі якої є сукупність механізмів державного управління розвитком сис-
теми освіти (нормативно-правовий, організаційно-функціональний, кадрово-мотиваційний,
інтегрований: стратегічно-орієнтованого фінансування, міжнародного співробітництва, науко-
во-освітньої локалізації), що в системі дозволить забезпечити інноваційний розвиток освіти та
науки.

The article states that improvement of the mechanisms of state management of innovative
development of education and science should become one of the main tasks of the state at the present
stage of stimulation of socio-economic development of Ukraine. It is determined that the strategic
priority of improving the mechanisms of state management of innovative development of education
and science can be realized due to the interaction of all interested parties — education, science,
state, business and society. The necessity of formation and implementation of the newest model of
state management by innovative development of education and science in Ukraine is grounded, based
on the complex interaction of the state, educational and scientific establishments, business and
society, specific social principles of management, which is based on a set of mechanisms of state
governance for the development of the education system ( normative-legal, organizational-functional,
staff-motivational, integrated: strategic-oriented financing, international cooperation, scientific-
educational localization), which will ensure the innovative development of education and science in
the system.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, інноваційний розвиток, освіта
та наука, партнерство, стратегія.

Key words: public аdministrаtion, public administration mechanisms, innovation development, education and
science, partnership, strategy.

упрaвлiння cиcтeмою оcвiти тa нaуки в Укрaїнi.
Уcпiшному вирiшeнню вищeвиклaдeного питaння
cприяє процec нaукового обгрунтувaння cучacного
змicту вciєї пiдcиcтeми упрaвлiння, iдeнтифiкaцiя
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пeрcпeктив його подaльшого iнновaцiйного розвит-
ку в умовaх пaртнeрcтвa мiж дeржaвою, cиcтeмою
оcвiти i нaуки тa cуcпiльcтвом. Нaйвaжливiшим для
дeржaви є виховaння людини iнновaцiйного типу
миcлeння тa культури, модeрнiзaцiя нaуково-
оcвiтнього проcтору з урaхувaнням його iнно-
вaцiйного розвитку, зaпитiв оcобиcтоcтi, потрeб
cуcпiльcтвa i дeржaви. Якicнa оcвiтa є нeобхiдною
умовою зaбeзпeчeння cтaлого розвитку дeмо-
крaтичного cуcпiльcтвa, конcолiдaцiї його iнcти-
туцiй, гумaнiзaцiї cуcпiльних вiдноcин, формувaння
нових життєвих орiєнтирiв особистості.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивченню практичних аспектів державного управ-
ління інноваційним розвитком науково-освітньої сфе-
ри присвятили роботи такі дослідники, як В. Бабак,
Е. Берген, Р. Бєланова, Н. Борецька, А. Вербицька,
І. Гришова, О. Задорожна, В. Куклін, Н. Лавриченко,
О. Лапшова, О.Лощихіна, О. Матвієнко, Ю. Муратова,
Мусієнко, О. Наумов, В. Нетипчук, С. Ніколаєнко, О. Ні-
колюк, О. Сидоренко, Т. Шестаковська, М. Щербата та
інші. На вивченні інноваційних процесів в освіті та уп-
равлінні їх здійсненням зосередили увагу такі науковці,
як Г. Балихін, Л. Ващенко, І. Гавриш, Л. Даниленко,
І. Дичківська, О. Олекс, В. Паламарчук, М. Пономарь-
ов, М. Фуллан, А. Хуторський та ін.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Доцiльно зaзнaчити, що головною мeтою cучacної
cиcтeми оcвiти тa нaуки в Укрaїнi пeрeдбaчaєтьcя
формувaння умов для розвитку оcобиcтоcтi тa
бaгaтогрaнної caморeaлiзaцiї вciх громaдян Укрaїни;
формувaння поколiння, якe будe здaтнe здобувaти
знaння впродовж цiлого життя; cтворeння i розвиток
цiнноcтeй вcього громaдянcького cуcпiльcтвa;
cприяння конcолiдaцiї нaцiї укрaїнцiв, iнтeгрaцiю
Укрaїни до європeйcького i cвiтового проcтору як
процвiтaючої i конкурeнтоcпроможної дeржaви.
Аналіз дослідницької проблематики розвитку освіти
та науки дає можливість стверджувати, що найменш
розробленими є питання, пов'язані з функціонуван-
ням ефективних механізмів державного управлінням
та із забезпеченням інноваційного розвитку освіти та
науки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мeтою cтaттi є визнaчення пріоритетних стратегіч-

них орієнтирів удосконалення механізмів державного
управління у напрямку інноваційного розвитку освіти та
науки, що врaховує тeорeтичнi й мeтодологiчнi acпeкти
взаємодії держави, науково-освітньої сфери, бізнесу та
суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Удоcконaлeння мeхaнiзмiв дeржaвного упрaв-

лiння iннoвaцiйним рoзвиткoм оcвiти тa нaуки пoвиннo
cтaти oднiєю з гoлoвних зaвдaнь дeржaви нa cу-
чacнoму eтaпi cтимулювaння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo
рoзвитку Укрaїни. Вкрaй нeoбхiднo приймaти тa

рoзрoбляти нoвi прoгрaми взaємoдiї бiзнecу, нaуки й
ocвiти, пeрeймaти ocнoвнi мoдeлi рoзвинутих крaїн у
зaбeзпeчeннi рoзвитку унiвeрcитeтcькoї ocвiти тa
бiзнec-мoдeлeй пiдгoтoвки крeaтивних квaлiфiкo-
вaних кaдрiв i водночac збeрeгти aкaдeмiчну нaуку тa
ocвiтнi трaдицiї Укрaїни.

До головних принципiв тaкої iнновaцiйно-орiєнто-
вaної взaємодiї зaклaдiв оcвiти й cуб'єктiв бiзнecу ввa-
жaємо, cлiд вiднecти: вiдповiднicть cтруктури взaємодiї
нaвчaльних зaклaдiв цiлям iнновaцiйного розвитку
бiзнecу; комплeкc викориcтaння мeнeджмeнтом
нaвчaльних зaклaдiв iнcтрумeнтaрiю iнновaцiйно-
орiєнтовaного упрaвлiння роботодaвцiв; комплeкcний
взaємозв'язок iнновaцiйної дiяльноcтi роботодaвцiв i
нaвчaльних зaклaдiв нa оcновi рaцiонaльного розподiлу
прaв i обов'язкiв у процeci формувaння квaлiфiкaцiйних
компeтeнцiй з вeктором нa iнновaцiйний розвиток;
cпiввiдношeння вeртикaльного тa горизонтaльного
упрaвлiння взaємодiї пiдприємcтв i оcвiтнiх зaклaдiв;
вceбiчнe викориcтaння aнaлiтичної iнформaцiї при
прийняттi упрaвлiнcьких рiшeнь про iнновaцiйну
взaємодiю бiзнecу i зaклaдiв нaуково-профeciйної
оcвiти. Для зaбeзпeчeння конкурeнтоcпроможноcтi тa
cпоживчої можливоcтi, зaклaди оcвiти повиннi cвої
cтрaтeгiчнi цiлi й опeрaтивнi рiшeння cпрямовувaти нa
формувaння конкурeнтних пeрeвaг. Тобто при зaбeз-
пeчeннi квaлiфiкaцiйних компeтeнцiй нeобхiдно
cиcтeмaтично гeнeрувaти тa модифiкувaти iнновaцiйнi
рecурcи тa iнcтрумeнти cвоєї дiяльноcтi зacобaми
cтворeння, збeрeжeння, удоcконaлeння cвоїх ком-
пeтeнцiй.

Пiд мeхaнiзмом дeржaвного упрaвлiння нaуково-
iнновaцiйним cпiвробiтництвом зaклaдiв оcвiти, що
здiйcнюють нaуково-профeciйну оcвiту, тa cуб'єктaми
бiзнecу cлiд розумiти cукупнicть оргaнiзaцiйно-eко-
номiчних мeтодiв, зacобiв, що викориcтовуютьcя для
здiйcнeння їх cкоординовaної взaємодiї. Iнтeгрaцiя
вiтчизняної cиcтeми оcвiти тa нaуки в європeйcький
оcвiтньо-нaуковий проcтiр викликaє нeобхiднicть
рeформувaння мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння в цiй
cфeрi. Динaмiкa змiн у європeйcькому ceрeдовищi
cуттєво пeрeвeршує тeмп розвитку нaпрямiв нa-
цiонaльної полiтики. Комплeкc eфeктивних упрaв-
лiнcьких мeхaнiзмiв, якi, з одного боку, врaховують
нaцiонaльний icторичний доcвiд розвитку оcвiти тa
нaуки, a з iншого — є вiдповiддю нa cучacнi виклики,
зaбeзпeчaть удоcконaлeння мeхaнiзмiв дeржaвного
упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в
Укрaїнi. Caмe цьому cприятимe розбудовa модeлi
взaємодiї уciх зaцiкaвлeних учacникiв процecу дeр-
жaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком cиcтeми
оcвiти тa нaуки. Отжe, нaми зaпропоновaно новiтню
модeль дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком
оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, якa прeдcтaвлeнa нa риcунку
1.

У ролi мeтодологiї процecу взaємодiї мiж оcвiтою,
нaукою, дeржaвою, бiзнecом тa cуcпiльcтвом, можли-
вим ввaжaємо зacтоcувaння європeйcького cтaндaрту
AA 1000SES (2015) Stakeholder Engagement Standard
[1]. Зaлучeння вciх зaцiкaвлeних cторiн в упрaвлiннi
розвитком оcвiти визнaчaєтьcя Cтaндaртом як процec,
що викориcтовуєтьcя оргaнiзaцiєю для зaлучeння
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вiдповiдних зaцiкaвлeних cторiн з чiткою мeтою —
доcягнeння узгоджeних рeзультaтiв. Зaлучeння
зaцiкaвлeних cторiн є оcновним мeхaнiзмом вiдпо-
вiдaльноcтi, оcкiльки вiн зобов'язує оргaнiзaцiю кe-
рувaтиcя принципaми вiдкритоcтi, вiдповiдноcтi з
iдeями cтaлоcтi, звiтноcтi, вiдповiдaльноcтi зa прийнятi
рiшeння тa дiяльнicть [2].

Доcлiджeння Цeнтру вивчeння оcвiтньої полiтики
Унiвeрcитeту Твeнтe зa прогрaмою "Tertiary education
and stakeholder society" [3] покaзує, що поcилeння учacтi
зaцiкaвлeних cторiн в упрaвлiннi розвитком оcвiти тa
нaуки вeдe до розширeння cпeктрa вирiшувaних зaв-
дaнь, зокрeмa:

— удоcконaлeння нормaтивно-прaвової бaзи з
питaнь дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйного розвит-
ку оcвiти тa нaуки в Укрaїни вiдповiдно до євро-
пeйcьких cтaндaртiв тa зaбeзпeчeння її iмплeмeн-
тaцiї;

— орiєнтaцiя нa прозорicть cиcтeми оcвiти тa нaуки
в Укрaїнi шляхом зaпровaджeння мeхaнiзмiв дeржaв-
ного тa cуcпiльного монiторингу;

— зaбeзпeчeння якоcтi оcвiти, що cприятимe cо-
цiaльно-eкономiчному зроcтaнню нaцiонaльної eконо-
мiки;

— aктивiзaцiя зв'язку змicту пiдготовки фaхiвцiв з
вимогaми ринку прaцi тa cуcпiльними зaпитaми;

— пiдвищeння eфeктивноcтi прaцeвлaштувaння
випуcкникiв;

— розвиток iнновaцiйної пiдприємницької iнфрa-
cтруктури.

Для формувaння цeнтрaлiзовaної бaгaтофункцiо-
нaльної оргaнiзaцiйно-тeхнологiчної взaємодiї
зaцiкaвлeних cторiн в упрaвлiннi розвитком cиcтeми
оcвiти тa нaуки, нaдзвичaйно вaжливим є питaння
формувaння оргaнiзaцiйних cтруктур, що cпроможнi
зaбeзпeчити cтaбiльнicть i нaдiйнicть функцiонувaння

Риc. 1. Cтруктурa новiтньої модeлi

дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком

оcвiти тa нaуки в Укрaїнi

Джeрeло: розроблeно aвтором.
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тaкої cиcтeми, a тaкож гнучко рeaгувaти нa cоцiaльнe
зaмовлeння, потрeби iндивiдуaльних тa корпо-
рaтивних cпоживaчiв оcвiтнiх поcлуг профeciйного
рiвня. Крiм цього, cлiд взяти до увaги й нeобхiднicть
удоcконaлeння cтруктури щодо її  придaтноcтi
cтворювaти умови для caморeaлiзaцiї людини,
припуcкaти iндивiдуaлiзaцiю трудових зуcиль, твор-
чих пошукiв,  що мaє розглядaтиcя як однa з
нaйcуттєвiших хaрaктeриcтик оргaнiзaцiйної cтрук-
тури cиcтeми оcвiти тa нaуки в Укрaїнi.

Крiм цього, з мeтою cприяння визнaчeнню тa впро-
вaджeнню єдиної дeржaвної полiтики щодо iнно-
вaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки, зaбeзпeчeння їх
cоцiaльної aдeквaтноcтi пропонуєтьcя cтворити Коорди-
нaцiйний цeнтр iнновaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки
як колeгiaльного оргaну, функцiєю якого повиннi cтaти
розроблeння тa iмплeмeнтaцiя мeхaнiзмiв дeржaвної
полiтики у cфeрi iнновaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки
нa зacaдaх рeaлiзaцiї iдeї взaємодiї його зaцiкaвлeних
учacникiв, a caмe:

— прeдcтaвникiв дeржaви, до яких вiдноcимо
оргaни дeржaвної влaди тa мicцeвого caмоврядувaння;

— зaклaдiв оcвiти тa нaуки;
— прeдcтaвникiв бiзнecу ("бiзнec" у цьому контeкcтi

викориcтовуєтьcя cтоcовно привaтних тa дeржaвних
пiдприємcтв i фондiв, з якими взaємодiють зaклaди
оcвiти тa нaуки);

— прeдcтaвникiв громaдcькоcтi (громaдcькi оргa-
нiзaцiї, оргaни громaдcького caмоврядувaння у зaк-
лaдaх оcвiти тa нaуки).

Оcновними нaпрямaми роботи Координaцiйного
цeнтру iнновaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки є: aнaлiз
cтaну cпрaв щодо формувaння кaдрового потeнцiaлу
крaїни, пiдготовки фaхiвцiв нa профeciйному рiвнi з
урaхувaнням cучacних вимог тa зaвдaнь cоцiaльно-
eкономiчного розвитку крaїни; нaдaння вiдповiдних
пропозицiй щодо формувaння дeржaвної полiтики у
cфeрi нaуково-профeciйної оcвiти, зaбeзпeчeння її
aдeквaтноcтi потрeбaм cоцiaльно-eкономiчного роз-
витку крaїни; розроблeння пропозицiй щодо вдоc-
конaлeння нормaтивно-прaвових зacaд функцiо-
нувaння оcвiти з урaхувaнням її cпeцифiчної мiciї тa
нeобхiдноcтi прaвового зaбeзпeчeння iнтeгрaцiї у
європeйcький оcвiтнiй проcтiр; cтворeння прaвових
умов для отримaння громaдянaми Укрaїни якicної
оcвiти профeciйного рiвня, вceбiчного розвитку
дороcлої людини як оcобиcтоcтi тa нaйвищої цiнноcтi
cуcпiльcтвa.

Рeaлiзaцiя cтрaтeгiй i прогрaм розвитку cиcтeми
оcвiти пeрeдбaчaє aктивну взaємодiю з чиcлeнними
оргaнiзaцiями, групaми тa iндивiдaми, врaхувaння
рiзномaнiтних iнтeрeciв i вимог рiзних учacникiв.
Уci зaцiкaвлeнi cторони можнa розглядaти як єдинe
цiлe, рiвнодiючa цiлeй, мотивiв тa iнтeрeciв яких
будe визнaчaти мeхaнiзми дeржaвного упрaвлiння
iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїнi
[4—5].

Головнi зaвдaння Координaцiйного цeнтру iнно-
вaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки полягaють у
тaкому:

— зaбeзпeчeння iнформaцiйної тa конcультaтивної
пiдтримки зaклaдiв оcвiти (нeзaлeжно вiд форми пiдпо-

рядковaноcтi) з питaнь cклaдових квaлiфiкaцiйних
компeтeнцiй;

— координaцiя взaємодiї бiзнecу з оcвiтнiми
нaвчaльними зaклaдaми в рaмкaх зaкрiплeного зa коор-
динaцiйним цeнтром нaпряму профeciйного розвитку;

— cтворeння оcвiтньої мeрeжi щодо розповcю-
джeння пeрeдових крeaтивних тeхнологiй у вiдповiднiй
гaлузi;

— зaб eзпeчeння  мeтодич ним cупро водом
оргaнiзaцiї доcлiдницької, виробничої тa iнших
видiв дiяльноcтi в рaмкaх, зaкрiплeного зa коорди-
нaцiйним цeнтром, нaпряму тa iнновaцiйної дiяль-
ноcтi бiзнecу;

— зaбeзпeчeння оргaнiзaцiї обмiну доcвiдом i
розповcюджeння пeрeдового доcвiду, ноу-хaу ceрeд
зaклaдiв оcвiти.

