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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова фінансова система активно використо-

вує сучасні цифрові технології. Фінансовий ринок —
це один із ключових секторів для впровадження циф-
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У статті досліджено характерні особливості розвитку цифрової економіки та обгрунтовано

тенденції функціонування фінансового ринку під впливом активізації процесів цифровізації.

Визначено умови цифровізації фінансового ринку, розкрито роль цифрових технологій у за-

безпеченні позитивної динаміки показників фінансового ринку та виокремлено основні компо-

ненти їх раціонального застосування. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи

до функціонування фінансового ринку, а також вимоги до використовуваних інформаційних

технологій в ході реалізації фінансових операцій. Розкрито характер використання цифрових

технологій складовими інституційної структури фінансового ринку та обгрунтовано особливості

розвитку FinTech. Визначено пріоритетні завдання держави у напрямі забезпечення успішної

реалізації засобів цифровізації на фінансовому ринку України.

In the article the characteristic features of the development of the digital economy are investigated

and the tendencies of functioning of the financial market under the influence of activation of

digitalization processes are grounded. The conditions of digitalization of the financial market are

determined, the role of digital technologies is revealed in ensuring the positive dynamics of financial

market indices and the main components of their rational application are identified. It is argued that

the digital economy changes approaches to the functioning of the financial market, as well as

requirements for used information technologies in the course of financial transactions. The nature

of the use of digital technologies as part of the institutional structure of the financial market is revealed

and the features of FinTech development are grounded. The priority tasks of the state in the direction

of ensuring the successful implementation of digitalization facilities in the financial market of Ukraine

are determined.

рових інновацій та масштабного їх використання.
Тому, оцінюючи тенденції функціонування фінансо-
вого ринку в економіці України, доцільно визначати
вплив цифрових технологій на його розвиток. Остан-



Інвестиції: практика та досвід № 15/20186

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

німи роками технологічним проривом індустрії на
фінансовому ринку стали онлайн-продажі, за яких є
можливим за допомогою гаджета зареєструватися
в керуючій компанії, стати власником акцій корпо-
ративного інвестиційного фонду або власником інве-
стиційних сертифікатів пайового інвестиційного
фонду. На думку Олександра Гончарова, "…одним з
основних драйверів зростання української економі-
ки стають ринкові приватні інвестиції, якісно управ-
ляти якими все більше допомагають цифрові й теле-
комунікаційні технології". Це свідчить про те, що
цифрова економіка є акселератором соціально-еко-
номічного життя суспільства у сучасному світі, яка
передбачає цифрове перетворення всіх сфер життє-
діяльності, надаючи їм значний економічний та соц-
іальний ефекти.

Один із сучасних напрямів використання цифро-
вих технологій на фінансовому ринку є нові форми
Digital-маркетингу з використанням соціальних ме-
реж, роликів в інтернеті з інформацією про інвес-
тиційні продукти, інвестиційні рішення. Найголовні-
шим аспектом для швидкої та якісної роботи компаній
з управління активами в сучасному інформаційному
середовищі є вихід на публічний майданчик електрон-
ної біржі, що дозволяє істотно скоротити витрати для
клієнтів і прискорити проведення угод. Разом з цим,
практики зазначають, що недовіра і незнання грома-
дян, тобто відсутність фінансової грамотності, досі
створюють певні труднощі у подальшому впровад-
женні цифрових технологій на українському фінан-
совому ринку. Це, в першу чергу, обумовлено тим, що
процес здобування знань у наших громадян про ком-
панії з управління активами з корпоративними інвес-
тиційними фондами знаходиться на рівні 6—8% від
потенційної цільової аудиторії — інвесторів. На
відміну від цього, що на Заході — цей показник тро-
хи більше 50%, а за оцінками китайських колег — він
досягає 60%. Такі обставини визначають необхідність
подальшого дослідження особливостей використан-
ня цифрових технологій у всіх сферах економічного
життя та оцінки їх впливу на покращення тенденцій
функціонування фінансового ринку в економіці Украї-
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомими дослідженнями з позиції розвитку науко-
вих та практичних підходів до використання цифрових
технологій у всіх сферах суспільного життя є праці та-
ких вчених: Е. Вільямс, Д. Енгельбара, Е. Петера, С. Хан-
тінгтон, Р. Інклар, М. Тіммер, Б. Ван Арк, С. Волосович,
В. Гейц, А. Гриценко, Н. Краус, М. Тарасюк. Дослідни-
ками визначають особливості використання таких циф-
рових технологій: BioTech, NanoTech, BlockChain,
RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-
технології, GovTech, e-ID. Незважаючи на значні здо-
бутки вітчизняних та зарубіжних вчених щодо активі-
зації процесів цифровізації економіки, на сучасному
етапі функціонування фінансового ринку важливим є
поглиблення досліджень, пов'язаних із оцінкою впливу
цифрових технологій на підвищення ефективності його
функціонування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування тенденцій розвитку

фінансового ринку в економіці України та визначення
ролі цифрових технологій у забезпеченні позитивних
змін його функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні тенденції розвитку світової економіки ви-

значаються активним використанням інформаційно-інте-
лектуальних і цифрових технологій, які забезпечують
повну реалізацію людського потенціалу і штучного інте-
лекту. Поширеність зазначених процесів зумовлює існу-
вання цифрової економіки, яка характеризується актив-
ним впровадженням цифрових технологій збереження,
обробки й передачі інформації в усіх сферах суспіль-
ства.

Цифрові технології розвиваються з експоненційною
швидкістю, докорінно змінюючи суть бізнесу, демате-
ріалізують, демонетизують та демократизують кожну
галузь. Завдяки сучасним технологіям в Україні з про-
стої ідеї народжуються успішні бізнеси на кшталт
Augmented Pixels (відомий завдяки розробці технологій
і додатків у сфері доповненої реальності); Paymentwall
(надає понад 120 методів оплати в усьому світі);
Kwambio (інтернет-магазин дизайнерських 3D-моделей)
[1].

У напрямі розвитку цифрової економіки в Україні
схвалено Концепцію її розвитку на 2018—2020 роки
та затверджено план заходів щодо реалізації [2]. В ній
задекларовані лібералізація законодавчої, норматив-
ної, регуляторної політики держави у сфері викорис-
тання безготівкових розрахунків, чітке законодавче
врегулювання порядку діяльності фінансових установ
у цій сфері, а також лібералізація валютного регулю-
вання з метою максимального усунення нормативних
бар'єрів у сфері використання міжнародних систем і
технологій безготівкових розрахунків, у т.ч. здійснен-
ня платежів.

Характерною особливістю цифрової економіки —
це її зв'язок з економікою на вимогу (on-demand
economy), яка передбачає отримання доступу до товарів
і послуг у момент, коли це потрібно. Отримання замов-
лень відбувається онлайн, а їх виконання — офлайн.
Основними перевагами цифрової економіки є висока
швидкість отримання необхідного продукту, зниження
вартості для кінцевого користувача завдяки зниженню
кількості посередників, спрощення виходу постачаль-
ників до споживачів. Вважається, що технологічні зміни
мають значний вплив на економічний розвиток країни.
За даними Світового банку цифрові дивіденди (або ре-
зультати від цифрових трансформацій) — це динаміч-
не зростання економіки, бізнес діяльності, а отже, і по-
даткові надходження, притік нових інвестицій тощо [3].

Етап цифровізації економіки відображає виклики та
загрози, які вимагають від суб'єктів господарювання
концентрації фінансового потенціалу на напрямах за-
лучення та впровадження сучасних цифрових техно-
логій. Важливого значення набувають розробка та прак-
тичне використання цифрових технологій в управлінні
операціями на фінансовому ринку.

На сучасному етапі цифровізація фінансового рин-
ку створила умови для:
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— комп'ютеризації внутрішньої структури фінансо-
вого ринку та створення сучасного фінансового теле-
комунікаційного середовища;

— орієнтування фінансової діяльності на впровад-
ження передових цифрових технологій;

— формування базових стандартів, що регламен-
тують форму представлення, способи обробки та пере-
силання даних інформації (протоколи обміну, інтерфей-
си) з врахуванням міжнародних стандартів аналогічно-
го призначення;

— створення основних компонентів інформатизації
інфраструктури фінансового ринку;

—  досягнення чіткої взаємодії із національною
інформаційною системою;

— виходу в глобальну комп'ютерну мережу для ко-
ристування нагромадженими базами даних про учас-
ників фінансового ринку;

— здійснення масштабного застосування інтегро-
ваних систем обробки інформації;

— відслідковування зростаючих можливостей ви-
користання цифрових технологій.

Розвиток цифрової економіки призвів до практич-
ної реалізації цифрової трансформації у всіх аспек-
тах бізнесу. Цифровізація в межах інститутів фінан-
сового ринку сприяє узгодженому управлінню всіма
процесами на основі створення високоорганізовано-
го середовища, що охоплює і об'єднує інформацій-
не, телекомунікаційне, програмне забезпечення,
інформаційні технології, мережі, бази даних знань,
інші засоби інформації. Вона визначає можливості
ефективного впровадження різних цифрових техно-
логій, розвиваючи "Big Data", "розумну" техніку, "ро-
зумні" галузі і міста, цифрові (електронні) фінанси
(FinTech), технології проектування (BIM) і державні
послуги (E-Gov).

Успішне формування цифрової економіки потребує
ефективного використання та функціонування трьох
компонентів [4]. Вони є прийнятними і для успішної її
реалізації на фінансовому ринку. Це такі компоненти як:

— нормативно-правова база, яка б дозволяла
фінансовим інститутам повною мірою використовувати
цифрові технології для впровадження інновацій;

— навички, необхідні працівникам, власникам, дер-
жавним службовцям для використання можливостей
цифрових технологій;

— ефективні і підзвітні інститути, що використову-
ють інтернет для розширення прав і можливостей гро-
мадян.

Фінансові ринки сьогодні є глобальними і повністю
формуються під впливом цифрових технологій, як на-
слідок, постійно з'являються нові форми і елементи
фінансової інфраструктури, зокрема віртуальні банки,
фінансово-технічні компанії, міжнародні системи елек-
тронних грошей, ринок цифрових валют.

Фінансовий ринок має значний потенціал щодо ви-
користання сучасних цифрових технологій. Дослідни-
ками доведено, що за умови належного рівня інформа-
ційних технологій забезпечується миттєва передача
інформації від одного до іншого суб'єкту фінансового
ринку, що значно покращує роботу фінансових інсти-
тутів та сприяє розвитку економіки в цілому. Виходячи
з цього, вітчизняним учасникам фінансового ринку не-

обхідно постійно використовувати досвід розвинутих
країн у напряму забезпечення ефективності його роз-
витку.

У сфері фінансів це зумовило появу нефінансових
компаній, які надають традиційні фінансові послуги
(FinTech, Фінтех). Патрік Шуфель [5, с. 45] зазначає, що
Фінтех — це нова фінансова індустрія, яка застосовує
новітні технології для поліпшення фінансової діяльності.
Д'яконова І. [6] "фінтех" пропонуємо визначати як ба-
гатовекторну, унікальну та всеосяжну форму взаємов-
пливу новітніх технологій на фінансову індустрію, що
характеризується кількісним і якісним її розвитком за
рахунок стартапів та підвищення ефективності надання
послуг. Фінтех представляє технології, які кардиналь-
но змінюють традиційні фінансові послуги, включаючи
мобільні платежі, грошові перекази, кредити, збір
коштів та управління активами.