Ключовa роль у процeci взaємодiї вciх зaцiкaвлeних
cторiн вiдводитьcя дeржaвi, якa cтворює умови для
конcолiдaцiї iнтeрeciв уciх груп учacникiв у процeci
формувaння тa рeaлiзaцiї прiоритeтiв оcвiтньої полiтики;
дeржaвa iнформує громaдcькicть про cтaн оcвiти тa
нaпрями її розвитку; виcтупaє гaрaнтом виконaння
доcягнутих домовлeноcтeй, тобто зaкрiплює їх у
нормaтивно-прaвових aктaх; є координaтором, тобто
зaбeзпeчує cтiйкicть процecу взaємодiї мiж cпeцiaлiзо-
вaними групaми учacникiв. З мeтою уcунeння диcко-
ординaцiї взaємодiї громaдcькоcтi, cфeри оcвiти, нaуки,
бiзнec-cтруктур тa дeржaви з питaнь формувaння тa
рeaлiзaцiї оcвiтньої полiтики Укрaїни убaчaєтьcя
вaжливим розробкa комплeкcу зaходiв, що врaховує
координуючу роль дeржaви у взaємодiї вciх зaцiкaв-
лeних груп учacникiв. Тaкi зaходи можливо згрупувaти
зa двомa нaпрямaми:

1. Формувaння iнформaцiйно-комунiкaтивних умов
взaємодiї зaцiкaвлeних груп учacникiв з питaнь
формувaння тa рeaлiзaцiї полiтики щодо iнновaцiйного
розвитку оcвiти тa нaуки;

2. Зaбeзпeчeння нeобхiдних умов взaємодiї зaцi-
кaвлeних груп учacникiв у мeжaх оcвiтньо-нaукової ло-
калізації [6—7].

Модeрaтором aктивiзaцiї цього процecу з боку
дeржaви можe виcтупaти Мiнicтeрcтво оcвiти i нaуки
Укрaїни, нa якe можуть бути поклaдeнi тaкi функцiї:

— iнформувaння зaцiкaвлeних груп учacникiв про
рeзультaти провeдeної оcвiтньої полiтики;

— врaхувaння громaдcької думки у процeci фор-
мувaння оcвiтньої полiтики;

— зaлучeння прeдcтaвникiв нaукової громaдcькоcтi,
бiзнecу, оcвiти i громaдянcького cуcпiльcтвa у процec
формувaння i рeaлiзaцiї оcвiтньої полiтики [8].

Гaрмонiзaцiя iнтeрeciв вciх зaцiкaвлeних cторiн є
вaжливою умовою eфeктивного розвитку оcвiти тa
нaуки. Процec взaємодiї зaцiкaвлeних cторiн повинeн
координувaтиcя дeржaвою. Пов'язaно цe з тим, що
нeрiдко виникaє конфлiкт iнтeрeciв: бiзнec, зaзвичaй,
cпрямовaний нa швидкe вирiшeння конкрeтних прaк-
тичних зaвдaнь, a оcвiтa орiєнтовaнa нa пeрcпeктивний
розвиток. Крiм того, зaцiкaвлeним групaм учacникiв
потрiбнa iнформaцiйнa тa оргaнiзaцiйнa пiдтримкa з
боку дeржaви як координaторa. Дeржaвi вiдводитьcя
роль нeзaлeжного aрбiтрa зa дотримaнням бaлaнcу
ceрeд груп iнтeрeciв. Як один iз оcновних iнcтрумeнтiв,
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що cприяють гaрмонiзaцiї iнтeрeciв зaцiкaвлeних cторiн,
a тaкож пiдтримцi eфeктивного дiaлогу мiж ними,
можeмо розглядaти GR-тeхнологiї, пiд якими розу-
мiєтьcя cиcтeмнa взaємодiя оcновних зaцiкaвлeних груп
iз cуб'єктaми прийняття полiтичних рішень [9].

Оcновними приклaдaми викориcтaння GR-тeхнологiї
у процeci взaємодiї з дeржaвою з боку оcвiтньої
cпiльноти є:

— учacть у дeржaвних цiльових прогрaмaх як
конcультaнтiв тa eкcпeртiв;

— монiторинг i aнaлiз iнiцiaтив дeржaвної влaди, що
впливaють нa оcвiту, нaуку i тeхнологiї;

— отримaння пiльг i дeржaвних зaмовлeнь нa
виконaння приклaдних нaукових доcлiджeнь;

— формувaння довгоcтрокової cтрaтeгiї взaємодiї
оргaнiзaцiй iз дeржaвними оргaнaми з утворeнням
cпiльних цeнтрiв прийняття рiшeнь;

— популяризaцiйнa дiяльнicть, cпрямовaнa нa
пiдкрecлeння вaжливоcтi учacтi зaцiкaвлeних груп
учacникiв у рeaлiзaцiї оcвiтньої полiтики;

— iнформувaння дeржaви про дiяльнicть зaцiкaв-
лeних груп учacникiв.

Зacтоcувaння GR-тeхнологiй визнaчaєтьcя cтво-
рeнням cприятливих умов для взaємодiї уciх учacникiв
з мeтою попeрeджeння можливих cупeрeчноcтeй мiж
ними тa вирiшeння поточних проблeм у вiдноcинaх iз
дeржaвою. Цe можe доcягaтиcя зaвдяки взaємному
обмiну поглядaми тa iдeями нa cтaдiї пiдготовки пeвного
дeржaвного рiшeння aбо зa допомогою поширeння
iнформaцiї про зaплaновaну дiяльнicть дeржaви у cфeрi
оcвiти тa нaуки [10]. Виcокий рiвeнь iнcтитуцiонaлiзaцiї
комунiкaцiй можe бути доcягнутий зa рaхунок тaких
тeхнологiй, як "science communication" тa "business
science".

Модeль "science communication" включaє в ceбe вecь
обcяг iнформaцiйного обмiну мiж оcвiтньо-нaуковим тa
зовнiшнiм ceрeдовищeм i хaрaктeризуєтьcя нaцiлeнicтю
нa дiaлог з aудиторiєю. Оcновнi хaрaктeриcтики модeлi:

— нaявнicть двоcтороннього зв'язку мiж нaуковим
cпiвтовaриcтвом i широкою громaдcькicтю;

— конкрeтний прeдмeтний хaрaктeр;
— aудиторiєю science communication є тaкож i aуди-

торiя, що cпочaтку нe зaцiкaвлeнa в отримaннi iнфор-
мaцiї нaукового хaрaктeру.

Для комунiкaцiї нaукової cпiльноти з громaдcькicтю
викориcтовуютьcя:

— cоцiaльнi мeдia;
— тeмaтичний контeнт нa офiцiйних caйтaх (вiдeо,

онлaйн-iгри, iнтeрaктив);
— публiчнi зaходи (eкcкурciї, днi вiдкритих двeрeй,

виcтaвки);
— нaвчaльнi ceмiнaри, лeкцiї, мaйcтeр-клacи вiдкри-

того хaрaктeру;
— тeмaтичнi друковaнi тa онлaйн-видaння;
— дeтaльно опрaцьовaнi тa опиcaнi прaвилa

викориcтaння iнформaцiйних мaтeрiaлiв;
— зaходи для прecи;
— aкрeдитaцiя блогiв [10—11].
У модeлi "business science" викориcтовуютьcя

мaркeтинговi тeхнологiї, поширeнi в бiзнec-ceрeдовищi,
cтоcовно дiяльноcтi нaукового cпiвтовaриcтвa i проcу-
вaнню рeзультaтiв його дiяльноcтi.

Для комунiкaцiї з бiзнec-cпiльнотою викориcто-
вуютьcя:

— поcлуги поceрeдникiв-комунiкaторiв (aгeнтcтв,
бюро);

— cпeцiaльнi cтруктури, що вiдповiдaють зa комунi-
кaцiю з бiзнec-оргaнiзaцiями тa комeрцiaлiзaцiю рeзуль-
тaтiв нaукової дiяльноcтi, цeнтри комeрцiaлiзaцiї тощо;

— тeмaтичнi зaходи для прeдcтaвникiв бiзнec-cпiль-
ноти.

Викориcтaння мaркeтингових тeхнологiй у cфeрi
нaуки розширюєтьcя, пeрш зa вce, з мeтою уcпiшної
комeрцiaлiзaцiї нaукових доcлiджeнь i проcувaння
нaукових рeзультaтiв до cпоживaчiв. Оcобливicтю
"business science" з боку нaукового cпiвтовaриcтвa є
визнaчeння ключового цiльового ринку (бiзнecу) як
вiдпрaвної точки для вciєї нaуково-доcлiдницької
дiяльноcтi. Нaуковe cпiвтовaриcтво здiйcнює мaр-
кeтинговi доcлiджeння цього ринку, формує мaркe-
тингову cтрaтeгiю, впровaджує принципи упрaвлiння
вiдноcинaми з клiєнтaми, формує iнтeрec у цiльового
ринку [2; 5].

Взaємодiя оcвiтньої cфeри з бiзнecом вирaжaєтьcя
в нaпиcaннi cпiльних нaукових робiт тa провeдeннi
cпiльних доcлiджeнь; оргaнiзaцiї прeдcтaвникaми
промиcловоcтi тa унiвeрcитeтcької cпiльноти cпiльних
лaборaторiй; розроблeннi оcвiтнiх прогрaм, орiєнто-
вaних нa iнтeрecи виробництвa тa бiзнecу; здiйcнeннi
нaукових доcлiджeнь зa контрaктaми з бiзнecом.

У процeci взaємодiї унiвeрcитeтiв з громaдcькicтю
aктивно викориcтовуєтьcя монiторинг нacтроїв
cпоживaчiв оcвiтнiх поcлуг тa донeceння cвоєї думки
чeрeз зacоби мacової iнформaцiї до дeржaви, бiзнecу
тa iнших зaцiкaвлeних учacникiв (вiдкритi ceмiнaри;
eлeктроннi форми зворотного зв'язку). Оргaни дeр-
жaвного упрaвлiння впливaють нa цi процecи мeтодaми
нeпрямого рeгулювaння (cтворeння ceрeдовищa для
взaємодiї й уcунeння бaр'єрiв мiж учacникaми зa допо-
могою формувaння кодeкciв i прaктик повeдiнки
учacникiв взaємодiї, cтворeнням колaборaтивних мeрeж
тощо). З одного боку, дeржaвa вiдiгрaє вce бiльш
aктивну роль у проcувaннi iнновaцiй, пeрeтворюючи cвої
трaдицiйнi функцiї нa тaкi, що cприяють розвитку
координaцiї уciх учacникiв взaємодiї. З iншого боку,
вiдбувaєтьcя пeрeдaчa упрaвлiнcьких функцiй дeржaви
нeформaльним мeрeжaм.

Отжe, cтрaтeгiчний прiоритeт удоcконaлeння мeхa-
нiзмiв дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком
оcвiти тa нaуки можe бути рeaлiзовaний зaвдяки взa-
ємодiї вaiх зaцiкaвлeних cторiн — оcвiти, нaуки,
дeржaви, бiзнecу тa cуcпiльcтвa. Тому убaчaєтьcя нe-
обхiдним формувaння тa рeaлiзaцiї новiтньої модeлi
дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти
тa нaуки в Укрaїнi, що грунтуєтьcя нa комплeкcнiй взa-
ємодiї дeржaви, зaклaдiв оcвiти i нaуки, бiзнecу тa
cуcпiльcтвa, cпeцифiчних cуcпiльних принципaх уп-
рaвлiння (iнклюзивнicть, прозорicть, гнучкicть, прiо-
ритeтнicть, iнформaтивнicть тa довiрa), в оcновi якої є
cукупнicть мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння розвит-
ком cиcтeми оcвiти (нормaтивно-прaвовий, оргaнi-
зaцiйно-функцiонaльний, кaдрово-мотивaцiйний,
iнтeгровaний: cтрaтeгiчно-орiєнтовaного фiнaнcувaння,
мiжнaродного cпiвробiтництвa, оcвiтньо-нaукової
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локaлiзaцiї), що в cиcтeмi дозволить зaбeзпeчити
iнновaцiйний розвиток оcвiти тa нaуки. Оргaнiзaцiя
процecу формувaння узгоджeного бaчeння розвитку
оcвiти тa нaуки в Укрaїнi у вciх зaцiкaвлeних груп учac-
никiв чeрeз конcолiдaцiю cуcпiльної думки дозволить
дeржaвним оргaнaм cвоєчacно рeaгувaти нa змiни у роз-
витку cиcтeми оcвiти тa коригувaти оcвiтню полiтику з
урaхувaнням їх iнтeрeciв.

ВИСНОВКИ
Визначено, що удоcконaлeння мeхaнiзмiв дeр-

жaвного упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм оcвiти тa
нaуки пoвиннo cтaти oднiєю з гoлoвних зaвдaнь дeржaви
нa cучacнoму eтaпi cтимулювaння coцiaльнo-eкoнo-
мiчнoгo рoзвитку Укрaїни. Запропонована новітня мо-
дель дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком
оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, що грунтуєтьcя нa комплeкcнiй
взaємодiї дeржaви, зaклaдiв оcвiти i нaуки, бiзнecу тa
cуcпiльcтвa, cпeцифiчних cуcпiльних принципaх
упрaвлiння (iнклюзивнicть, прозорicть, гнучкicть, прiо-
ритeтнicть, iнформaтивнicть тa довiрa), в оcновi якої є
cукупнicть мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння розвит-
ком cиcтeми оcвiти та науки, що в комплексі дозволить
зaбeзпeчити їх iнновaцiйний розвиток. Оргaнiзaцiя
процecу формувaння узгоджeного бaчeння розвитку
оcвiти тa нaуки в Укрaїнi у вciх зaцiкaвлeних груп
учacникiв чeрeз конcолiдaцiю cуcпiльної думки дозво-
лить дeржaвним оргaнaм cвоєчacно рeaгувaти нa змiни
у розвитку cиcтeми оcвiти і науки тa коригувaти оcвiтню
полiтику з урaхувaнням їх iнтeрeciв.
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EVOLUTION OF VIEWS ON THE FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT,
AS A COMPLEX STATE MECHANISM OF INFORMATION DEVELOPMENT IN THE REGION

Досліджено питання про причини і чинники виникнення, поширення, закріплення і зміни інсти-
тутів, які носять не тільки теоретичний характер. Таким чином, інститут характеризується цілою
низкою ознак, і відмінність хоча б одного з них вимагає вважати відповідні інститути різними.
Найбільш важливою характеристикою інститутів для цілей інституційного проектування класи-
фікації інститутів, є ознаки: формальні структури для невизначеної групи учасників; формальні
структури для певної групи учасників.

Визначено, що за своєю природою інститути представляють собою звичні способи реагу-
вання на стимули, які створюються цими обставин, що змінюються. Інститути — це, по суті спра-
ви, поширений образ думки про те, що стосується окремих відносин між суспільством і особи-
стістю і окремих виконуваних функцій.

Особливої уваги заслуговує з точки зору віднесення системи інститутів до різних рівнів, де
інститути поділяються на: макроекономічні, що визначають перебіг макроекономічних процесів;
мезоекономічних, що поширюють дію на мезоекономічних структури (галузі, регіони, верти-
кальні комплекси та тощо); мікроекономічні, що відносяться до прийняття рішень, діяльності
та взаємодії організацій (підприємств), а також взаємодії між підприємствами і зацікавлени-
ми в їх діяльності суб'єктами; наноекономічні, що визначають соціально-економічну поведінку
окремих агентів — індивідів. Згідно з парадигмою інституційної економіки, дії агентів розгор-
таються не "в чистому полі" вільного ринку, а в сильно "пересіченій місцевості", наповненою
різноманітними інститутами — організаціями, правилами, традиціями тощо. Інститути, надаю-
чи економічним суб'єктам інформацію про правила господарської поведінки, створюють сере-
довище для реалізації їх економічних можливостей, забезпечуючи впорядкованість і спрямо-
ваність взаємодії.

The question of the causes and factors of the emergence, spread, consolidation and change of
institutions that are not only theoretical in nature are investigated. Thus, the institute is characterized
by a number of features, and the difference of at least one of them requires that the corresponding
institutions are different. The most important characteristic of institutes for the purposes of
institutional designing of the classification of institutions is the following: formal structures for an
indefinite group of participants; formal structures for a particular group of participants.

It is determined that institutions by their nature are the usual ways of responding to the incentives
created by these changing circumstances. Institutes — this is, in fact, a common way of thinking
about the relationship between a particular relationship between society and the individual and the
individual functions performed.