Науковцями виділено три етапи розвитку фінтеху
[7]. Перший (Фінтех 1.0) тривав до 1987 р., коли фінан-
сова галузь використовувала інформаційні технології,
базовані здебільшого на аналоговій передачі даних.
Другий (Фінтех 2.0) тривав протягом 1987—2008 рр.,
коли різноманітні технологічні інновації запроваджува-
ли й фінансували переважно лідери фінансового сек-
тору. Третій етап (Фінтех 3.0) почався після 2008 р., коли
посткризове регулювання фінансових інститутів вима-
гали від менеджменту усунення фінансових труднощів,
що виникли внаслідок кризи. В результаті з'явилися чис-
ленні стартапи, які пропонували ефективні рішення для
фінансових інститутів, та визначали високі можливості
цифровізації в перспективі. Поштовхом для активізації
розвитку фінтеху стали зміни європейського регулятор-
ного законодавства — директиви "The Directive Payment
Services II" (PSD2), які зобов'язують банки відкривати
програмний софт довірчій третій стороні за згоди спо-
живач послуг [8].

На фінансовому ринку позитивними змінами, по-
в'язаними із практичним застосуванням цифрових
технологій є поява нових стартапів і компаній, спро-
щення доступу до фінансових послуг, покращення
залучення продавцями фінансових послуг нових
клієнтів; удосконалення процедур обліку, аналізу та
оцінки, динамічне управління грошовими ресурсами
фінансових посередників, поліпшення взаємодії про-
давців фінансових послуг із регуляторами, стиму-
лювання розвитку фінансових послуг та підвищення
їх якості [9].

Розвиток цифрових технологій потенційно може
вплинути на страхування, платіжну сферу, інвесту-
вання, залучення капіталу, депозити і кредитування,
сфери транскордонних платежів, банківських пере-
казів, перезакладення активів, реструктуризації іпо-
тек і звітності банків перед регуляторами і навіть ре-
гуляторний нагляд. Сьогодні фінтех включає десят-
ки або сотні мільярдів доларів інвестицій щороку,
значний потік якісних змін, які, взявши початок у
фінансовому секторі, виходять далеко за його межі
й торкаються більшості сфер людської життєдіяль-
ності,  зокрема економічних та соціальних [10].
Згідно з останніми поданими звітами, станом на се-
редину 2017 року обсяг інвестицій в індустрію Фінтех
перевищив 8,4 мільярди доларів США. Згідно з ба-
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зою даних LTP MEDICI, на сьогодні зареєстровано
понад 10 тисяч фінтех-компаній, що працюють у са-
мих різних сферах економічної діяльності.

Найбільш активно інноваційні засоби цифровізації
намагаються впровадити банки та страхові компанії. Це
обумовлено їх прагненням відповідати сучасним вимо-
гам клієнтів та, в результаті, забезпечувати нарощуван-
ня активів і постійний розвиток. Банки останніми рока-
ми активно займаються вдосконалення внутрішніх про-
цесів у частині підвищення ефективності процесу інка-
сації простроченої дебіторської заборгованості, уника-
ючи будь-яких негативних впливів на відносини з
клієнтами. Прикладом є "ZUNO: The Multi-Country Direct
Banking Standardization in the CEE region" — банківсь-
ка платформа, що оптимізує ІТ-структуру та стандарти-
зує реалізацію онлайн-банкінгу (Чехія) та "Smart
Collect" — інтелектуальний автоматизований процес
збирання боргів за сценарним підходом. (Польша) [11].
Пріоритетними напрямами розвитку FinTech в Україні є
цифровий банкінг (без банківських відділень), елект-
ронні платежі, онлайн кредитування (Р2Р, B2P і креди-
тування фінансових компаній) та страхування (автостра-
хування, туристичне страхування). Електронні платежі
сприяють формуванню більш стабільного і відкритого
бізнес-середовища, скорочують масштаби тіньової еко-
номіки та формують більш високу потенційну базу для
регулювання податкових надходжень та фінансової
інтеграції для урядів різних країн ) [13].

Активний розвиток цифрових фінансових техно-
логій, що став наслідком інформаційної революції,
змінив підходи до збору інформації про учасників фінан-
сового ринку. Значний обсяг неоднорідних та неструк-
турованих даних, що накопичується в цифровому сере-
довищі та має велике практичне значення для регуля-
торів фінансового ринку, потребує інтелектуального
підходу до їх збору, обробки та аналізу, що створює
необхідність автоматизації цих процесів. Значну виго-
ду від використання цифрових технологій також мають
учасники фінансового ринку, що постійно генерують
ідеї, оскільки з'являються нові моделі фінансування.
Однією з них є краудфандинг. В Україні краудфандинг
знаходиться на стадії становлення. У 2012 році з'явила-
ся перша вітчизняна краудфандингова платформа
"Спільнокошт". За перші два роки "Спільнокошт" до-
поміг зібрати своїм користувачам 3,8 млн грн Здебіль-
шого на базі цієї платформи організовувалося фінан-
сування соціальних, культурних та екологічних проектів.
Тільки нещодавно ця компанія почала організовувати
збір коштів для реалізації технологічних новинок. На
початку 2013 року почала свою роботу друга в Україні
краудфандингова компанія "NaStarte". За її сприяння
збираються кошти на фінансування проектів у сфері
культури, спорту, комп'ютерних ігор та новітніх техно-
логій. Ця платформа має більш комерційне спрямуван-
ня, ніж "Спільнокошт". Майже 90% усіх розміщених на
базі "NaStarte" проектів — комерційні [12]. Українсь-
кий ринок краудфандингу потребує удосконалення та
розвитку. Акумулювати кошти на реалізацію амбіціоз-
ного високотехнологічного проекту, стартапу з продук-
том, який буде орієнтовано на західний чи азіатський
ринок на українських платформах практично неможли-
во. В результаті для реалізації інноваційних ідей дово-

диться користуватися послугами європейських та аме-
риканських краудфандингових компаній.

Така ситуація обумовлена певними суб'єктивними та
об'єктивними причини. Основними з них є відсутність
спеціального законодавства щодо регулювання фінан-
сових відносин, обмежені можливості переведення
електронних грошей, низький рівень довіри до старта-
пових проектів, нерозвиненість умов соціальної відпов-
ідальності бізнесу.

Важливим для успішної реалізації засобів цифрові-
зації на фінансовому ринку є виконання таких завдань:

— формування у суспільства бачення про те, що
трансформаційні зміни на фінансовому ринку під впли-
вом впровадження цифрових технологій є пріоритетним
завданням стратегії розвитку;

— забезпечення інтегрування цифрових технологій
до інституційної структури фінансового ринку та по-
стійний моніторинг нових ідей;

— формування в системі інституційного регулюван-
ня фінансового ринку аналітичного потенціалу даних,
який дозволить здійснювати моніторинг та діагностува-
ти характер фінансових операцій;

— встановлення балансу між кадрами і технологія-
ми на основі співставлення потреб цифрової економіки
та можливостей формування в персоналу затребуваних
компетенцій;

— формування у фахівців цифрової грамотності,
яка визначить здатність користувача упевнено, ефектив-
но і безпечно застосовувати інформаційно комунікаційні
технології в різних сферах життя [14];

— стандартизація цифрового обліку на фінансово-
му ринку та формування відповідної інформації для
прийняття фінансових рішень.

ВИСНОВКИ
В умовах цифровізації економіки розробка дієвих

механізмів функціонування фінансового ринку потре-
бує впровадження сучасних цифрових технологій.
Найбільші можливості їх використання мають складові
інституційної структури фінансового ринку на основі
формування єдиного цифрового простору. В його ме-
жах удосконалення комунікаційного доступу та підви-
щення довіри дозволить оптимізувати взаємовідноси-
ни та створить умови для підвищення ефективності
фінансових послуг та операцій.

Позитивні тенденції функціонування фінансового
ринку в економіці України можливі за рахунок виконан-
ня цілого комплексу заходів і завдань, пріоритетне місце
серед яких належить апробуванню цифрових технологій
і платформ фінансовими інститутами. Покращення тен-
денцій розвитку фінансового ринку в умовах розвитку
цифрової економіки визначають необхідність розроб-
ки та реалізації комплексу заходів щодо впровадження
спеціалізованого нормативно-правового регулювання
діяльності сфери FinTech. Подальші дослідження мають
бути спрямовані на формування механізмів інституцій-
ного регулювання фінтех, як форми взаємодії суб'єктів
фінансового ринку. Ефективне інституційне регулюван-
ня фінтех, гарантуватиме безпеку для користувачів та
визначить можливості подальшого успішного впровад-
ження новітніх цифрових технологій на фінансовому
ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток світового господарства під впливом гло-

балізаційних процесів призвів до становлення нового
регіоналізму в європейських країнах. Англійський еко-
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номіст М. Кіттінг [3], що стає у витоків теорії нового
регіоналізму, доводить що, новий регіоналізм об'єднує
в собі процеси різної природи і полягає не тільки в утво-
ренні нових регіонів, пов'язаних і/або непов'язаних з
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офіційними кордонами держав з високим конкурентним
статусом, а й за рахунок високої конкурентоспромож-
ності надає цим регіонам нову роль у системі міжнарод-
ного поділу праці.

Парадигма нового регіоналізму спрямована на
ефективне використання внутрішнього потенціалу ре-
гіонів за рахунок удосконалення інструментарію регіо-
нальної політики, у тому числі за рахунок впроваджен-
ня фінансової децентралізації. Становлення нового ре-
гіоналізму в Україні також пов'язано із реформуванням
у напрямі фінансової децентралізації регіонів.

На регіональній основі будується більшість глобаль-
них моделей сталого розвитку. Регіони розглядаються
як сукупність утворень з позицій можливостей їх подаль-
шого зростання та включення в глобальні процеси, роз-
вивається взаємозв'язок між регіональними і глобаль-
ними партнерами на субрегіональному рівні тощо [9,
с. 163]. Також поширюються процеси регіоналізації не
тільки на рівні міжнародних регіональних утворень, а й
у складі самих держав, тим самим розвиваючи внут-
рішній потенціал власних регіональних суб'єктів.

Процес регіоналізації, спрямований на розширен-
ня повноважень та функцій на регіональному рівні вла-
ди з одночасним посиленням відповідальності як перед
населенням так і перед державою одночасно [10, с. 209].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 Серед іноземних дослідників, які досліджують пи-
тання нового регіоналізму, необхідно відмітити: В. Барн-
за, М. Кітінга, П. Кука, Л. Ледебура, Дж. Лонгліна,
Дж. Луфліна, Дж. МакКомби, Ч.Ф. Сейбла, М. Сеттер-
філда, М. Сторпера, А. Харрелла, Б. Хеттне Д. Цейтлін
та ін.

Питанням становлення нового регіоналізму в Укра-
їні, у тому числі проблемам фінансової децентралізації,
присвячено праці вітчизняних дослідників, а саме:
А. Амоши, М. Бутко, Б. Бураковського, Є. Василькова,
С. Вовканича, А. Власюка, В. Гейця, М. Гетьманчука,
А. Гриценка, Б. Данилишина, В. Ємельянова, А. Жиць-
кого, В. Загорського, І. Зварича, В. Кравцива, Н. Мир-
ної, С. Пирожкова, С. Романюка, В. Сиденка, Л. Семіва,
О. Чугріної, Г. Щедрової та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Але необхідно зазначити, що, незважаючи на знач-
ний науковий доробок вчених, які займаються пробле-
матикою становлення нового регіоналізму в Україні,
питання фінансової децентралізації в Україні у контексті
становлення нового регіоналізму залишаються недо-
статньо розробленими та потребують подальших до-
сліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану надання об'єднаним те-

риторіальним громадам субвенцій на нове будівництво,
капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів інфраст-
руктури та визначення існуючих недоліків процесу
фінансової децентралізації регіонів.