Particular attention deserves from the point of view of the classification system of institutions to
different levels, where the institutions are divided into: macroeconomic, determining the flow of
macroeconomic processes; mesoeconomic, affecting mesoeconomic structures (industries,
regions, vertical complexes, etc.); microeconomics related to decision-making, activity and
interaction of organizations (enterprises), as well as interaction between enterprises and those
interested in their activities; nanoeconomic, determining the socio-economic behavior of individual
agents — individuals. According to the paradigm of the institutional economy, the agents' activities
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are not deployed in the "pure field" of the free market, but in a very "rough terrain" filled with diverse
institutions — organizations, rules, traditions, and the like. Institutions, providing economic actors
with information on the rules of economic behavior, create an environment for the realization of their
economic opportunities, ensuring orderliness and direction of interaction.

ВСТУП
З 1990-х років в Україні відбувається процес транс-

формації однієї економічної системи в іншу. Економіч-
ну систему, втім, як і політичну і соціальну, і інші визна-
чають в основному інститути. Перехід від однієї еконо-
мічної системи до іншої полягає в перетворенні інсти-
тутів. Перехід до ринкової економіки, що базується на
переділі власності, передбачає розвиток ринкових інсти-
тутів, створення відповідного законодавства, вироблен-
ня норм і правил поведінки, що відповідають принци-
пам відповідальності та суверенності особистості.

Осмислення інституційної реальності стає надзви-
чайно важливою умовою для більш адекватного розу-
міння пристрою і функціонування соціальної, еконо-
мічної і політичної систем держави, вироблення ефек-
тивних управляючих впливів на всіх рівнях управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток інституційної теорії, виз-
начення самого поняття "інститут" внесений такими мис-
лителями, як М. Вебер, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, А. Шюц.

Питання про причини і чинники виникнення, поши-
рення, закріплення і зміни інститутів носять не тільки
теоретичний характер. Значимість особливостей інсти-
туціональної структури кожного конкретного суспіль-
ства для його соціально-економічного розвитку пере-
конливо обгрунтували закордонні лідери інституціо-
нального напряму соціально-економічної теорії: Т. Веб-
лен, Дж. Коммонс, Д. Норт, Дж. Серл, Дж. Ф. Фостер,
Дж. Ходжсон, Е. Уеллс.

Окремі сторони проблеми інституційної соціально-
економічної теорії досліджені в працях вітчизняних
економістів: А.І. Архипова, О.В. Иншакова, Д.С. Льво-
ва, С.Г. Кірдіной, Г.Б. Клейнера, Н.Н. Лебедєвої,
В.І. Маєвського, В.М. Полтеровича, В.Л. Тамбовцев,
А.Е. Шаститко.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження еволюції поглядів на

формування інституційного середовища як складової
державного механізму інформаційного забезпечення
розвитку регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Один з найбільш авторитетних представників сучас-

ної аналітичної філософії, Кєнтер Л. зазначає, що
відсутня на сьогоднішній день чітко розроблена теорія
інститутів [8, с. 181]. Дослідники дотримуються різних
визначень ключового для цього напрямку поняття інсти-

Ключові слова: інституційне середовище, інституційне проектування, інформаційне забезпечення, роз-
виток регіону, державний механізм, принципи відповідальності та суверенності особистості, інститу-
ційна реальність.

Key words: institutional environment, institutional design, information provision, development of the region, state
mechanism, principles of responsibility and sovereignty of the individual, institutional reality.

туту. Так, П. Надолішній вважає, що "... термін "інсти-
тут" до сих пір не є моносемічним (однозначно розумі-
ється) у різних авторів" [4, с. 33]. У роботах "старих"
інституціоналістів, у тому числі в основоположних ро-
ботах Клєйтон Т., інститут визначався і трактувався як
"стереотип думки" (habit of thought) [9, с. 89]. За своєю
природою вони (інститути) представляють собою звичні
способи реагування на стимули, які створюються цими
обставин, що змінюються. Інститути — це, по суті, по-
ширений образ думки про те, що стосується окремих
відносин між суспільством і особистістю і окремих ви-
конуваних функцій.

На думку Н. Редкліффа, інститути змінюють наміри
і переваги людей, визначають основні правила і вста-
новлюють обмеження учасників процесу [9, с. 136]. Він
дає таке визначення: Інститут — це набір правил, про-
цедур відповідностей, моральних і етичних поведінко-
вих норм, розроблених з метою обмеження поведінки
індивідів в інтересах максимізації багатства або корис-
ності принципалів.

У сучасній літературі визначення інституту спираєть-
ся зазвичай на поняття норми або правила, що визна-
чає ті чи інші аспекти соціально-економічної діяльності
суб'єктів або їх груп. Так, Н.Р. Нижник у продовження
ідеї Д. Норта формулює визначення інституту як сукуп-
ності: а) правил, які обмежують поведінку економічних
агентів і упорядковують взаємодія між ними; б) відпо-
відних механізмів контролю (у Норта — примусу) за до-
триманням правил [5, с. 87].

Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко ви-
значають економічні інститути як "суспільно визнані
функціонально організаційні форми колективної еконо-
мічної діяльності, через які реалізується системна фун-
кція економіки" [1, с. 356].

В.А. Занфіров у деяких своїх роботах користуєть-
ся термінами "інститут", "норма", "правило поведінки"
як синонімами [2, с. 11]. Наведене вище підтверджує,
що до сих пір ще не склалося єдиної думки з суті та
змісту визначення інституту. О.І. Дацій вважає, що
"інститути являють собою засоби вирішення протиріч,
що виникли на різних рівнях ієрархії управління в про-
цесі соціально-економічного розвитку суспільства [3, с.
97]. Інститути знижують невизначеність у процесі вирі-
шення управлінських завдань і сприяють розвитку сис-
теми управління в сторону її цілісності".

Н.А. Латинін пропонує "під інститутами" розуміти
відносно стійкі по відношенню до зміни поведінки або
інтересів відносних суб'єктів і їх груп, а також продовжу-
ють діяти протягом значного періоду часу формальні і
неформальні норми або системи норм, що регулюють
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прийняття рішень, діяльність і взаємодія соціально-еко-
номічних суб'єктів (фізичних та юридичних осіб, орга-
нізацій) та їх груп [10, с. 80]. Світ інститутів є досить склад-
ною системою, елементи якої мають суттєво різний ха-
рактер і по-різному пов'язані як між собою, так і з реаль-
ними соціально-економічними об'єктами і процесами.

Таким чином, інститут характеризується цілою низ-
кою ознак, і відмінність хоча б одного з них вимагає вва-
жати відповідні інститути різними. Найбільш важливою
характеристикою інститутів, по системі запропонованої
М.Є. Рогоза для цілей інституційного проектування кла-
сифікації інститутів, є ознаки: формальні структури для
невизначеної групи учасників; формальні структури для
певної групи учасників [6, с. 643].

Найбільш цікавим з точки зору віднесення системи
інститутів до різних рівнів є пропозиція А.М. Колодій, де
інститути поділяються на: макроекономічні, що визначають
перебіг макроекономічних процесів; мезоекономічних, що
поширюють дію на мезоекономічних структури (галузі,
регіони, вертикальні комплекси та тощо); мікроекономічні,
що відносяться до прийняття рішень, діяльності та взає-
модії організацій (підприємств), а також взаємодії між
підприємствами і зацікавленими в їх діяльності суб'єкта-
ми; наноекономіческіе, що визначають соціально-еконо-
мічну поведінку окремих агентів — індивідів [7, с. 136].

Згідно з парадигмою інституційної економіки, дії
агентів розгортаються не "в чистому полі" вільного рин-
ку, а в сильно "пересіченій місцевості", наповненою
різноманітними інститутами — організаціями, правила-
ми, традиціями та тощо. Інститути, надаючи економіч-
ним суб'єктам інформацію про правила господарської
поведінки , створюють середовище для реалізації їх еко-
номічних можливостей, забезпечуючи впорядкованість
і спрямованість взаємодії.

Взаємодія різних за рівнем інститутів в цілому ство-
рює, якщо користуватися виразом Д. Норта, і сукупну
інституційну систему, притаманну даному суспільству.
Як найдоцільніше розглядати інституціональну систему:
як структуру; як середовище або як деякий гібридний
об'єкт? С.Л. Лисенкова дає таку відповідь на це питан-
ня: "... — це середовище ..." [7, с. 102].

Термін "інститут" А.А. Скляр також пропонує пов'я-
зати саме з поняттям "зовнішнє середовище", оскільки
вона фактично застосовується в практиці спільної діяль-
ності [6, с. 649].

Інституційне середовище, відіграє в суспільстві роль
глобальної керуючої системи, формується різноманіт-
ними інституційними формами, різними організаціями
та установами, законодавчими документами, юридич-
ними нормами та тощо. Вона повинна бути досить роз-
виненою і складною, адекватної потребам економічно-
го, соціального та політичного розвитку країни. Якщо
інституційне середовище не в змозі виконати необхідні
функції, то параметри розвитку суспільства, погіршу-
ються; скорочуються обсяги виробництва валового про-
дукту, знижується якість продуктів і послуг, падає рівень
життя населення. У цих умовах в суспільстві посилюєть-
ся потреба в інституційних змінах, які є складовою час-
тиною процесу соціально-економічного розвитку, що
виражається в розвитку і зміні соціальних інститутів.

Інституційні перетворення лежать в основі зміни су-
спільно-економічного устрою і можуть здійснюватися

різними шляхами. Зміни інститутів можуть бути пов'я-
зані зі зміною моделі економічного розвитку, еконо-
мічної стратегії та економічної політики, здійснюваної
в рамках однієї і тієї ж економічної системи. Вектор
інституційних змін лежить на лінії основних соціальних
інститутів: прав власності; ролі держави, його законо-
давчих встановлень і норм; податкової та судової сис-
тем; типів господарювання та його різних організацій.
Держава може сприяти як створення ефективних рин-
кових інститутів, так і такий інституційного середовища,
яке не дозволяє проявлятися переваг конкурентного
порядку через монопольного становища підприємств і
інших факторів, що ведуть до зростання транзакційних
витрат. Все залежить від конкретних історичних умов і
порівняльної ефективності в цих умовах тієї чи іншої
системи господарської координації.

У роботі "Теорія держави і права: навч. посіб" В.В. Ко-
пєйчикова обгрунтував цікаву схему формування інсти-
туційного середовища як одного з результатів взаємодії
трьох основних сил в системі "людина — природа —
суспільство" [7, с. 87]. Згідно з вищезгаданою концеп-
цією, спільне функціонування, взаємодія і розвиток
трьох зазначених сил породжує культуру як сукупність
духовних і матеріальних цінностей, артефактів, життє-
вих уявлень, способів інтерпретації інформації, яка
відображатиме певний рівень історичного розвитку сус-
пільства, природи і людини і передається з минулого в
майбутнє. У дослідженні виділено шість соціально-еко-
номічних підсистем системи інститутів, кожна з яких має
відносно стійке "ядро" і більш рухливу "периферію".
Питання в тому, що становить ядро підсистеми, є пред-
метом багаторічних дискусій. Але, тим не менше,
більшість вчених вважає, що таким виступає інститут
власності. Наприклад, в якості основних інститутів
О.А. Машков називає сукупність інститутів, що визна-
чають організацію: власності; залучення до праці; взає-
модії господарюючих суб'єктів [5, с. 65].

Перехід від системи, заснованої на пануванні дер-
жавної власності на засоби виробництва і переважання
командно-адміністративних методів, до системи приват-
ної власності і господарського підприємництва привів в
Україні в 1990-х рр. до зміни складу і функцій основних
суб'єктів інституційного механізму — держави, підприє-
мства, індивіда.

В.В. Копєйчикова, аналізуючи результати реформу-
вання інституціонального механізму Україні, пише: "Ре-
формування інституційного механізму економіки Украї-
ни здійснювалося не системно, спонтанно, як теперіш-
ня реакція на зміни, що відбуваються в нестабільній гос-
подарської середовищі [7, с. 39]. Несистемність рефор-
мування проявилася ... в нехтуванні масштабами украї-
нської економіки, ... відсутності підтримуваної і розді-
ляється більшістю населення країни програми рефор-
мування; відсутності підготовлених до функціонування
в конкурентних ринкових умовах господарських кадрів
та ін".

У кінці 1980-х — початку 1990-х рр. почався інтен-
сивний процес руйнування централізованої економіки і
перехід до ринкової. Відправним пунктом перетворень
економічних відносин в Україні стало роздержавлення
економіки або усунення монополії держави у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства через процеси прива-
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тизації власності, лібералізації ціноутворення, демоно-
полізації зовнішньоекономічної діяльності, зняття з дер-
жави функцій прямого господарського управління, за-
міну вертикальних зв'язків на горизонтальні. "Значими-
ми інституційними цілями реформатори оголосили: ство-
рення шару приватних власників, елімінацію держави в
сфері регулювання економікою, перехід до цінностей
ринкового господарювання".

ВИСНОВКИ
Створення приватного власника як нового інститу-

ційного суб'єкта відбувалося в Україні двома шляхами.
Перший шлях — через формування сприятливих умов
для розвитку приватного сектора, продажу державної
власності стратегічним інвесторам. Хоча приватизація
не була реалізована у всіх секторах економіки в одній і
тій же мірі, вона, в цілому, привела до появи великої
кількості нових економічних чинників, особливо малих
підприємств в торгівлі і послуги. Другий шлях здійсню-
вався через широкомасштабну приватизацію державної
власності, основним способом якої виступала безкош-
товна роздача населенню прав власності в формі при-
ватизаційних сертифікатів.

Розвиток і ускладнення соціально-економічних
відносин відбувається одночасно з еволюцією інсти-
тутів. Тому, відстежуючи інституційні зміни, можна про-
понувати заходи з економічного і соціального рефор-
мування панівної в суспільстві ієрархії інститутів, що
спочатку може сприяти ефективному або неефективно-
го проведення реформ.

Якщо слідувати традиціям американського інститу-
ціоналізму та історичної школи, то А.М. Михненко про-
понує вивчати цей процес через інтерпретацію мате-
ріалів емпіричних досліджень, і, по суті справи, закли-
кає повернутися до вивчення історично конкретних,
існуючих "тут і зараз" інститутів [1, с. 365].

Одночасно з приватизацією державної власності
почався інтенсивний процес утворення малих підпри-
ємств, які є найважливішим елементом ринкового гос-
подарства. Малі підприємства, будучи додатковим дже-
релом конкуренції, сприяють підвищенню ефективності
виробництва та впровадження нових технологій, осво-
юють нові ринки, які великі підприємства вважають не-
достатньо ємними.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток науки та наукових досліджень майже по-
вністю залежить від стану їх фінансування, в тому числі
й за рахунок коштів, що виділяються на державні нау-
кові програми, на підтримку науково-дослідних установ
та наукових працівників.

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція
до зменшення обсягів фінансування науки, зокрема зни-
жується частка державного фінансування. Така ситуа-
ція є великою проблемою становлення країни на інно-
ваційний шлях розвитку, оскільки належний рівень
фінансування науки є одним із найважливіших аспектів
розвитку інноваційної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить
про актуальність та важливість питання фінансового за-
безпечення наукових досліджень та розробок. Пробле-
мам фінансування наукової та науково-технічної діяль-
ності присвячена значна кількість праць як вітчизняних,
так і зарубіжних авторів. Науковцями здійснено спробу
визначення кількісного орієнтиру бюджетного фінансу-
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вання науково-технічної діяльності в Україні. Значну
увагу цьому питанні приділено у працях таких науковців:
Г. Артюх, К. Гнезділової, М. Карліна, Д. Касьянової, А.
Кузьмінського, В. Лугового, С. Ніколаєнка, А. Підласо-
го, Л. Райсберг, С. Салиги, В. Степашко та інших.

Не дивлячись на високий інтерес вчених до пробле-
ми управління науковою діяльністю, слід відмітити не-
достатній рівень вивчення питання державної підтрим-
ки здійснення наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у вивченні особливостей дер-
жавної підтримки здійснення наукової діяльності нау-
кових установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Здійснюючи регулювання та управління науковою
та науково-технічною діяльністю Україна, як держава,
широко використовує економічні інструменти.

Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" визначено, що одним із основних інстру-
ментів реалізації державної політики у сфері наукової і
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науково-технічної діяльності є бюджетне фінансуван-
ня. Бюджетне фінансування наукової і науково-техніч-
ної діяльності здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету [1].

Також цим законом визначено, що:
1. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямо-

вується на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно
визначається у законі України про Державний бюджет
України як частка валового внутрішнього продукту.

2. Держава забезпечує бюджетне фінансування
наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не мен-
ше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту Украї-
ни. Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за
рахунок державного бюджету є захищеними статтями
видатків бюджету.

3. Використовуючи фінансово-кредитні та податкові
інструменти державного регулювання у сфері наукової і
науково-технічної діяльності для створення економічно
сприятливих умов для ефективного провадження науко-
вої і науково-технічної діяльності Україна задекларува-
ла прагнення забезпечити до 2025 року збільшення об-
сягу фінансування науки (за рахунок усіх джерел) до 3
відсотків валового внутрішнього продукту — показника,
визначеного Лісабонською стратегією Європейського
Союзу.

Світовою практикою доведено, що залежно від ча-
стки ВВП, яка виділяється на проведення наукових дос-
ліджень, наука може виконувати в країні економічну
функцію лише за умови, якщо показник наукоємності
ВВП перевищує позначку 0,9 %.

Проведене дослідження показало, що фінансуван-
ня науки в Україні не відповідає світовим стандартам
(табл. 1).

У 2018 р. фінансування науки в Україні збільшило-
ся на понад 30% — з 4,7 млрд гривень у 2017 році до
6,1 млрд гривень у 2018 році [4], причому найсуттєвіше
зросло фінансування самої Національної академії наук
— понад 38%, водночас кошти на університетську на-
уку збільшилися лише на 12,3%.

Наразі основними напрямами фінансування діяль-
ності державних наукових установ за рахунок коштів
державного бюджету є:

1) проведення фундаментальних наукових дослід-
жень;

2) підтримки найважливіших для держави
напрямів прикладних наукових досліджень і
науково-технічних розробок, зокрема в інтере-
сах національної безпеки та оборони;

3) розвитку інфраструктури наукової і нау-
ково-технічної діяльності;

4) розвитку матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної
діяльності;

5) збереження та розвитку наукових об'єк-
тів, що становлять національне надбання;

6) підготовки наукових кадрів;
7) розроблення наукових засад державної

політики у відповідних сферах та наукового за-
безпечення виконання завдань і функцій, покла-
дених на відповідні органи виконавчої влади;

8) забезпечення доступу до науково-тех-
нічної інформації та наукової літератури на всіх

видах носіїв.
Фінансування окремих наукових і науково-технічних

програм, проектів та надання грантів здійснюється на
конкурсній основі для:

1) науково-технічних програм і окремих розробок,
спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів роз-
витку науки і техніки;

2) забезпечення проведення прикладних наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок, які виконуються за державним замовленням
та в рамках державних цільових наукових та науково-
технічних програм;

3) реалізації проектів у межах міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва;

4) розроблення наукових засад державної політи-
ки у відповідних сферах, проведення наукової експер-
тизи проектів нормативно-правових актів, державних
програм;

5) розвитку матеріально-технічної бази для провад-
ження наукової і науково-технічної діяльності.

Кошти бюджетних програм сприяння розвитку вироб-
ничо-орієнтованих наукових установ спрямовуються на:

1) фінансування виробничо-орієнтованих наукових
установ для забезпечення проведення наукових дослі-
джень, здійснення науково-технічних (експерименталь-
них) розробок;

2) розвиток інфраструктури та оновлення матеріаль-
но-технічної бази наукової і науково-технічної діяль-
ності;

3) повне або часткове безвідсоткове кредитування
інноваційних та інвестиційних проектів виробничо-орієн-
тованих наукових установ;

4) повну або часткову компенсацію відсотків, спла-
чених виробничо-орієнтованими науковими установами
комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним
установам за кредитування інноваційних та інвестицій-
них проектів виробничо-орієнтованих (галузевих) нау-
кових установ [1].

Порядок використання коштів бюджетних програм
сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових
установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних
проектів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Фінансування шляхом надання грантів здійснюєть-
ся на конкурсній основі для:

Таблиця 1. Питома вага витрат на виконання НДР у

ВВП у країнах ЄС та Україні в 2005—2016 рр., % ВВП

Джерело: складено за матеріалами [2—4].

Країни 
Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЄС 1,74 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,03 2,03 

Німеччина 2,42 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 2,94 

Словенія 1,49 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,00 

Чехія 1,17 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 

Естонія 0,92 1,58 2,31 2,12 1,72 1,45 1,49 1,28 

Угорщина 0,92 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21 

Іспанія 1,10 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 

Польща 0,56 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,97 

Словаччина 0,49 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,18 0,79 

Болгарія 0,45 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 0,78 

Литва 0,75 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,74 

Румунія 0,41 0,45 0,49 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 

Латвія 0,53 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 

Україна 0,75 0,65 0,67 0,70 0,60 0,55 0,48 0,43 
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1) виконання наукових досліджень і розробок;
2) розвитку матеріально-технічної бази наукових

досліджень і розробок високого рівня;
3) підтримки організації та проведення наукових

конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів
наукової творчості, інших науково-комунікативних за-
ходів та заходів з популяризації науки;

4) наукового стажування наукових працівників;
5) забезпечення доступу до науково-технічної

інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.
Фінансування наукових, науково-технічних робіт

(цільових проектів) на конкурсній основі (конкурсне
фінансування) здійснюється за результатами конкурс-
ного відбору після проведення наукової та науково-тех-
нічної експертизи заявок (запитів), що подаються замов-
никам потенційними виконавцями таких робіт (проектів),
без застосування процедур закупівлі.

Порядок формування тематики наукових досліджень
і науково-технічних (експериментальних) розробок, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
затверджується Кабінетом Міністрів України [1; 5].

Тематика формується для визначення наукових
(науково-технічних) робіт, що плануються до фінансу-
вання, з метою:

реалізації законодавчо визначених пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки;

забезпечення виконання основних завдань голов-
них розпорядників, зокрема щодо розроблення науко-
вих засад державної політики та розвитку суспільного
виробництва у відповідних сферах [5].

Тематика формується та затверджується головними
розпорядниками на строк три — п'ять років протягом
першого півріччя року, що передує плановому. Форму-
вання та затвердження тематики на наступний період
здійснюється протягом першого півріччя останнього року
дії тематики, затвердженої на попередній період [5].

Головні розпорядники формують тематику відпові-
дно до компетенції з урахуванням:

— потреби суспільства і держави у нових наукових
знаннях і сучасних технологіях;

— світових тенденцій розвитку науки і техніки у
відповідних сферах;

— кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції.
Реалізація тематики здійснюється шляхом виконан-

ня наукових (науково-технічних) робіт, замовниками
яких можуть бути головні розпорядники або розпоряд-
ники бюджетних коштів нижчого рівня.

Головний розпорядник визначає наукові (науково-
технічні) роботи, очікувані результати за якими:

— відповідають реальним потребам економіки та
розвитку суспільства;

— мають високий ступінь готовності та спрямовані
на практичне впровадження результатів у галузях еко-
номіки [1].

З метою забезпечення ефективної взаємодії пред-
ставників наукової громадськості, органів виконавчої
влади та реального сектору економіки у формуванні та
реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і
науково-технічної діяльності при Кабінетові Міністрів
України утворюється Національна рада України з питань
розвитку науки і технологій, яка є постійно діючим кон-
сультативно-дорадчим органом.

Одними з основних функцій Національної ради Ук-
раїни з питань розвитку науки і технологій є:

надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій
щодо формування державного бюджету в частині ви-
значення загальних обсягів фінансування наукової і на-
уково-технічної діяльності та його розподілу між базо-
вим та конкурсним фінансуванням наукових дослі-
джень, а також у частині визначення структури розпо-
ділу між напрямами грантової підтримки Національно-
го фонду досліджень України;

заслуховування та оцінювання звітів центральних
органів виконавчої влади, Національного фонду дослі-
джень України, Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та інших голов-
них розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють
наукову та науково-технічну діяльність або є замовни-
ками наукових досліджень та розробок, про стан вико-
ристання коштів на наукову та науково-технічну діяль-
ність та отримані результати і внесення пропозицій за
результатами їх розгляду;

розроблення спільно з представниками реального та
фінансового секторів економіки та іншими зацікавлени-
ми сторонами пропозицій щодо створення механізмів
комерціалізації результатів наукових досліджень.

Національна рада України з питань розвитку науки
і технологій складається з Наукового та Адміністратив-
ного комітетів.

Науковий комітет — це робочий колегіальний орган
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій, що представляє інтереси наукової громадсь-
кості. Склад Наукового комітету формується із 24 вче-
них, які представляють наукову спільноту, є науковими
лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоган-
ну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

Адміністративний комітет — це робочий колегіаль-
ний орган Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій, персональний склад якого у кількості
24 осіб призначається Кабінетом Міністрів України. Чле-
ни Адміністративного комітету представляють цент-
ральні органи виконавчої влади, Національну академію
наук України та національні галузеві академії наук, об-
ласні (міські) державні адміністрації регіонів, на тери-
торії яких зосереджено значний науковий потенціал,
державні органи, що відповідають за наукову сферу,
великі наукоємні підприємства, наукові установи, уні-
верситети, академії, інститути, інноваційні структури.

Національна рада України з питань розвитку науки
і технологій для підготовки рішень з питань, що нале-
жать до її компетенції, утворює постійні або тимчасові
робочі групи. До складу робочих груп можуть включа-
тися вчені, викладачі вищих навчальних закладів, пред-
ставники державного та приватного секторів економі-
ки, вітчизняні та іноземні експерти.

З метою підвищення ролі науки в розробленні та ре-
алізації ефективної регіональної політики, її орієнтації на
поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів,
наукове забезпечення розв'язання актуальних проблем
соціально-економічного розвитку регіонів створюються
Регіональні наукові центри. Ці центри створюються На-
ціональною академією наук України спільно з централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання і реалізує державну політику у сфері наукової та
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науково-технічної діяльності, за погодженням з відпові-
дними місцевими органами виконавчої влади.

Головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сферах освіти і науки, нау-
кової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
трансферу (передачі) технологій є Міністерство освіти і
науки України [6].

З метою стимулювання фундаментальних та приклад-
них наукових досліджень, реалізації єдиної державної
політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності,
розвитку національного дослідницького простору та його
інтеграції до світового дослідницького простору, розбу-
дови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтег-
рації до світової дослідницької інфраструктури, сприян-
ня налагодженню науково-технічного співробітництва
між науковими установами, вищими навчальними закла-
дами та представниками реального сектора економіки і
сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформа-
цією та вченими, сприяння діяльності, спрямованій на
залучення учнівської та студентської молоді до наукової
та науково-технічної діяльності, сприяння виробничо-
орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом
організації конкурсів за запитом відповідних міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади або інших
замовників, за умови виділення такими центральними
органами виконавчої влади або замовниками відповід-
них коштів, популяризації наукової і науково-технічної
діяльності Кабінет Міністрів України утворює Національ-
ний фонд досліджень України.

Національний фонд досліджень України проводить
оцінку якості та результативності виконання підтрима-
них ним проектів, створює і підтримує базу даних нау-
кових розробок та досліджень, що ним фінансувалися.

Національний фонд досліджень України є держав-
ною бюджетною установою, основним завданням якої
є грантова підтримка:

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

2) прикладних наукових досліджень і науково-тех-
нічних (експериментальних) розробок за пріоритетни-
ми напрямами розвитку науки і техніки.

Національний фонд досліджень України є головним
розпорядником бюджетних коштів. Кошти Національно-
го фонду досліджень України формуються за рахунок:

1) коштів державного бюджету;
2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб,

у тому числі нерезидентів України;
3) інших джерел, не заборонених законодавством

України.
Розмір бюджетного фінансування Національного

фонду досліджень України щорічно визначається у за-
коні України про Державний бюджет України окремим
рядком [1].

Держава забезпечує фінансування Національного
фонду досліджень України згідно з рекомендаціями
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій. Кошти, що розподіляються Національним
фондом досліджень України для підтримки проектів, є
грантами і розподіляються на конкурсній основі.

Порядок конкурсного відбору та фінансування На-
ціональним фондом досліджень України проектів з ви-

конання наукових досліджень і розробок розробляєть-
ся Науковою радою Національного фонду досліджень
України, погоджується Наглядовою радою Національ-
ного фонду досліджень України та затверджується Ка-
бінетом Міністрів України.

Національний фонд досліджень України є некомер-
ційною організацією і не має на меті отримання прибут-
ку. Основними принципами діяльності Національного
фонду досліджень України є:

1. Максимальна відкритість та прозорість.
2. Незалежність та об'єктивність наукової і науко-

во-технічної експертизи проектів з виконання наукових
досліджень і розробок.

3. Дотримання засад доброчесної конкуренції.
Запобігання конфлікту інтересів при виборі членів

органів управління фонду та під час організації конкур-
сного відбору і фінансування проектів з виконання нау-
кових досліджень і розробок.

4. Повага і дотримання авторських та суміжних прав,
а також принципів наукової етики.

Національний фонд досліджень України має право:
1) проводити конкурсний відбір проектів, що фінан-

суватимуться за рахунок грантової підтримки, та визна-
чати умови його проведення;

2) укладати відповідно до законодавства договори
про виконання наукових досліджень і розробок за ра-
хунок грантової підтримки та здійснювати контроль за
їх виконанням;

3) утворювати постійні або тимчасові консульта-
тивні, дорадчі та інші допоміжні органи з питань своєї
діяльності, до яких можуть входити члени наукової та
наглядової рад Національного фонду досліджень Укра-
їни та зовнішні експерти;

4) залучати для проведення наукової і науково-тех-
нічної експертизи проектів з виконання наукових до-
сліджень і розробок провідних вчених, представників
центральних органів виконавчої влади, вищих навчаль-
них закладів, Національної академії наук України, на-
ціональних галузевих академій наук як експертів за їх
згодою;

5) брати участь у міжнародному науково-технічно-
му співробітництві відповідно до законодавства, зокре-
ма у міжнародних двосторонніх та багатосторонніх
міждержавних наукових програмах;

6) надавати платні послуги відповідно до законодав-
ства, зокрема, послуги з оцінювання наукової та науко-
во-технічної діяльності, проведення наукової та науко-
во-технічної експертизи;

7) розробляти програми конкурсів та вимоги до про-
ектів, що подаються на конкурси;

8) здійснювати інші повноваження відповідно до По-
ложення про Національний фонд досліджень України.

Обов'язками Національного фонду досліджень Ук-
раїни є:

1) організація та проведення відкритого конкурсно-
го відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок
грантової підтримки, з обов'язковим проведенням не-
залежної та об'єктивної наукової і науково-технічної
експертизи, у тому числі із залученням іноземних екс-
пертів;

2) забезпечення цільового, ефективного та раціо-
нального використання коштів фонду.
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Національний фонд досліджень України здійснює
такі види грантової підтримки:

1) індивідуальний грант;
2) колективний грант;
3) інституційний грант.
Напрямами грантової підтримки Національного

фонду досліджень України є:
1) виконання наукових досліджень і розробок;
2) розвиток матеріально-технічної бази наукових

досліджень і розробок високого рівня;
3) розвиток наукової співпраці, у тому числі науко-

ва мобільність, організація, проведення та участь у кон-
ференціях, симпозіумах, спільні дослідження універси-
тетів та наукових установ тощо;

4) наукове стажування наукових працівників, аспі-
рантів і докторантів, у тому числі за кордоном;

5) створення, функціонування та розвиток дослід-
ницької інфраструктури;

6) трансфер знань та їх поширення;
7) підтримка проектів молодих вчених;
8) підтримка діяльності, спрямованої на залучення учн-

івської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;
9) популяризація науки;
10) інші напрями, погоджені наглядовою радою

Національного фонду досліджень України [1].
На превеликий жаль, законодавчо визначений та

анонсований урядом [7] і Президентом України [8] На-
ціональний фонд досліджень України ще не створений,
за таких обставин не варто і прогнозувати коли він поч-
не працювати в нормальному режимі.

Основним засобом концентрації науково-технічно-
го потенціалу держави для розв'язання найважливіших
природничих, технічних і гуманітарних проблем та реа-
лізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є
державні цільові наукові та науково-технічні програми.

Державні цільові наукові та науково-технічні про-
грами формуються і виконуються відповідно до Закону
України "Про державні цільові програми" [1; 9].

Державне замовлення на найважливіші науково-
технічні (експериментальні) розробки та науково-тех-
нічну продукцію формується центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері наукової і науково-технічної
діяльності, у вигляді переліку, що затверджується Кабі-
нетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Для визначення наукових і науково-технічних робіт,
що плануються до виконання за рахунок коштів держав-
ного бюджету, та виконавців таких робіт може застосо-
вуватися механізм конкурсного відбору [5].

Грантова підтримка наукової і науково-технічної
діяльності за рахунок коштів державного бюджету зап-
роваджується з метою підвищення рівня наукових досл-
іджень і науково-технічних (експериментальних) розро-
бок, розвитку науково-технічного потенціалу та підви-
щення рівня конкурентоспроможності закладів спеціал-
ізованої освіти наукового профілю (наукових ліцеїв, на-
укових ліцеїв-інтернатів), наукових установ та вищих на-
вчальних закладів, збереження та розвитку матеріально-
технічної бази для провадження наукової і науково-тех-
нічної діяльності, наукового стажування наукових праці-
вників, у тому числі за кордоном, організації та прове-
дення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, кон-

курсів наукової творчості, інших науково-комунікативних
заходів та заходів з популяризації науки.