Для досягнення поставленої мети у статті було про-
аналізовано:

— доходи місцевих бюджетів у 2017 р.;
— розподіл коштів субвенції з державного бюдже-

ту на формування інфраструктури об'єднаних терито-
ріальних громад та показників, що впливають на визна-
чення суми субвенцій у 2016—2017 рр.;

— розподілення та використання коштів субвенції
на соціально-економічний розвиток окремих територій
між регіонами у 2016—2017 рр.;

— з'ясовано існуючі недоліки процесу фінансової
децентралізації в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до розпорядження КМУ "Про схва-

лення Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017—2020 роки" [8],
Постанови "Про схвалення Прогнозу економічного
і соціального розвитку України на 2018—2020
роки" [5] та інших законодавчо-нормативних актів
на 2018 р. передбачено фінансових ресурсів місце-
вих бюджетів на суму 520,7 млрд грн, у тому числі
482,0 млрд грн — сума загального фонду та 38,7
млрд грн — кошти спеціального фонду. Обсяг до-
ходів місцевих бюджетів заплановано в обсязі
250,3 млрд грн, у тому числі 226,9 млрд грн — кош-
ти загального фонду, 23,4 млрд грн — спеціального
фонду.

Доходи місцевих бюджетів у 2017 р. порівняно із
2014 р. збільшилися майже у три рази і становили у
2017 р. 192,7 млрд грн [4]. Частка власних доходів
місцевих бюджетів у ВВП зросла в 1,3 рази і у 2017 р.
становила 6,5 %. Частка місцевих податків та зборів
у власних доходах місцевих бюджетів збільшилась з
0,7 % у 2014 р. до 27,3 % у 2017 р. [4]. Це, перш за
все, пов'язано зі змінами, що відбулися у бюджетно-
му та податковому законодавстві, прийнятими на-
прикінці 2014 р., відповідно до яких місцеві органи
влади отримали можливість розширення бази оподат-
кування та залучення додаткових надходжень до
місцевих бюджетів.

Відповідно до здійснення фінансової підтримки
добровільного об'єднання територіальних громад,
починаючи з 2016 р., у державному бюджеті перед-
бачено надання об'єднаним територіальним громадам
субвенцій на нове будівництво, капітальний ремонт та
реконструкцію об'єктів інфраструктури. Порядок та
умови надання субвенцій об'єднаним територіальним
громадам затверджено Постановою Кабінету
Міністрів України "Про порядок та умови надання суб-
венції з державного бюджету на формування інфра-
структури об'єднаних територіальних громад" [7] та
Постановою "Деякі питання надання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на формуван-
ня інфраструктури об'єднаних територіальних гро-
мад" [6].

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету
на формування інфраструктури об'єднаних територіаль-
них громад та показників, що впливають на визначення
суми субвенції представлені у таблиці 1.

Показники, наведені у таблиці 1, свідчать про пози-
тивну динаміку реформування у напрямі фінансової де-
централізації. У 2017 р. було утворено 366 об'єднаних
територіальних громад, що в 2,3 рази більше ніж у по-
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передньому році (159 об'єднаних територіальних гро-
мади). У 2017 р. найбільша кількість об'єднаних те-
риторіальних громад було створено у Тернопільській
(36 од.), Дніпропетровській (34 од.), Житомирській (32 од.)
та Хмельницькій (26 од.) областях, а найменша кількість
у Київській (2 од.), Закарпатській (3 од.), Луганській
(3 од.), Харківській (4 од.), Кіровоградській (5 од.), Чер-
каській (6 од.) та Донецькій (6 од.) областях.

Найбільша площа об'єднаних територіальних гро-
мад припадає на Житомирську (10,8 тис. км2), Дніпро-
петровську (8,8 тис. км2) та Хмельницьку (8,6 тис. км2)
області. Відповідно до цих двох показників і визна-
чається сума субвенції з державного бюджету на фор-
мування інфраструктури об'єднаних територіальних
громад, що була найбільшою у 2017 р. у Хмельницькій
області (167,0 млн грн), а також у Житомирській
(155,1 млн грн), Дніпропетровській (135,0 млн грн) та
Тернопільській (115,5 млн грн) областях. У 2017 р.
найменша субвенція припадала на Київську (6,1 млн
грн), Луганську (16,2 млн грн), Харківську (17,7 млн
грн), Черкаську (17,9 млн грн) та Кіровоградську (19,2
млн грн) області.

У 2017 р. сума субвенції з державного бюджету на
формування інфраструктури об'єднаних територіальних
громад становила 1500 млн грн, що на 500 млн грн
більше ніж у попередньому році. На 2018 р . запланова-
но 1900 млн грн.

У цілому у 2016 р. було використано 94,5 % коштів
субвенції на формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад: по Івано-Франківській, Сумській
Черкаській та Чернівецькій областях використання

коштів субвенції становило 99,9%, по Житомирській та
Рівненській областям — 99,8 % [4].

Необхідно відзначити, що поки що об'єднані тери-
торіальні громади недостатньо інтенсивно використо-
вують інструменти міжмуніципального співробітництва.
Так, у 2017 р. кількість об'єднаних громад, що скорис-
талися такими інструментами, було 753 одиниці. Всьо-
го підписано 180 договорів муніципального співробіт-
ництва. Найбільша кількість таких договорів підписано
у Полтавській (57 од.), Вінницькій (25 од.), Жито-
мирській (14 од.) областях, а найменша кількість дого-
ворів міжмуніципального співробітництва, а саме по од-
ному у Рівненській та Тернопільській областях. м. Київ,
Донецька, Луганська та Миколаївська області не мають
таких договорів [4].