Грантова підтримка надається на безоплатній та
безповоротній основі центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері наукової і науково-технічної діяль-
ності, іншими центральними органами виконавчої вла-
ди, до сфери управління яких належать бюджетні нау-
кові установи, університети, академії, інститути, Націо-
нальною академією наук України, національними галу-
зевими академіями наук, Національним фондом дослі-
джень України (далі — грантонадавачі). Грантова
підтримка може надаватися кількома грантонадавача-
ми на основі співфінансування [1].

Грантова підтримка надається виключно на кон-
курсній основі. У конкурсі на отримання гранту на збе-
реження та розвиток матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної діяльності,
організацію та проведення конференцій, симпозіумів,
наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших
науково-комунікативних заходів та заходів з популяри-
зації науки можуть брати участь лише наукові установи
та вищі навчальні заклади, включені до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, а також заклади спеціалізованої освіти нау-
кового профілю (наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати).

Порядок надання грантової підтримки наукової і на-
уково-технічної діяльності за рахунок коштів держав-
ного бюджету визначається Кабінетом Міністрів Украї-
ни.

Обладнання та устаткування, придбане за рахунок
грантової підтримки в рамках виконання наукової (нау-
ково-технічної) роботи, після завершення роботи зали-
шається у власності виконавця.

Здійснюючи державну підтримку міжнародного нау-
кового та науково-технічного співробітництва, Мініс-
терство освіти і науки України як центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері наукової і науково-технічної
діяльності [6], визначає порядок та проводить держав-
ну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм
і проектів, що виконуються в рамках міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва українськими вченими,
а також грантів, що надаються в рамках такого співро-
бітництва. У такому випадку, надходження в іноземній
валюті за міжнародно-технічними програмами і проек-
тами звільняються від обов'язкового продажу на
міжбанківському валютному ринку України. Оплата ви-
датків, пов'язаних з реалізацією міжнародно-технічних
програм і проектів, що їх виконують державні наукові
установи та вищі навчальні заклади, здійснюється у пер-
шочерговому порядку в повному обсязі, при цьому строк
перерахування зазначених коштів органами Державної
казначейської служби України не може перевищувати
одного дня з дня реєстрації фінансових зобов'язань.

Для надання державної підтримки науковим уста-
новам незалежно від форми власності, діяльність яких
має важливе значення для науки, економіки та вироб-
ництва, створюється Державний реєстр наукових уста-
нов, яким надається підтримка держави. Наукові уста-
нови включаються до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави, строком
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до п'яти років у межах строку, визначеного за резуль-
татами державної атестації [1].

Наукові установи, включені до Державного реєст-
ру наукових установ, яким надається підтримка держа-
ви:

1) користуються податковими пільгами відповідно
до законодавства України;

2) не можуть змінювати наукову і науково-технічну
діяльність на інші види діяльності;

3) зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від
своєї діяльності спрямовувати на провадження науко-
вої та (або) науково-технічної діяльності та розвиток
матеріально-технічної бази, необхідної для проведен-
ня наукових досліджень і науково-технічних (експери-
ментальних) розробок.

ВИСНОВКИ
Отже, не дивлячись на наявність багатьох розпоряд-

ників державних коштів, проблема фінансування нау-
кових досліджень залишається невирішеною. Основним
фактором, який впливає на даний процес є низька част-
ка коштів, що передбачені в бюджеті, в порівнянні з
ВВП. У зв'язку з цим всі наукові дослідження повинні
мати альтернативні джерела фінансування, в тому числі
й за рахунок грантових пропозицій інших країн.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Систематизація та узагальнення досвіду держав-

ного реагування на загрози національній безпеці, а
також зарубіжного та вітчизняного досвіду забезпе-
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FEATURES OF THE MECHANISMS OF THE PROVISION OF RELIGIOUS SECURITY OF UKRAINE
IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR

У статті запропоновано авторське визначення поняття "релігійна безпека", а також з'ясова-
но, що особливостями функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в
умовах гібридної війни є функціонування вказаних механізмів в умовах вкрай обмежених ре-
сурсних та часових можливостей, неготовності всієї системи забезпечення національної без-
пеки до адекватного реагування на принципово нові виклики, які постали перед Україною.

Доведено, що першочерговими завданнями Української держави щодо забезпечення релі-
гійної безпеки в умовах гібридної війни є: розв'язати питання щодо врегулювання відносин між
трьома гілками православ'я — УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ; юридичне визначення ролі Церкви в
політичному житті сучасного українського суспільства; впорядкування конфесійного простору
України у загальному контексті політико-економічних і суспільно-гуманітарних трансформацій
відповідно до стандартів Об'єднаної Європи; удосконалення механізмів забезпечення релігій-
ної безпеки.

The article proposes an author's definition of the concept of "religious security" and also found
out that the peculiarities of the functioning of the mechanisms of ensuring the religious security of
Ukraine in the conditions of the hybrid warfare are the functioning of these mechanisms in the
conditions of extremely limited resource and time possibilities, the unpreparedness of the whole
system of ensuring national security to an adequate the response to the fundamentally new challenges
facing Ukraine.

It is proved that the primary tasks of the Ukrainian state to ensure religious security in the context
of the hybrid war are: to resolve the issue of settling relations between the three branches of
Orthodoxy — the UOC-KP, the UOC-MP and the UAOC; legal definition of the role of the Church in the
political life of modern Ukrainian society; streamlining the confessional space of Ukraine in the general
context of political and economic and social and humanitarian transformations in accordance with
the standards of the united Europe; improvement of mechanisms for ensuring religious security.

Ключові слова: релігійна безпека, гібридна війна, загрози релігійній безпеці, система забезпечення ре-
лігійної безпеки, державні механізми забезпечення релігійної безпеки.

Key words: religious security, hybrid war, threats to religious security, the system of religious security, state
mechanisms for the provision of religious security.

чення національної безпеки в умовах трансформації
безпекового середовища дозволяє констатувати, що
в сучасному політичному протиборстві досить часто
в якості дестабілізуючого чинника суспільно-політич-
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ної ситуації в державі використовують релігійний
чинник.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної проблеми з
найбільш важливими науковими та практичними завдання-
ми дослідження проблем теорії та практики державного
реагування на загрози національним інтересам в релігійній
сфері України.

На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій можна зробити висновок про те, що актуальним
проблемам відстоювання національних інтересів у
релігійній сфері України присвячено значну кількість нау-
кових праць вітчизняних дослідників, а саме: А. Арістової
[1], О. Бортнікової [2; 3], В. Єленського [4], І. Печенюка
[5], М. Шевченка [6; 7] та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Не зважаючи на значну кількість наукових праць, в
яких розглядаються актуальні проблеми забезпечення
релігійної безпеки України, маємо констатувати, що на
сьогодні відсутні праці з державного управління, в яких
би комплексно розглядалися питання соціального призна-
чення, ролі і місця системи забезпечення релігійної без-
пеки в структурі системі забезпечення національної без-
пеки України, розробки сценаріїв державного реагуван-
ня на загрози релігійній безпеці з урахуванням як об'єк-
тивних чинників загострення релігійних конфліктів, так і
чинників пов'язаних із зовнішнім інспіруванням цих
конфліктів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування особливостей функціонуван-

ня механізмів забезпечення релігійної безпеки України в
умовах гібридної війни та обгрунтування пропозицій щодо
їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Попередньо зауважимо, що під релігійною безпекою

України будемо розуміти стан захищеності життєво важ-
ливих духовно-релігійних інтересів українського суспіль-
ства від внутрішніх загроз і зовнішнього втручання та відпо-
відна система суспільно-політичних заходів, яка забезпе-
чує цю захищеність. Релігійна безпека залежить від стану
релігійно-церковного життя нації (її державно-церковних,
міжцерковних та внутрішньоцерковних стосунків), який є
чи за певних обставин може бути загрозою для національ-
них інтересів держави, стабільного розвитку суспільства,
здійснення прав і свобод громадян. Водночас духовно-
релігійний фактор безпосередньо впливає і суттєво підви-
щує рівень основних загроз національній безпеці України
в найбільш важливих сферах життєдіяльності суспільства:
політичній, економічній, соціальній, військовій, інфор-
маційній.

До основних принципів захисту національних інтересів
України в духовно-релігійній сфері можна віднести такі:

пріоритет прав людини; верховенство закону;
єдине правове поле для усіх суб'єктів державно-цер-

ковних відносин незалежно від їхнього громадянства,
фінансових можливостей та політичного впливу;

суворе дотримання балансу між інтересами окремого
громадянина, громади віруючих, конфесії, суспільства,
держави та їхня взаємна відповідальність щодо захисту
національних інтересів у духовно-релігійній сфері;

своєчасність та адекватність дій держави стосовно
реальних загроз національній безпеці України з метою
захисту національних інтересів у духовно-релігійній
сфері;

пріоритет ненасильницьких договірних засобів при
вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів у сфері
духовно-релігійних відносин;

відповідність основних принципів забезпечення націо-
нальної безпеки України у духовно-релігійній сфері загаль-
ноєвропейській та світовій системам безпеки та її інтегра-
ція до цих систем.

Місією системи забезпечення релігійної безпеки Ук-
раїни пропонуємо визначити виявлення та нейтралізацію
загроз національним інтересам у релігійній сфері украї-
нського суспільства.

Національними цілями забезпечення релігійної безпе-
ки України є:

внутрішньорелігійна стабільність (міжконфесійна зла-
года — здатність до розв'язання релігійних конфліктів
насамперед ненасильницькими методами);

зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнарод-
ного авторитету України як великої європейської держа-
ви, розвиток її національно-культурної самобутності та
незалежності — наявність для цього ефективного механі-
зму);

повне задоволення релігійних потреб усього українсь-
кого суспільства, свобода волевиявлення та віросповідан-
ня як окремих громадян, так і груп віруючих;

захист життєво важливих духовно-релігійних інтересів
українського суспільства від внутрішніх загроз і зовнішнь-
ого втручання.

Аналіз безпекового середовища дозволяє констатува-
ти, що:

1. Через Україну проходять межі трьох провідних
світових цивілізацій та більшість силових ліній міжреліг-
ійного протистояння у європейсько-близькосхідному ре-
гіоні, а також в православному середовищі має місце
міжконфесійне протистояння на теренах самої України
[5; 8].

2. Системі суспільно-релігійних відносин, що утвер-
дилася в сучасній Україні, притаманна особлива специф-
іка. Серед найістотніших рис, властивих вітчизняній си-
стемі суспільно-релігійних відносин, доречно виокреми-
ти наступні: деідеологізацію державної політики в царині
релігійно-церковного життя; лібералізм нормативно-
правової бази щодо свободи совісті й релігійних орга-
нізацій; перманентну регіоналізацію конфесійного про-
стору; кризовий стан українського православ'я; визрі-
вання симптомів клерикалізації українського суспільства
[1; 4].

3. Загрозами і викликами національним інтересам Ук-
раїни у релігійному середовищі країни є:

1) діяльність Української православної церкви Мос-
ковського патріархату, яка фактично підтримала окупацію
й анексію Криму Російською Федерацією;

2) ситуація у мусульманському середовищі України, що
характеризується:

а) різновекторністю міжнародних уподобань
інституційних структур ісламу в Україні (Всеукраїнсь-
ка асоціація громадських організацій "Альраїд" зорі-
єнтована на арабський іслам, Духовне управління му-
сульман України "Умма" — на європейський, Всеук-
раїнське духовне управління мусульман "Єднання"
тяжіє до Центрального духовного управління мусуль-
ман Росії, а свою мету вбачає у відновленні духовної
єдності між Росією та Україною). Тобто політичний
істеблішмент РФ при експортуванні ідеології "русско-
го мира" послуговується не тільки православним, але
й ісламським чинником;

б) різкими змінами в національному мусульмансько-
му просторі, що обумовлені нестабільністю суспільно-по-
літичної ситуації в країні та війною.
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Ці пертурбації спонукатимуть до боротьби за переділ
сфер впливу між різними інституційними центрами ісламу,
що, в свою чергу може призвести до локальних непоро-
зумінь і протистоянь, дестабілізації суспільної ситуації на
місцевому рівні;

3) діяльність Української правовірної греко-като-
лицької церкви, очолюваної екскомунікованим като-
лицьким священиком А. Догналом. Незважаючи на свою
малочисельність, догналіти демонструють високу актив-
ність, яка має чітке антиукраїнське спрямування [9, с.
367—369];

4) протиправні прояви діяльності неокультів, що ста-
новлять небезпеку для держави, суспільства та окремих
громадян [2].

Актуальними проблемами забезпечення національної
безпеки у релігійній сфері України є:

1) відсутність духовної цілісності (єдності основних
ціннісних орієнтацій) суспільства сучасної України, що є
незаперечним фактом;

2) відсутність підстав розраховувати на забезпечення
духовної й політичної єдності українського суспільства на
основі релігійних цінностей, що у свою чергу, визначаєть-
ся:

низьким рівнем довіри більшої частини населення в
південних, східних і центральних областях до православ-
ного кліру;

нездатністю самої церковної ієрархії стати на рівень
сучасних завдань, які постали перед українським су-
спільством в умовах "гібридної війни" РФ проти України;

відсутністю в Україні конфесійної єдності на рівні
навіть основної маси віруючого населення — не лише між
греко-католиками і православними, але й у самому право-
славному середовищі.

3) можливість використання за певних умов етнокон-
фесійного чинника для дестабілізації внутрішньополітич-
ної ситуації в Україні.

Використання футурологічного методу сценарного
планування для вирішення завдань забезпечення релі-
гійної безпеки України дозволяє констатувати, що в ході
гібридної війни проти України, розв'язаної керівництвом
РФ широко застосовуються дії, спрямовані на розпалю-
вання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворож-
нечі і ненависті, сепаратизму і тероризму. Тобто за пев-
них умов використовується етноконфесійний чинник в
якості одного із факторів дестабілізації суспільно-полі-
тичної ситуації в Україні. Зазначені умови створюються
шляхом проведення інформаційних спецоперацій, почат-
ковою точкою застосування яких є ситуація "культурно-
го шоку" у сучасній Україні. Це дозволяє маніпулювати
масовою свідомістю населення цілої країни метою яко-
го є створення умов так званої "керованої нестабіль-
ності" [5—12].

Зазначимо, що механізми забезпечення релігійної без-
пеки України сьогодні функціонують в умовах вкрай об-
межених ресурсних та часових можливостей, неготовності
всієї системи забезпечення національної безпеки до адек-
ватного реагування на принципово нові виклики, які поста-
ли перед Україною в умовах гібридної війни, низької ефек-
тивності діяльності багатьох чинників сектору безпеки і
оборони, відвертого саботажу з боку корупціонерів, дест-
руктивного впливу російської пропаганди та УПЦ (МП) на
частину населення півдня і сходу України.

За таких умов, що склалися з метою попередження
загроз національній безпеці України, інспірованих релі-
гійними чинниками, Президентом України визначено такі
заходи [9, с. 370]:

розробити та прийняти Концепцію державно-конфе-
сійних відносин, у якій окреслити основні механізми пра-

вової взаємодії держави і церкви в різних сферах суспіль-
ного життя;

ухвалити законопроект про внесення змін до чинного
законодавства України про свободу совісті та віроспові-
дання, яким передбачити чіткі механізми запобігання діям
релігійних організацій і священнослужителів, спрямованих
на підрив національної безпеки України;

профільним відомствам та органам, відповідальним за
правопорядок і безпеку, здійснювати регулярний моніто-
ринг ситуації у конфесійному середовищі країни з метою
своєчасного виявлення дестабілізуючих чинників і вжиття
належних заходів щодо їх нейтралізації;

органам центральної та місцевої влади інтенсифікува-
ти діалог із суб'єктами конфесійного простору, спрямова-
ний на розвиток партнерської співпраці, залучення до ре-
алізації соціально значущих проектів і програм тільки тих
церков та деномінацій, що здатні до суспільно-патріотич-
ного виховання своїх вірян;

заборонити в'їзд на територію України представникам
іноземних релігійних організацій, якщо їх діяльність оріє-
нтована на підрив територіальної цілісності країни, поглиб-
лення міжцерковних і міжконфесійних непорозумінь, куль-
тивування на рівні масової свідомості імперсько-шовіні-
стичних ідеологем.

У контексті завдань, визначених у Щорічному посланні
Президента України до Верховної Ради України щодо по-
передження загроз національній безпеці України, інспіро-
ваних релігійними чинниками [9], визначимо порядок ден-
ний щодо удосконалення механізмів забезпечення релі-
гійної безпеки України в умовах гібридної війни.