Розподілення та використання коштів субвенції на
соціально-економічний розвиток окремих територій між
регіонами представлено у таблиці 2.

У 2017 р. державою на соціально-економічний роз-
виток окремих територій між регіонами було розподі-
лено 6234,0 млн грн, що майже у двічі більше ніж у по-
передньому періоді (3331,9 млн грн у 2016 р.). Також
збільшилась кількість об'єктів, по відношенню до яких
відбувається розподілення коштів, на 4116 од. та у 2017 р.
становило 10569 од.

В цілому, у 2017 р. на соціально-економічний роз-
виток було використано 4447,6 млн грн, що становить
71,3 % від розподілених розпорядниками КМ України
6234,0 млн грн Найменше із розподілених у 2017 р.
коштів було використано по Донецькій — 59,1 % (ви-
користано 113,8 млн грн від розподілених 192,4 млн

 

Кількість 
об’єднаних 

територіальних 
громад, од. 

Площа об’єднаних 
територіальних 
громад, тис. км2 

Сума субвенції, 
млн грн 

Абсолютне 
відхилення 

суми 
субвенції, 

2016/2017 рр., 
+/- 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 

Україна 159 366 35,8 87,0 1000,0 1500,0 500,0 
Вінницька область 2 21 0,2 2,6 5,7 45,7 40,0 

Волинська область 5 15 1,1 3,0 26,5 50,1 23,6 

Дніпропетровська обл. 15 34 4,0 8,8 102,0 135,0 33,0 

Донецька область 3 6 1,7 3,0 35,7 41,8 6,1 

Житомирська область 9 32 2,6 10,8 54,5 155,1 100,6 

Закарпатська область 2 3 0,2 0,3 15,0 14,6 -0,4 

Запорізька область 6 16 2,3 4,9 46,5 70,9 24,4 

Ів.- Франківська обл. 3 11 0,4 1,2 21,8 43,2 21,4 

Київська область 1 2 0,2 0,4 6,1 6,1 0,0 

Кіровоградська обл. 2 5 0,4 1,5 8,0 19,2 11,2 

Луганська область 2 3 1,0 1,2 19,2 16,2 -3,0 

Львівська область 15 22 1,1 2,2 45,9 63,5 17,6 

Миколаївська область 1 19 0,2 6,0 5,0 90,6 85,6 

Одеська область 8 11 2,6 3,5 63,1 53,0 -10,1 

Полтавська область 12 18 2,1 3,3 56,9 59,2 2,3 

Рівненська область 5 18 0,9 3,3 25,2 64,3 39,1 

Сумська область 1 14 0,5 3,8 9,6 54,6 45,0 

Тернопільська обл. 26 36 3,8 4,6 141,5 115,5 -26,0 

Харківська область* 0 4 0,0 0,9 0,0 17,7 17,7 

Херсонська область 1 12 0,2 3,5 4,6 52,1 47,5 

Хмельницька область 22 26 7,4 8,6 216,3 167,0 -49,3 

Черкаська область 3 6 0,4 0,9 12,8 17,9 5,1 

Чернівецька область 10 16 0,8 1,9 45,4 61,9 16,5 

Чернігівська область 5 16 1,7 6,7 31,6 84,8 53,2 

Таблиця 1. Показники об'єднаних територіальних громад

та розподіл коштів субвенції з державного бюджету на формування їх інфраструктури

у 2016—2017 рр.

Примітка: * У 2016 р. не було заплановано створення об'єднаних територіальних громад та субвенції по Харківській області.
Джерело: складено автором на основі [1; 2; 6; 7].
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грн), Миколаївській — 60,6 % (121,2 млн грн від
199,9 млн грн), Харківській — 61,1 % (212,6 млн грн від
348,2 млн грн) та Чернігівській — 61,4 % (181,6 млн грн
від 295,6 млн грн) областях.

А найбільше використання коштів у 2017 р. спос-
терігалось по Житомирській — 86,2 % (використано
162,1 млн грн від розподілених 188,0 млн грн), Волин-
ській — 84,2 % (163,3 млн грн від 193,9 млн грн), За-
порізькій — 83,7 % (200,0 млн грн від 238,9 млн грн)
областях та м. Києву — 83,8 % (126,6 млн грн від
151,0 млн грн).

До недоліків забезпечення фінансової децентралі-
зації в умовах становлення нового регіоналізму в Ук-
раїні можна віднести:

— неефективне чинне законодавство та не-
стабільність інституційної структури щодо регулюван-
ня регіонального розвитку;

— неузгодженість та нерозвиненість багаторівне-
вого вертикального управління сфери регіонального та
місцевого розвитку між центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, нерозвиненість горизонтальних зв'язків
між регіонами;

— відсутність прозорого механізму фінансового за-
безпечення розвитку регіонів, координації та послідов-
ності виділення державних ресурсів, у тому числі фінан-
сових, на середньостроковий і/або довгостроковий
період, спрямованих на вирішення конкретних проблем

регіонального та місцевого розвитку, визначених у
відповідних стратегіях;

— неузгодженість існуючих нормативів та соці-
альних стандартів щодо делегованих державою та зак-
ріплених місцевим самоврядуванням повноважень, що
призводить до нестачі коштів на фінансування делего-
ваних повноважень;

— підвищення ризиків бюджетної системи, уповіль-
нення процесу передачі частини функцій управління та
імплементації механізму бюджетної децентралізації за
умов незавершеності процесу об'єднання територіаль-
них громад;

— невідповідність між потребами місцевих бюд-
жетів у фінансових ресурсах та необхідністю, відповід-
но до поставлених завдань та делегованих державою
повноважень, забезпечення певних соціальних стан-
дартів та завдань соціально-економічного розвитку ре-
гіонів;

— практичну відсутність важелів впливу обласних,
районних і міських органів влади щодо спрямування
засобів на вирішення конкретних проблем місцевого та
регіонального розвитку та формування пріоритетів роз-
витку регіонів тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дає змогу стверджу-

вати, що в Україні відбуваються позитивні зміни у на-
прямі фінансової децентралізації, що дає регіонам

Таблиця 2. Розподілення та використання коштів субвенції

 на соціально-економічний розвиток окремих територій між регіонами

у 2016—2017 рр.