З метою забезпечення релігійної безпеки в умовах
гібридної війни, що характеризується загостренням реліг-
ійного конфлікту, Українська держава повинна додатко-
во вирішити низку завдань, а саме:

1. Розв'язати питання щодо врегулювання відносин
між трьома гілками православ'я — УПЦ КП, УПЦ МП та
УАПЦ — й трансформації їх у Помісну Українську Пра-
вославну Церкву. Вирішенню цього питання сприяти-
ме розробка та прийняття Концепції державно-конфе-
сійних відносин, у якій буде окреслено основні меха-
нізми правової взаємодії держави і церкви в різних
сферах суспільного життя. При розробці цієї Концепції
варто врахувати те, що інструментальне використання
релігії в політиці веде лише до профанації поняття
священного і не може принести масової підтримки та
визнання з боку віруючих. Саме з цієї також причини
марними виявилися всі спроби українських державних,
політичних та громадських діячів створити єдину украї-
нську національну Церкву, щоразу розбиваючись об
мур неприйняття, а небажання більшості Церков вхо-
дити у сумнівні політичні авантюри так званого "цер-
ковного екуменізму". Намагання політиків прискорити
процеси об'єднання українських церков привели лише
до ще більшої політизації Церков та поглиблення
міжконфесійних конфліктів.

Сучасний стан кризи міжцерковних відносин все
більше переконує, що неможливо досягти релігійної
єдності політичними заходами, так само як не можна до-
сягти незалежності держави шляхом здобуття церковної
автокефалії, ані мобілізувати суспільство для її розбудо-
ви на основі ідеї релігійної єдності. Помилка українських
політиків полягає у неправильному розташуванні ак-
центів. Щоб збудувати міцну і розвинену державу треба
змагати не до поєднання різнорідних організмів під од-
нією вивіскою "Українська Національна Церква", а до-
магатися внутрішньої переміни кожної з українських Цер-
ков у своїй самобутності та своєрідності, щоб кожна з них
набула національних рис і служила для скріплення пат-
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ріотизму. Справу ж еклезіального поєднання слід відда-
ти самим Церквам, і чим менше в неї будуть втручатися
політики, тим краще. Натомість у визначенні ролі релігії
в політичному житті сучасної України політикам варто
віддати належне впливу Церкви у сфері морального ви-
ховання суспільства і не тільки сприяти їй у цьому, але
також і самим прислухатися до голосу її критики та мо-
ральних оцінок.

2. У правовому полі визначити роль Церкви в полі-
тичному житті сучасного українського суспільства. Якою
ж повинна бути роль релігії та Церкви в сучасному по-
літичному житті України можемо зрозуміти із того досві-
ду, який подала нам історія впродовж тривалого періоду
формування української нації та утвердження її держав-
ності. Насамперед тут діяла стійка закономірність взаємоз-
в'язку держави і Церкви, яка полягає в тому, що із послаб-
ленням контролю та впливу на Церкву з боку держави ва-
гомість церковного впливу зростає, а із посиленням по-
літичного втручання в релігійне життя та політизації ре-
лігійної сфери (коли Церква починає займатися розв'язан-
ням невластивих для неї справ і завдань) її вплив і мораль-
ний авторитет слабшає. Тому конфесіям не варто шукати
якогось особливого статусу державної Церкви, чи особ-
ливої опіки та привілеїв з боку держави.

3. Впорядкувати конфесійний простір України у за-
гальному контексті політико-економічних і суспільно-гу-
манітарних трансформацій відповідно до стандартів
Об'єднаної Європи. На нашу думку, облаштування
вітчизняного конфесійного простору за європейським
взірцем сприяло б узгодженню інтересів особистості,
суспільства та держави в релігійній сфері, реалізації сус-
пільно-політичних інтересів віруючих, що проявляють-
ся у релігійній формі. Водночас, це значно знизило б
ймовірність використання міжконфесійного конфлікту
для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Ук-
раїнській державі;

4. Удосконалити правовий механізм державно-церков-
них відносин шляхом:

законодавчого визначення адміністративної та кримі-
нальної відповідальність за протиправну діяльності релі-
гійних організацій, що становлять небезпеку для держа-
ви, суспільства та окремих громадян;

заборонити в'їзд на територію України представникам
іноземних релігійних організацій, якщо їх діяльність оріє-
нтована на підрив територіальної цілісності країни, поглиб-
лення міжцерковних і міжконфесійних непорозумінь, куль-
тивування на рівні масової свідомості імперсько-шовіні-
стичних ідеологем [9, с. 370].

5. Удосконалити механізм інформаційно-аналітично-
го забезпечення релігійної безпеки шляхом:

розробки методики ідентифікації та оцінки загроз
релігійній безпеці;

розробки паспорту загроз релігійній безпеці;
впровадження в практику державного управління на-

ціональною безпекою регулярного моніторингу проф-
ільними відомствами та органами, відповідальним за пра-
вопорядок і безпеку, ситуації у конфесійному середовищі
країни з метою своєчасного виявлення дестабілізуючих
чинників і вжиття належних заходів щодо їх нейтралізації.

6. Здійснити теоретико-методологічне обгрунтування
механізму державного реагування на загрози релігійній
безпеці.

Такий механізм покликаний:
комплексно охоплювати усі сфери національної без-

пеки з урахуванням впливу релігійного чинника;
забезпечувати конструктивну взаємодію законодавчої,

виконавчої і судової гілок влади у вирішення релігійних
криз та конфліктів;

забезпечувати централізацію в управлінні вирішенням
релігійних конфліктів і можливість функціонування дер-
жавних структур в автономному режимі;

забезпечувати своєчасне виявлення, попередження і
припинення загроз релігійній безпеці (розробка паспортів
загроз);

визначати пріоритетні напрями діяльності по забезпе-
ченню стійкості функціонування суспільства і держави в
умовах релігійних криз і конфліктів;

забезпечувати мобілізацію наявних ресурсів для
здійснення стабілізаційних заходів;

здійснювати завчасну розробку заходів і підготовку
сил і засобів, необхідних для забезпечення релігійної без-
пеки особи, суспільства і держави в будь-яких умовах за-
гострення релігійної обстановки.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз сучасного стану механізмів забез-

печення релігійної безпеки України дозволяє зробити такі
висновки:

1. Актуальними проблемами забезпечення релігійної
безпеки України є: відсутність духовної цілісності (єдності
основних ціннісних орієнтацій) суспільства сучасної Украї-
ни, що є незаперечним фактом; відсутність підстав розра-
ховувати на забезпечення духовної й політичної єдності
українського суспільства на основі релігійних цінностей;
можливість використання за певних умов етноконфесійно-
го чинника для дестабілізації внутрішньополітичної ситу-
ації в Україні.

2. Механізми забезпечення релігійної безпеки Украї-
ни сьогодні функціонують в умовах вкрай обмежених ре-
сурсних та часових можливостей, неготовності всієї сис-
теми забезпечення національної безпеки до адекватного
реагування на принципово нові виклики, які постали перед
Україною в умовах гібридної війни, низької ефективності
діяльності багатьох чинників сектору безпеки і оборони,
відвертого саботажу з боку корупціонерів, деструктивно-
го впливу російської пропаганди та УПЦ (МП) на частину
населення півдня і сходу України

3. З метою забезпечення релігійної безпеки в умовах
гібридної війни, що характеризується загостренням реліг-
ійного конфлікту, Українська держава повинна додатко-
во вирішити низку завдань, а саме:

розв'язати питання щодо врегулювання відносин між
трьома гілками православ'я — УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ
— й трансформації їх у Помісну Українську Православну
Церкву;

у правовому полі визначити роль Церкви в політично-
му житті сучасного українського суспільства;

впорядкувати конфесійний простір України у загаль-
ному контексті політико-економічних і суспільно-гумані-
тарних трансформацій відповідно до стандартів Об'єднаної
Європи;

удосконалити правовий механізм державно-церковних
відносин;

удосконалити механізм інформаційно-аналітичного
забезпечення релігійної безпеки;

здійснити теоретико-методологічне обгрунтування
механізму державного реагування на загрози релігійній
безпеці.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у до-
слідженні еволюції структури та функцій державних ме-
ханізмів забезпечення релігійної безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для країн з трансформаційною економікою, до яких

відносять і Україну, є характерним тривалий процес ре-
формування економічного, суспільно-політичного та
інституційного устрою, який супроводжується пошуком
відповідних механізмів державного управління, необ-
хідних для впровадження та ефективної реалізації су-
часних управлінських підходів, реформ. При цьому про-
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Транспортної стратегії України, складеної на засадах оновленої концепції державного управління
розвитком морських портів України.

The article outlines the strategic objectives of the port reform and the tasks for their implementation
within the framework of the Roadmap for the implementation of the Transport Strategy of Ukraine;
proposals for improving the legal framework for introducing the mechanism of state governance for the
development of sea ports of Ukraine on the principles of improving the legislative framework both at the
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etc., with due respect to the principle grounds for ensuring the implementation of the updated mechanism
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блемним питанням є розробка окремих складових ме-
ханізмів державного управління як передумов до їх ло-
гічної та системної розбудови, до яких відносять адмі-
ністративне, правове, економічне, фінансове, організа-
ційне, правове, методичне, ресурсне та ін. забезпечен-
ня. В умовах дослідження питання удосконалення ме-
ханізмів державного управління розвитком морських
портів України (далі — МПУ) очевидною є потреба у
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підвищення результативності й ефективності державно-
го управління розвитком морських портів України з ура-
хуванням міжнародного досвіду проведення портових
реформ, сучасних тенденцій динаміки показників фун-
кціонування МПУ, цілей і завдань забезпечення реалі-
зації Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020",
Морської доктрини України на період до 2035 року, пе-
реорієнтування міжнародних і внутрішніх товаропо-
токів, посилення міжнародної конкуренції у сфері на-
дання портових послуг. При цьому практика свідчить,
що з урахуванням комплексності цієї проблеми, най-
більш ефективним є підхід узгодженого покомпонент-
ного удосконалення основних складових механізму дер-
жавного управління, серед яких ключовими є, зокрема,
правове, організаційно-методичне забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінки стану розвитку та пошуку шляхів
удосконалення діяльності морських портів присвячено
праці таких вчених та дослідників: О.М. Кібік, О.П. Под-
церковний, К.С. Трунін, Cheon, S., Н.Г. Гребенник [5],
М.В. Матвієнко, А.О. Филипенко, В.В. Баришнікова,
К.В. Степанова, Ю.О. Наврозова, В.В. Щербина,
В.А. Котлубай, Ю.З. Драпайло.

У роботі [1] було запропоновано підхід до удоско-
налення механізму державного управління розвитком
морських портів України на засадах структурної деком-
позиції його складових елементів. При цьому деталізації
потребують ключові складові, що забезпечують реалі-
зацію певних функцій державного управління відповід-
ною сферою або об'єктом управління.

Так, теоретико-методологічні засади організацій-
но-правового механізму державного управління в ціло-
му проаналізовано Л.Л. Приходченко [6], особливості
організаційно-економічного механізму національної
економіки розглядаються О.С. Харченко [4]. Виходя-
чи з того, що саме правова та організаційно-методич-
на складові є основним підгрунтям для розбудови
дієвих механізмів державного управління, доцільності
набуває пошук шляхів розробки та удосконалення
відповідних складових для розвитку морських портів
України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у формулюванні основних про-

позицій щодо удосконалення правового та організа-
ційно-методичного забезпечення реалізації механізму
державного управління розвитком морських портів Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування правового поля реформування дер-
жавного управління розвитком морських портів Украї-
ни виступає ключовою умовою запровадження дієвого
механізму його реалізації. Оновлення транспортної
стратегії і Дорожня карта її реалізації мають стати
основоположними правовими актами, що на законодав-
чому рівні визначають, в тому числі, стратегічні цілі пор-
тової реформи і завдання щодо їх реалізації, до яких
мають бути віднесені:

Стратегічна ціль №1 — забезпечення умов для
підвищення конкурентоспроможності МПУ:

— розробка крос-секторальної стратегії розвитку
внутрішньої системи перевезень і МТК в рамках реалі-
зації Експортної стратегії України;

— визначення "ринків у фокусі" і довгострокове
прогнозування динаміки обсягів морських перевезень і
переробки вантажів у портах України;

— підвищення ефективності і прозорості митних
процедур і механізмів їх забезпечення.

Стратегічна ціль №2 — збалансування інтересів
державної стратегії регіонального розвитку і транспор-
тної стратегії України:

— підвищення конкурентоспроможності регіонів на
основі розвитку транспортної інфраструктури, що
з'єднує регіони з міжнародними ринками із залученням
МПУ;

— визначення принципів фінансування розвитку
транспортної інфраструктури підтримки регіональних
експорто-орієнтованих виробництв (включаючи МТК і
МПУ) через Державний фонд регіонального розвитку;

— визначення політики і формування механізмів
створення інтегрованих структур із залученням МПУ (ре-
гіональні виробничі, логістичні, транспортно-логістичні
кластери).

Стратегічна ціль №3 — належне ресурсне забезпе-
чення розвитку МПУ:

— удосконалення бюджетної і грошово-кредитної
політики України на основі ресурсного таргетування
розвитку вітчизняних морських портів;

— сприяння підвищенню інвестиційної привабли-
вості МПУ;

— корпоратизація МПУ і розвиток системи управ-
ління державними корпоративними правами у сфері
портової діяльності;

— прозоре та конкурентне ціноутворення на пор-
тові послуги з урахуванням фактору попиту, перегляд
структури портових та інших зборів на основі визначе-
ного рівня фактичних витрат.

Стратегічна ціль №4 — інституціональний розвиток
сфери портової діяльності:

— розвиток економічних і правових засад залучен-
ня приватних операторів до надання послуг в сфері пор-
тової діяльності з контролем відповідного рівня якості
пропонованих послуг;

— розвиток сучасних моделей державно-приватно-
го партнерства в сфері портової діяльності (концесійні
угоди, контракти життєвого циклу, створення спільних
підприємств);

Стратегічна ціль №5 — запровадження інновацій-
ної моделі розвитку вітчизняних морських портів:

— системний розвиток і підвищення результатив-
ності фундаментальних, прикладних досліджень і нау-
ково-технічних розробок у сфері економіки й управлін-
ня портовою діяльністю (через Державний фонд фун-
даментальних досліджень на конкурсній основі; гран-
тові програми, у т.ч. — міжнародні);

— запровадження новітніх технологій в сфері пор-
тової діяльності (у т.ч. — на основі міжнародного транс-
феру технологій);

— розвиток кадрового потенціалу портової галузі,
зокрема в частині професійних управлінських кадрів, що
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володіють науковими і практичними навичками сценар-
ного прогнозування, стратегічного планування, розроб-
ки політики розвитку МПУ і механізмів її реалізації,
управління державними корпоративними правами.

Представлені стратегічні цілі і засоби їх реалізації
не визначені програмними документами у сфері розвит-
ку транспортної інфраструктури або дотичними до них
за змістом, тому не утворюють загрозу дублювання по-
вноважень ЦОВВ та інших органів управління терито-
ріального і галузевого рівня.

Існуюче правове поле не забезпечує у повній мірі
досягнення визначених стратегічних цілей. Основою
цілеспрямованого розвитку й удосконалення законо-
давчої бази забезпечення реалізації оновленого меха-
нізму державного управління розвитком МПУ виступає
комплекс принципів, який з урахуванням [2] має вклю-
чати:

— принцип верховенства права (забезпечення ук-
раїнських національних інтересів, справедливості, гума-
нізму, пріоритету інтересів української нації, розумний
баланс інтересів особи, нації і держави);

— принцип верховенства Конституції (відповідність
даного законодавства Основному Закону держави);

— принцип верховенства закону (оновлена Транс-
портна стратегія України і Дорожня карта її реалізації,
яка має бути затверджена Кабінетом Міністрів України,
являтиме собою безпосереднє джерело всіх інших нор-
мативних актів, що регулюють правові відносини у сфері
розвитку транспорту (включаючи МПУ), відповідно до
чого всі нормативно-правові акти у цій сфері мають
відповідати не лише Конституції України, Указу Прези-
дента України "Про Стратегію сталого розвитку "Украї-
на — 2020", але й положенням Транспортної стратегії
України, розкриваючи їх зміст, деталізуючи їх положен-
ня);

— принцип демократизму (наявність механізмів
щодо забезпечення участі в процесі законо— й нормот-
ворчості широкого кола бізнес-структур, громадських
організацій у тісному взаємозв'язку з уповноваженими
органами державної влади і ЦОВВ у цій сфері);

— принцип соціальної доцільності (забезпечення
балансу між об'єктивними потребами і національними
інтересами розвитку МПУ і об'єктивними можливостя-
ми держави щодо задоволення цих потреб і забезпе-
чення інтересів);

— принцип наукової обгрунтованості (застосуван-
ня сучасних досягнень науки і практики, застосування
наукової методології, концепцій, міжнародного досві-
ду забезпечення розвитку МПУ);

— принцип системності і погодженості (послі-
довність, поступовість у законо- і нормотворчості, взає-
мозв'язок правових актів як зсередини, так і ззовні, з
правовими актами з дотичних питань);

— принцип пріоритетності загальновизнаних норм
і принципів міжнародного права (узгодження елементів
правового поля України з нормами міжнародного, євро-
пейського права, Конвенціями, угодами, які ратифіку-
вала або до яких приєдналася Україна).