Джерело: складено автором на основі [4].

 

Розподілено 
розпорядниками 

КМУ,  
млн грн 

Кількість 
об’єктів, од. 

Використано 
коштів з 

розподілених  
у 2017 р. 

млн грн % 

 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 
Україна 3331,9 6234,0 6453 10569 4447,6 71,3 

Вінницька область 207,6 418,9 423 731 302,5 72,2 
Волинська область 84,4 193,9 248 348 163,3 84,2 
Дніпропетровська обл. 208,3 599,0 190 516 432,5 72,2 
Донецька область 116,0 192,4 213 229 113,8 59,1 
Житомирська область 115,8 188,0 671 900 162,1 86,2 
Закарпатська область 76,9 127,1 64 120 97,4 76,6 
Запорізька область 133,8 238,9 143 285 200,0 83,7 
Ів.- Франківська обл. 215,2 372,6 264 471 291,6 78,3 
Київська область 168,9 326,7 310 519 208,5 63,8 
Кіровоградська обл. 115,0 205,1 100 226 147,4 71,9 
Луганська область 24,9 60,5 49 77 41,0 67,8 
Львівська область 211,2 345,7 495 784 250,9 72,6 
Миколаївська область 108,7 199,9 184 453 121,2 60,6 
Одеська область 180,6 325,1 474 670 236,1 72,6 
Полтавська область 122,6 233,7 244 395 161,5 69,1 
Рівненська область 96,5 190,8 139 365 139,4 73,1 
Сумська область 118,1 229,8 429 602 165,2 71,9 
Тернопільська обл. 57,7 111,3 156 216 71,0 63,8 
Харківська область 197,2 348,2 129 272 212,6 61,1 
Херсонська область 91,1 140,5 115 175 96,5 68,7 
Хмельницька область 150,3 246,5 292 486 170,1 69,0 
Черкаська область 138,2 234,7 488 674 169,3 72,1 
Чернівецька область 151,3 258,1 214 311 185,5 71,9 
Чернігівська область 144,6 295,6 344 594 181,6 61,4 
м. Київ 97,1 151,0 75 150 126,6 83,8 
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більше можливостей щодо спрямування фінансових
ресурсів на вирішення нагальних проблем соціально-
економічного розвитку регіонів.

Відповідно до здійснення фінансової підтримки доб-
ровільного об'єднання територіальних громад, почина-
ючи з 2016 р., у державному бюджеті передбачено на-
дання об'єднаним територіальним громадам субвенцій
на нове будівництво, капітальний ремонт та реконструк-
цію об'єктів інфраструктури. Проведений аналіз довів,
що доходи місцевих бюджетів у 2017 р. становили
192,7 млрд грн, а частка власних доходів місцевих бю-
джетів у ВВП становила 6,5 %.

У 2017 р. було утворено 366 об'єднаних терито-
ріальних громад, а сума субвенції з державного
бюджету на формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад становила 1500 млн грн. У ціло-
му у 2017 р. на соціально-економічний розвиток було
використано 4447,6 млн грн. Встановлені недоліки за-
безпечення фінансової децентралізації та становлен-
ня нового регіоналізму в Україні обумовлюють напря-
ми подальших досліджень щодо усунення існуючих
перешкод.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збалансований розвиток природного агровироб-

ництва значною мірою залежить від ефективності
відтворювальних процесів в аграрній сфері. Головним
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FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Досліджено динаміку внесення органічних і мінеральних добрив аграрними підприємствами

України. Визначено причини звуженого відтворення родючості грунтів в аграрних підприєм-

ствах: високий рівень сільськогосподарського освоєння та розораності території, недотримання

нормативів щодо структури посівних площ, недостатня кількість внесених органічних та міне-

ральних добрив. Виявлено, що проблеми незбалансованого землекористування обумовлені

глибокою економічною кризою, яка охопила сільське господарство та порушенням паритету

цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Запропоновано напрями державного ре-

гулювання відтворення земельних ресурсів: контроль за використанням і охороною земель

сільськогосподарського призначення; стимулювання впровадження ресурсозберігаючих і без-

печних технологій та систем землеробства; ведення екологічного моніторингу; застосування

санкцій за неефективне використання земель сільськогосподарського призначення, погіршення

якості грунтового покриву; вирішення проблеми паритету цін на сільськогосподарську та про-

мислову продукцію.

The dynamics of introduction of organic and mineral fertilizers by agrarian enterprises of Ukraine

is researched. The reasons of the reduced reproduction of soil fertility in agrarian enterprises are

determined: high level of agricultural development and cultivation of the territory, non-compliance

with norms regarding the structure of crops, insufficient amount of organic and mineral fertilizers. It

has been revealed that the problems of unbalanced land use are due to the deep economic crisis,

which covered agriculture and violated the parity of prices for agricultural and industrial products.

The directions of state regulation of reproduction of land resources are proposed: control over the

use and protection of agricultural land; stimulating the introduction of resource-saving and safe

technologies and agricultural systems; environmental monitoring; application of sanctions for

inefficient use of agricultural land, deterioration of soil quality; the solution of the problem of the

parity of prices for agricultural and industrial products.

Ключові слова: відтворення, земельні ресурси, родючість грунтів, аграрні підприємства, державне ре-
гулювання.

Key words: reproduction, land resources, soil fertility, agrarian enterprises, state regulation.