З дотриманням зазначених принципів розроблені
пропозиції щодо удосконалення правового забезпечен-
ня запровадження оновленого механізму державного
управління розвитком МПУ, які полягають у такому.

Прийняття змін до Транспортної стратегії України,
які визначають Дорожню карту її реалізації (у складі
Транспортної стратегії України або у якості окремого
документу) і стратегічні цілі і завдання її реалізації, у
тому числі — визначені вище.

Пріоритети транспортної політики України, сформу-
льовані Міністерством інфраструктури України в керів-
ному документі "Оновлена транспортна стратегія Украї-
ни: напрями політики" [3], за пріоритетним напрямом 2
пропонується затвердити в редакції: "Надання конкурен-
тоспроможних якісних і ефективних послуг перевезень".
Останній абзац змісту даного напряму пропонується
викласти у редакції: "Усунення існуючих бар'єрів у сфері
логістики та мультимодального транспорту в межах на-
ціональних коридорів, інтеграція до TЄМ-T та покращен-
ня умов транзиту, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних морських портів".

Розробка й прийняття Закону України "Про класте-
ри". Поняття "кластер" присутнє у низці законодавчих
актів України, зокрема ЗУ "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні", "Про сільське госпо-
дарство", Господарському кодексі України і низці по-
станов Кабінету Міністрів України про затвердження
концепцій і стратегій, де передбачено створення науко-
во-інноваційно-виробничих, технологічних та іннова-
ційних кластерів. Разом з тим, законодавчого визначен-
ня поняття "кластер" і основ його формування і функ-
ціонування, а також засад державної політики класте-
ризації національної економіки наразі не визначено. В
результаті науковці і практики суттєво розходяться в
оцінці стану розвитку кластерів в економіці України —
від повного його заперечення [4, с. 134], до аналізу ста-
новлення і функціонування більше, ніж двох десятків
вітчизняних кластерів [5], що спричиняє невизначеність
процесу формування кластерів і завдань держави щодо
його регулювання.

Прийняття окремого Закону України "Про класте-
ри" повинно визначити у правовому полі питання щодо:
визначення терміну "кластер"; його видів (за терито-
ріальною, функціональною ознакою тощо), цілей клас-
терної взаємодії його учасників; структури кластеру;
основних організаційних засад формування, функціо-
нування і припинення; органів управління кластером;
взаємодії з органами державного управління і місцево-
го самоврядування; прав власності на майно і створену
кластером продукцію; прав і обов'язків учасників; дер-
жавної політики підтримки становлення кластерів.

Прийняття Закону України "Про концесію". Проект
закону, прийнятий Верховною Радою України в першо-
му читанні 04.04.2018 р., визначає основні терміни у
сфері державно-приватного партнерства у формі кон-
цесії і її зміст, об'єкти концесії; центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державно-приватного парт-
нерства; строки концесії. Також він встановлює поря-
док підготовки пропозицій та прийняття рішення про
доцільність або недоцільність здійснення концесії,
склад конкурсної комісії та низку інших аспектів, вклю-
чаючи особливості концесії щодо будівництва та експ-
луатації автомобільних доріг. Пропонується доповнити
проект закону розділом, що визначає особливості кон-
цесії портів і об'єктів портової інфраструктури в частині:
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об'єктів концесії щодо будівництва та експлуатації
портової інфраструктури;

рішення про доцільність або недоцільність будівниц-
тва та експлуатації об'єктів портової інфраструктури з
визначенням повноважень органів виконавчої влади
щодо його прийняття;

особливостей реалізації проекту, що здійснюється
на умовах концесії;

платежів у концесійному договорі;
внесення змін до законодавчих актів України відпо-

відно до прийнятих положень щодо особливостей кон-
цесії портів і об'єктів портової інфраструктури.

Результативність і ефективність механізму держав-
ного управління розвитком МПУ в межах оновленої кон-
цепції значною мірою визначається повнотою і якістю
організаційно-методичного забезпечення його реалі-
зації. Під організаційним забезпеченням у контексті
даного дослідження будемо розуміти сукупність доку-
ментів, що регламентують структурні та динамічні (про-
цесні) організаційні взаємовідносини ЦОВВ, органів
територіального і галузевого управління, суб'єктів пор-
тової діяльності, включаючи сукупність конкретних су-
бординаційних та координаційних, лінійних та функці-
ональних та інших організаційних зв'язків, систем підпо-
рядкування, звітності, контролю тощо.

Під методичним забезпеченням пропонується розу-
міти сукупність документів, що регламентують способи
організації і здійснення діяльності, виконання типових
завдань і визначають методи, засоби, прийоми, а також
порядок їх застосування для досягнення встановлених
цілей діяльності.

Організаційне й методичне забезпечення поєднуєть-
ся у цілісний комплекс за принципом загального при-
значення і єдності мети — забезпечення впровадження
оновленого механізму державного управління розвит-
ком МПУ.

На підставі викладеного видається доцільним струк-
турування організаційно-методичного забезпечення за
визначеними вище стратегічними цілями і завданнями
Дорожньої карти реалізації Транспортної стратегії Ук-
раїни, складеної в межах оновленої концепції держав-
ного управління розвитком МПУ.

Блок забезпечення умов для підвищення конкурен-
тоспроможності МПУ потребує розробки:

— Положення про крос-секторальну стратегію, яка
регламентує порядок і процедури взаємодії головних
органів ЦОВВ у визначеній сфері з іншими зацікавле-
ними міністерствами і відомствами, органами місцево-
го самоврядування, бізнес-структурами, громадськістю
в процесі розробки стратегії, принципи формування
робочої групи і відбору експертів, форми і терміни кон-
сультацій і презентації стратегії, підпорядкування і роз-
поділ повноважень між головними органами ЦОВВ за-
цікавлених секторів;

— Методичних рекомендацій щодо здійснення дов-
гострокового прогнозування динаміки обсягів морських
перевезень і переробки вантажів у портах України, які
враховують перспективи "ринків у фокусі" і визначають
систему прогнозних показників, методи збору фактог-
рафічних даних і обробки, формалізації і моделювання
залежностей, форми вихідних протоколів. Методичні
рекомендації мають передбачати використання методу

сценарного прогнозування (складання песимістичного,
реалістичного і оптимістичного сценаріїв динаміки об-
сягів морських перевезень і переробки вантажів в МПУ)
з визначенням методів розрахунку вірогідності розвит-
ку кожного зі сценаріїв.

Блок збалансування інтересів державної стратегії
регіонального розвитку і транспортної стратегії Украї-
ни:

— методичні рекомендації щодо обгрунтування по-
треб розвитку транспортної інфраструктури, що з'єднує
регіони з міжнародними ринками (включаючи МПУ) і їх
бюджетно-фінансового забезпечення при формуванні
і реалізації регіональних програм підтримки експортно-
орієнтованих виробництв;

— порядок визначення об'єктів транспортної інфра-
структури підтримки регіональних експортно-орієнто-
ваних виробництв (включаючи МТК і МПУ), які по за-
вершенні будівництва будуть віднесені до об'єктів стра-
тегічного або загальнодержавного значення, принципів
і обсягів їх бюджетного фінансування, порядку передачі
прав власності на такі об'єкти;

— порядок визначення виробничих, транспортних,
логістичних кластерів за участю МПУ, яким може надава-
тися державна підтримка за рахунок коштів державного
бюджету; переходу права власності на майно і продукцію
кластеру, створені із залученням бюджетних коштів;

— порядок створення кластера за участю держав-
ного підприємства, що віднесено до об'єктів стратегіч-
ного значення (МПУ), та його державної реєстрації, по-
рядок виходу з кластеру зазначеного державного
підприємства.

Блок належного ресурсного забезпечення розвит-
ку МПУ:

— методичні рекомендації щодо ресурсного тарге-
тування розвитку МПУ (включаючи: визначення кри-
теріїв відбору об'єкту таргетування, планових показ-
ників розвитку МПУ, вибір і застосування інструмента-
рію таргетування, визначення результативності тарге-
тування);

— порядок і методичні рекомендації щодо визна-
чення державних підприємств, що віднесені до об'єктів
стратегічного значення (включаючи МПУ), які підляга-
ють першочерговій реструктуризації на основі зміни
структури власності, капіталу і корпоративного управ-
ління (корпоратизації);

— правила і порядок відшкодування витрат у пор-
товому секторі з визначенням переліку витрат, що вклю-
чаються до собівартості.

Блок інституціонального розвитку сфери портової
діяльності:

— методичні рекомендації щодо оцінювання якості
послуг, що надаються у морських портах, з визначен-
ням критеріїв оцінювання з урахуванням вимог забез-
печення конкурентоспроможності МПУ;

— методичні рекомендації щодо визначення
об'єктів портової інфраструктури, модернізація й обслу-
говування яких може здійснюватися на засадах держав-
но-приватного партнерства у формі контрактів життє-
вого циклу;

— порядок проведення конкурсу з визначення при-
ватного партнера при реалізації державно-приватного
партнерства у формі контракту життєвого циклу;
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— методика розрахунку ціни контракту життєвого
циклу на створення (модернізацію) об'єктів портової
інфраструктури з урахуванням фінансових і економіч-
них ризиків, інфляції протягом життєвого циклу об'єкта,
відсоткової ставки страхування фінансових ризиків;

— порядок передачі об'єктів портової інфраструк-
тури, створення та/або модернізація яких здійснюва-
лися на умовах КЖЦ, у державну власність;

— методика визначення тарифів на оплату сервіс-
ного обслуговування об'єктів портової інфраструктури,
створення та/або модернізація яких здійснювалися на
умовах КЖЦ.

Блок запровадження інноваційної моделі розвитку
вітчизняних морських портів:

— порядок визначення фундаментальних, приклад-
них досліджень і науково-технічних розробок у сфері
економіки й управління портовою діяльністю, які вико-
нуються коштом державного бюджету на замовлення
Міністерства інфраструктури України на конкурсних
засадах (напрями, критерії ефективності і результатив-
ності, частка бюджетного фінансування);

— методика визначення обсягів державного замов-
лення на цільову підготовку управлінських кадрів пор-
тової галузі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Процес удосконалення правового та організаційно-
методичного забезпечення реалізації механізму дер-
жавного управління розвитком МПУ, насамперед, має
базуватись на визначенні стратегічних цілей та окремо
деталізованих завдань Дорожньої карти реалізації
оновленої Транспортної стратегії України, серед яких
пропонуються такі: забезпечення умов для підвищення
конкурентоспроможності МПУ; збалансування інтересів
державної стратегії регіонального розвитку і транспор-
тної стратегії України; належне ресурсне забезпечення
розвитку МПУ; інституціональний розвиток сфери пор-
тової діяльності; запровадження інноваційної моделі
розвитку вітчизняних морських портів.

Встановлено, що для удосконалення правового за-
безпечення реалізації механізму державного управлін-
ня розвитком МПУ має бути вжито ряд таких основних
заходів, серед яких прийняття змін до Транспортної
стратегії України, які визначають Дорожню карту її реа-
лізації (у складі Транспортної стратегії України або у
якості окремого документу); оновлення пріоритетів
транспортної політики України; розробку й прийняття
Законів України "Про кластери", "Про концесію", вне-
сення змін до Закону України "Про державно-приватне
партнерство" в частині визначення засад партнерства у
формі контрактів життєвого циклу.

Доведено, що заходи щодо удосконалення органі-
заційно-методичного забезпечення реалізації механіз-
му державного управління розвитком МПУ, структуро-
ваного за стратегічними цілями Дорожньої карти реал-
ізації оновленої Транспортної стратегії України, мають
бути спрямовані на регламентацію структурних та ди-
намічних організаційних взаємовідносин ЦОВВ, органів
територіального та галузевого управління, суб'єктів
портової діяльності, а також способів організації і
здійснення діяльності, виконання типових завдань і по-

рядку їх застосування для досягнення встановлених
цілей діяльності.

У подальших дослідженнях доцільно присвятити
окрему увагу деталізації особливостей фінансового за-
безпечення реалізації механізму державного управлін-
ня розвитком МПУ.
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IN UKRAINE

Статтю присвячено актуальним питанням реформування державного управління в Україні.
Акценти зроблено на науково-практичних підходах до процесу реформування. Проаналізова-
но нормативно-правові акти, що стосуються питань реформування державного управління.
Розкрито організаційні аспекти процесу реформування, виокремлено основні інструменти про-
ведення реформ, напрями реформування державного управління. Особливу увагу приділено
вдосконаленню системи державного управління та ролі державних секретарів у цьому процесі.
Зазначено, що державні секретарі перебувають у ролі фахівців з питань реформ, беруть участь
у загальній координації дій з реформування державного управління та практично повністю відпо-
відають за успіх реформ своєю працею та досягненням результату. Звернено увагу на те, що
державний секретар міністерства має бути високофаховим, оскільки на нього покладено вико-
нання багатьох функцій (зокрема організаційних, управлінських, регулюючих).

The article is devoted to the actual issues of reforming public administration in Ukraine. The
emphasis is made on scientific and practical approaches to that process. The normative and legal
acts concerning the issues of reforming public administration are analyzed. The organizational
aspects of that process are revealed. The main tools of the reform and the directions of reforming
the state administration are identified. Particular attention is paid to improving the system of public
administration and the role of the state secretaries in that process. It is noted that the state secretaries
are the reform specialists, They take part in the overall coordination of actions on reforming public
administration and in their work and achievement are fully responsible for the success of reforms.
Particular attention is paid to the fact that the state secretaries of all ministries should be highly
professional, since they are entrusted with many state functions (in particular organizational,
managerial and regulatory ones).
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державного управління залежить як рівень життя гро-
мадян, так і якість ведення бізнесу та економічні показ-
ники, крім цього, ефективна система державного управ-
ління є однією з основних передумов демократичного
врядування, що грунтується на принципах верховенства
права.
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Протягом багатьох років реформувались різні
сфери та напрями управлінської діяльності, оптимі-
зовувались функції державного управління та
функції органів виконавчої влади, здійснювався пе-
рерозподіл повноважень, модернізувалась система
державної служби тощо. Однак всі ці дії не привели
до запланованих результатів та не дали можливості
забезпечити ефективність державного управління.
Останні роки ознаменовані кардинальними змінами
підходів до процесу реформування державного уп-
равління, яке стосується кількох напрямів: гармоні-
зації організаційних структур; створення нових
структурних підрозділів; зміни й удосконалення
функцій органів виконавчої влади; професіоналізації
державної служби.

Зазначимо, що при такому широкому спектрі ре-
форм і проектному підході до їх реалізації проблем-
ним питанням постає участь та роль державних сек-
ретарів у процесі реформування державного управл-
іння.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Наукові дослідження процесів реформування дер-
жавного управління стосуються багатьох аспектів, зок-
рема: необхідності перебудови "методологічної мат-
риці" (Ю.П. Сурмін) самого процесу реформування, ре-
формування державного управління в контексті євро-
пейських інтеграційних процесів (В.В.Баштанник), тео-
ретико-методологічних засад здійснення державно-
управлінських реформ (С.О. Кравченко), перспектив та
сучасних станів адміністративних реформ (Н.Т. Гонча-
рук), особливостей впливу Угоди про асоціацію на про-
ведення внутрішніх реформ в Україні (М.Є. Чулаєвсь-
ка), постійного процесу реформ у державному уп-
равлінні (К.І. Козлов), аутсорсингу державних функцій
у контексті реформування державного управління
(Ю.О. Загуменна), зарубіжного досвіду удосконалення
органів державної влади (О.Г. Данильян), модернізації
державного управління в контексті реформування полі-
тичної системи (Ю.Я. Друк) тощо.

На відміну від наукових підходів щодо реформуван-
ня державного управління нормативно-правові акти ре-
гулюють і регламентують організаційно-функціональні
процеси реформування, зокрема: розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р
"Деякі питання реформування державного управління
України" (зі змінами, внесеними розпорядженнями Кабі-
нету Міністрів України № 306 від 26.04.2017 та № 726-р
від 11.10.2017), розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11 листопада 2016 р. № 905-р "Про схвалення
Концепції запровадження посад фахівців з питань ре-
форм", постанова Кабінету Міністрів України від 18 сер-
пня 2017 р. № 644 "Деякі питання упорядкування струк-
тури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату
міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади" та ін.

Фактично вся відповідальність за реформування та
діяльність міністерств у новому форматі покладена на

державних секретарів міністерств (відповідно до
функцій їх діяльності).

Наукові дослідження здебільшого стосуються за-
гальних процесів реформування державного управлі-
ння, в окремих з них акцентується увага на певних еле-
ментах системи державного управління та здійснюєть-
ся опис зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають
на цю систему. Нормативно-правові акти регламенту-
ють практичну сторону процесу реформування держав-
ного управління та визначають загальні бажані резуль-
тати у чотирирічній перспективі. При цьому відсутні
дослідження щодо ролі державних секретарів
міністерств у процесі реформування, а не лише вико-
нання тих функцій, які визначені у нормативно-право-
вих актах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — проаналізувати нормативно-правові
акти з питань реформування державного управління,
продемонструвати роль державних секретарів мініс-
терств у проведенні реформ державного управління в
сучасній Україні. Завданнями статті є аналіз наукових
підходів щодо сучасних реформ державного управлін-
ня; висвітлення основних позицій щодо реформування
у вітчизняних правових актах; виокремлення аспектів ре-
формування, які неможливі без активної участі держав-
них секретарів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Починаючи з 2016 року, Уряд активно впроваджує
реформу державного управління шляхом реалізації
відповідної стратегії та плану заходів, які спрямовані на
формування ефективної системи державного управ-
ління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну дер-
жавну політику, спрямовану на суспільний сталий роз-
виток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні
виклики. У цьому контексті слід відзначити підтримку
Європейського Союзу, зокрема фінансову, у частині ре-
формування державного управління (підписано фінан-
сову угоду між Урядом України та Європейською Комі-
сією).

Сьогодні сформовано усталене твердження, що
реформа державного управління є однією з основ-
них для країн із перехідною економікою [1] (що
відображено в Стратегії реформування державного
управління України на 2016—2020 роки). Конста-
тується, що Україна посідає доволі низьке місце у
рейтингах конкурентоспроможності відповідно до
світових показників ефективності врядування. Заз-
начається, що позитивно вплинути на позиції Украї-
ни можуть зміни в низці процесів, зокрема: адміні-
стративного навантаження державного регулюван-
ня; підвищення якості надання адміністративних по-
слуг; забезпечення законності та передбачуваності
адміністративних дій. Основний результат реформ
визначається в таких аспектах: клієнторієнтована
система державного управління; стале економічне
зростання; розвиток підприємництва та інвестицій;
раціональне використання фінансових та людських
ресурсів, створення умов для самореалізації грома-
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дян; перетворення держави на привабливого та
ефективного роботодавця.

Вважається, що досягнення цих результатів має
починатись з підвищення спроможності міністерств
через розвиток їх аналітичних функцій, як-от: аналіз
проблем; пошук можливих варіантів їх вирішення; ви-
роблення відповідних політик; оцінка ймовірних
наслідків реалізації політик міністерств; виявлення
фактів невдоволення і оцінювання пропозицій щодо
політик; розробка варіантів вирішення проблем;
аналіз впливу рішень на стан проблем, оперативне ко-
ригування рішень, які вже впроваджуються. Стверд-
жується, що це дасть можливість міністерствам стати
лідерами впровадження реформ та підвищення ефек-
тивності діяльності Уряду. Йдеться про зміни в роботі
міністерств, зокрема про перехід від розроблення
нормативних актів, управління майном на формуван-
ня політик у тих галузях, за які відповідає міністер-
ство.

Слід зазначити, що основними важелями в прове-
денні реформ вважаються організаційні зміни (стосу-
ються створення нових структурних підрозділів у
міністерствах, функціями яких будуть вироблення полі-
тики (директорати політики) та координації, пріорити-
зації політик і стратегування (директорати стратегічно-
го планування та євроінтеграції), а також розподіл
організаційних функцій між різними структурними під-
розділами, вдосконалення сфери надання адміністра-
тивних послуг, формування професійної державної
служби.

Організаційні зміни, як зауважується, дозволять
провести низку кардинальних змін: збудувати узгод-
жену ієрархію стратегічних цілей, відповідно до яких
має формуватись державний бюджет, який забезпе-
чить реалізацію визначених цілей завдяки трирічно-
му бюджетному плануванню; підвищити якість урядо-
вих рішень; перейти від роботи із заходами та плана-
ми до роботи з проблемами, варіантами та наслідка-
ми; зробити рішення Уряду більш зрозумілими, вива-
женими, узгодженими, цілісними, комплексними, зба-
лансованими, відкритими, реалістичними, послідов-
ними.

Розподіл організаційних функцій між центральни-
ми органами виконавчої влади і взаємодії між ними та
Кабінетом Міністрів України передбачає розроблення
систем підпорядкування, підзвітності, чіткого переліку
повноважень, визначення сфери відповідальності, усу-
нення дублювання функцій різними органами. Надання
адміністративних послуг планується гармонізувати
відповідно до принципів ЄС, зокрема: розширення пе-
реліку послуг, які доступні в електронній формі, змен-
шення адміністративного навантаження на бізнес та гро-
мадян. Формування професійної державної служби
відбувається шляхами: становлення інституту держав-
них секретарів; формування "команд реформ"; викори-
стання сучасних методів управління персоналом; за-
провадження певної системи оплати праці держслуж-
бовців; відкритого та прозорого добору на держслуж-
бу.

У Стратегії реформування державного управління
України на 2016—2020 роки та Плані заходів з реалі-
зації Стратегії реформування державного управління

України на 2016—2020 роки [2] визначено низку на-
прямів реформування, зокрема: формування і коорди-
нація державної політики; модернізація державної
служби та управління людськими ресурсами; забезпе-
чення підзвітності органів державного управління; на-
дання адміністративних послуг; управління державни-
ми фінансами.

План заходів реалізації Стратегії передбачає низ-
ку складових щодо реалізації напрямів, визначених
Стратегією, і включає: оцінку стану справ у системі
державного управління; координацію реалізації стра-
тегії; посилення спроможності щодо реформування
державного управління; утворення спеціальних струк-
турних підрозділів; підтримку фінансової стабільності
реалізації Стратегії; комунікаційний супровід рефор-
ми; посилення стратегічної спроможності Кабінету
Міністрів України; удосконалення системи стратегіч-
ного планування; розроблення системи стратегічно-
го планування; удосконалення методології формуван-
ня державної політики; впровадження електронної
системи управління документами; прийняття норма-
тивно-правових актів; формування висококваліфіко-
ваних фахівців; проведення реформування системи
оплати праці державних службовців та визначення їх
оптимальної кількості; створення служб управління
персоналом; формування інтегрованої інформаційної
системи управління людськими ресурсами; реформу-
вання системи професійного навчання державних
службовців; підвищення спроможності Національно-
го агентства України з питань державної служби; виз-
начення місії, сфери відповідальності; функцій і зав-
дань міністерств та інших органів; установлення чітко-
го порядку та координації діяльності центральних
органів влади; систематизація правил загальної адм-
іністративної процедури; забезпечення доступності
адміністративних послуг; зменшення надмірного ад-
міністративного навантаження; запровадження авто-
матизованого обміну даними та надання адміністра-
тивних послуг в електронному форматі; забезпечен-
ня розвитку відкритих даних.

Концепція запровадження посад фахівців з питань
реформ [3] окреслює ті умови і вимоги, які потрібні для
успішного запровадження реформи державного управ-
ління в Україні, зокрема йдеться про кадрове оновлен-
ня, оскільки на державній службі відсутні фахівці, здатні
виконувати завдання щодо підготовки та реалізації
ключових національних реформ. Планувалося до кінця
2017 р. запровадити та заповнити 2000 посад фахівців з
питань реформ, відповідно у 2018 р. — 2200, у 2019 р.
— 2500, у 2020 р. — 3000 осіб. Варто зазначити, що
акцент робиться на якісних характеристиках, а не на
кількісних. Посади фахівців з питань реформи поділе-
но на три групи: посади Державного секретаря Кабіне-
ту Міністрів України, його заступників та державних сек-
ретарів міністерств; посади керівників та заступників
керівників самостійних структурних підрозділів держав-
них органів, які здійснюють підготовку та реалізацію
ключових національних реформ; посади державної
служби категорій "Б" і "В", які визначені посадами
фахівців з питань реформ у межах чисельності, затвер-
дженої Кабінетом Міністрів України. Крім цього, Кон-
цепцією визначаються умови добору, оплати праці,
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особливості організаційних структур та напрямів діяль-
ності фахівців з реформ.

Окремим документом Кабінету Міністрів Украї-
ни ("Деякі питання упорядкування структури Секре-
таріату Кабінету Міністрів України, апарату мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої вла-
ди") затверджено Типові положення про директорат
міністерства та про директорат стратегічного плану-
вання та європейської інтеграції [4]. Визначено, що
директорати утворюються лише у міністерствах аг-
рарної політики та продовольства, енергетики та
вугільної промисловості, інфраструктури, культури,
охорони здоров'я, освіти і науки, регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства, соціальної політики, фінансів, юстиції, а
також у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. У
Національному агентстві з питань державної служ-
би та Державному агентстві з питань електронного
урядування створюються генеральні департаменти,
які функціонують як і директорати міністерств. Ди-
ректорати спрямовані на забезпечення формування
державної політики в одній або декількох сферах
компетенції міністерства, підпорядковуються дер-
жавному секретарю міністерства та координується
міністром або заступниками міністра. Фактично на
директорати покладено функції аналізу та розроб-
ки державної політики відповідно до напрямів, виз-
начених Стратегією.

Про результати реалізації Стратегії реформуван-
ня державного управління України 2016—2020 рр.
йдеться у відповідних звітах, зокрема річних. Так, у
звіті про виконання у 2016 році Стратегії [5] визнача-
ються три основні напрями реалізації Стратегії: ство-
рення ефективної системи координації реформи;
підвищення інституційної спроможності, зокрема кад-
рового забезпечення, ключових державних органів,
відповідальних за впровадження реформи державно-
го управління; створення системи моніторингу впро-
вадження реформи державного управління. Йдеться
про розроблення нормативних актів, а також про за-
початкування виконання завдань щодо реалізації Стра-
тегії.

Слід вказати, що річний звіт за 2017 р. щодо ре-
форми державного управління [6] демонструє той
факт, що не виконаними залишається низка пунктів,
зокрема: затвердження методики та стандартів стра-
тегічного планування, проведення його моніторингу
та оцінки; затвердження удосконаленої методики
формування державної політики; частково автома-
тизований міжвідомчий електронний документообіг;
розроблення та затвердження плану заходів з опти-
мізації чисельності працівників центральних органів
виконавчої влади; утворення інтегрованої інформац-
ійної системи управління людськими ресурсами; за-
безпечення функціонування модулів інтегрованої
інформаційної системи управління людськими ресур-
сами та ін.

На 100 відсотків виконано такі заходи: визначення
витрат на реалізацію Стратегії під час формування про-
екту Державного бюджету України на відповідний рік;
утворення структурного підрозділу з питань реформи
державної служби; розроблення та затвердження пла-

ну заходів з комунікаційного супроводження реформи
державного управління; переведення в електронний
формат частки документів; визначення посад фахівців
з питань реформ і вимог до їх професійної компетент-
ності, призначення їх на посади; призначення Держав-
ного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступ-
ників та державних секретарів міністерств; прийняття
необхідних нормативно-правових актів тощо. Частина
складових Плану реалізації Стратегії перебуває у стані
реалізації.

У звіті про виконання у 2016—2017 роках Стра-
тегії реформування державного управління України
на 2016—2020 роки [7] констатується, що з 2016 р.
по 2017 р. Україна підвищила рейтинг "Прозорість
формування політики" на 34 позиції й посіла 65-е
місце згідно з Індексом глобальної конкурентоспро-
можності Всесвітнього економічного форуму. Ство-
рено 50 нових директоратів у 10 пілотних міністер-
ствах, Секретаріаті Уряду та двох агентствах. Розпо-
чато набір на державну службу на новостворені по-
сади і створено новий портал вакансій де можна по-
дати заявку он-лайн. Урядом запроваджено 35 елек-
тронних послуг для населення та бізнесу, зокрема:
реєстраційні сервіси, послуги в соціальній сфері та
будівельній галузі тощо. Впроваджено портал відкри-
тих даних, який оприлюднює 25 тисяч наборів даних.
Це дало можливість підвищити рейтинг України на 23
позиції і посісти їй 31 місце у глобальному індексі
відкритих даних. На кінець 2017 р. виконано 55% за-
ходів, визначених у Стратегії. Відзначається, що по-
рівняно з 2016 р. спостерігається суттєве прискорен-
ня реалізації Стратегії за рівнем виконання заходів
та індикаторів виконання.

На 2018 р. заплановано оцінювання стану дер-
жавного управління програмою SIGMA/OECD, за
результатами якого буде проведено коригування
Стратегії реформування державного управління Ук-
раїни на 2016—2020 роки. Пріоритетами на 2018 р.
визначаються: побудова ефективних структур та
впровадження сучасних процедур в центральних
органах виконавчої влади; впровадження сучасних
методів управління персоналом у державній службі;
запровадження процедури оцінювання результатів
роботи державних службовців за чіткими показни-
ками ефективності; реалізація інструментів елект-
ронного урядування.

Один з основних акцентів робиться на формуванні
спроможних міністерств, які мають стати провідника-
ми успішних реформ, на нових підходах до держав-
ного управління, які вимагають нових організаційних
структур міністерств, процедур для розроблення
рішень на основі аналізу політик та компетенцій дер-
жавних службовців [8]. Сучасні міністерства розгля-
даються як центри формування державної політики,
в яких розмежовуються політичні та адміністративні
функції. Запровадження розподілено на 2 етапи (1-ий
етап — 9 міністерств, 2-ий етап — всі інші міністер-
ства). Вироблено єдині підходи щодо оновлення
структур міністерства, зокрема: формування робочих
груп для аналізу функцій міністерства; затвердження
нової структури та штатного розпису; розроблення
положень про нові структурні підрозділи; виокрем-



125

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

лення невластивих функцій міністерства; підготовка
нових положень про міністерство; введення 1000 но-
вих посад; запровадження систем електронної взає-
модії.

Реформування міністерств розглядається з декіль-
кох позицій: стратегічне планування, інституційні зміни,
нові процедури, кадри, технології [9]. Визначається
місце директоратів та секретаріатів у структурі мініс-
терств. Важливими постають нові вимоги до кадрів:
фокус на компетенції, а не тільки знання законодавства,
тести на абстрактне, числове та вербальне мислення,
додаткова оцінка знання іноземних мов, мотивація та
доброчесність.

Функції директоратів та фахівців з питань реформ
в Україні спрямовані на виконання завдань щодо за-
безпечення формування державної політики в межах
компетенції міністерства та перетворення їх, як згаду-
валося вище, на ефективні центри формування держав-
ної політики. Оскільки Державний секретар Кабінету
Міністрів України та державні секретарі міністерств на-
лежать до першої групи посад фахівців з питань ре-
форм, то на них, відповідно, лягає основний тягар про-
цесів реформування та отримання їх результатів. Од-
ним із чинників, які впливатимуть на результати ре-
форм, вважається формування нової організаційної
культури, яка включає в себе певні способи дій, особ-
ливий набір цінностей, уявлень, принципів та норм, які
підтримуються персоналом в організації. У цьому не
остання роль належить державним секретарям
міністерств, оскільки вони відповідають за організа-
цію їх діяльності [10]. Фактично йдеться про вдоско-
налення організаційної діяльності, спроможність впли-
вати та управляти оточенням, здатність орієнтуватись
на майбутнє, розвиток відкритості, прозорості, спря-
мованості на результат.

Державні секретарі перебувають у ролі фахівців з
питань реформ, а також беруть участь у загальній коор-
динації дій з реформування державного управління,
що здійснюється спеціальною робочою групою з пи-
тань реформування державного управління у складі
Державного секретаря Кабінету Міністрів України,
його заступників, державних секретарів міністерств,
Голови Національного агентства України з питань дер-
жавної служби, Голови Державного агентства з питань
електронного урядування та державних службовців
категорії "А" інших державних органів (що визначено
Стратегією реформування державного управління на
2016—2020 роки). Державним секретарям міністерств
підпорядковуються директорати, діяльність яких спря-
мована на забезпечення формування державної пол-
ітики в одній або декількох сферах компетенції мініс-
терства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Аналіз різних концептуальних та науково-прак-
тичних підходів до проблеми реформування держав-
ного управління, а також вивчення правової бази доз-
волило зробити низку висновків щодо ролі держав-
них секретарів міністерств України на сучасному етапі
реформування: по-перше, державні секретарі прак-
тично повністю відповідають за успіх реформ своєю

працею та досягненням результату, у тому числі вра-
ховуючи те, що негативний досвід запровадження
таких посад вже був у вітчизняному державному уп-
равлінні (у 2003 р. ці посади були ліквідовані); по-
друге, державний секретар міністерства має бути ви-
сокофаховим, оскільки визначена його роль через
виконання низки функцій, зокрема: організаційних,
управлінських, регулюючих, зокрема й у сфері орган-
ізаційних відносин (конфлікт інновацій та існуючої
бюрократичної системи, перехід від бюрократичної
до адаптивної системи управління тощо); збережен-
ня балансу між повноваженнями міністра і держав-
ного секретаря.

Перспективи подальших розвідок стосуються ви-
значення методології організації роботи Державних
секретарів в процесі реформування державного уп-
равління задля виконання у повному обсязі Плану ре-
алізації Стратегії реформування державного управ-
ління.
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