складником природного ресурсного потенціалу в аг-
рарному виробництві є земельні ресурси, відтворення
яких слід розглядати через призму відтворення родю-
чості грунтів. Збалансоване використання земельних
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ресурсів є передумовою для розширеного відтворен-
ня в сільському господарстві. Відтворення родючості
грунтів є надзвичайно актуальною проблемою, що обу-
мовлено серйозними протиріччями між необхідністю
забезпечувати сталий розвиток агровиробництва та
унеможливленням сталого відтворення родючості
грунтів через посилене зростання процесів грунтової
деградації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем відтворення земельних
ресурсів займалися В.М. Ганганов, С.І. Дорогунцов,
Ф.Т. Моргун, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, М.М. Федо-
ров, М.А. Хвесик та інші вчені. Однак вирішення вказа-
них проблем неможливе без підтримки з боку держави,
тому подальшого дослідження потребують питання дер-
жавного регулювання відтворення земельних ресурсів
в аграрних підприємствах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження чинників, які обу-

мовлюють виникнення проблем відтворення зе-
мельних ресурсів в аграрних підприємствах та по-
шук напрямів державного регулювання раціональ-
ного використання та відтворення сільськогоспо-
дарських угідь.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За даними наукових досліджень земельні ресурси

складають понад 40 % продуктивних сил України і за-
безпечують формування близько 95 % продовольства
та дві третини товарів споживання [2]. При цьому 79
% прибутку в сільському господарстві України одер-
жують за рахунок природної родючості й лише 21 % є
результатом запровадження технологій [3]. Разом з
тим, збитки від зниження родючості грунтів є близь-
кими, а в окремі роки вищими за прибуток, одержаний
аграрними підприємствами України від реалізації про-
дукції [1].

Зазначені явища пов'язані з незбалансованою сис-
темою землеробства в Україні, яка спричинила звуже-
не відтворення родючості грунтів, наслідком чого є
зменшення вмісту гумусу і поживних речовин у грунті
та, відповідно, зниження врожайності сільськогоспо-
дарських культур.

Поліпшення родючості сільськогосподарських угідь
забезпечується внесенням в грунт необхідної кількості
органічних і мінеральних добрив. Слід зазначити, що
внесення достатньої кількості добрив і покращення ста-
ну грунтів аграрними підприємствами не забезпечуєть-
ся, що підтверджують дані таблиці 1.

За даними державної служби статистики України.
Як свідчать дані державної служби статистики, ча-

стка удобрених площ аграрними підприємствами за-
лишається невисокою. Особливо мало для потреб по-
кращення земельних угідь аграрні підприємства ви-
користовують органічні добрива. Так, у розрахунку
на одиницю посівної площі, обсяги внесення міне-
ральних добрив у 2016 р. скоротилися на 31,9 % по-
рівняно з 1990 р., обсяги внесення органічних доб-
рив зменшилися у 17 разів. Така ситуація обумовле-
на слабким господарським станом аграрних
підприємств та відсутністю галузей тваринництва у пе-
реважної більшості господарств. Зважаючи на дина-
міку щорічного зменшення поголів'я ВРХ в аграрно-
му секторі, така негативна тенденція збережеться і на
найближчу перспективу.

Крім недостатньої кількості внесених органічних
та мінеральних добрив, причинами звуженого відтво-
рення родючості грунтів в аграрних підприємствах є
високий рівень сільськогосподарського освоєння та
розораності території, недотримання оптимальних
нормативів щодо структури посівних площ (значне
збільшення питомої ваги технічних культур за раху-
нок зменшення частки однорічних та багаторічних
трав), що, в свою чергу, є наслідком слабкого фінан-
сового стану більшості сільськогосподарських това-
ровиробників через глибоку економічну кризу, яка
охопила сільське господарство, та порушення пари-
тету цін на сільськогосподарську і промислову про-
дукцію.

Викладене зумовлює необхідність пошуку на-
прямів раціонального використання та відтворення
сільськогосподарських угідь. Виникає потреба об-
грунтування і впровадження такої системи землероб-
ства, за якої зростання урожайності супроводжува-
лося б збереженням і відтворенням усіх властивос-
тей землі як сільськогосподарського ресурсу та скла-
дової навколишнього природного середовища. На
нашу думку, до комплексу заходів з розширеного
відтворення земельних угідь аграрними підприємства-
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Таблиця 1. Динаміка внесення

органічних і мінеральних добрив аграрними підприємствами України,

1990—2016 рр.
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ми слід віднести: впровадження раціональної струк-
тури землекористування; оптимізацію системи вне-
сення добрив; запровадження грунтозахисних та во-
логозберігаючих технологій, меліорацію та рекульти-
вацію грунтів.

Як свідчать досвід розвинених країн, результа-
ти наукових досліджень українських учених і прак-
тичний досвід аграрних підприємств, відтворення ро-
дючості грунту, збереження та підвищення вмісту гу-
мусу значною мірою залежать від способів обробіт-
ку орних земель. Насамперед, йдеться про без-
відвальний обробіток грунту, який ще називають
грунтозахисним, енерго- та ресурсозберігаючим.
Його використовують як альтернативу глибокій
оранці. На переваги впровадження безвідвального
обробітку грунту неодноразово вказував Ф.Т. Мор-
гун, який підкреслював, що такий обробіток грунту
характеризується позитивними результатами, сприяє
кращому накопиченню та збереженню вологи. А чим
більше її в грунті, тим сильніше він протистоїть пи-
ловим бурям і тим вища врожайність культур [5, с.
174].

Господарський стан більшості аграрних підпри-
ємств нині є таким, що не дозволяє їм самостійно
впроваджувати увесь комплекс заходів, пов'язаних з
охороною земель та відтворенням родючості грунтів.
Ми вважаємо, що вирішення проблеми екологічно
збалансованого агровиробництва, ефективного вико-
ристання грунтів та підвищення їх родючості має бути
пов'язане з комплексом економічних, науково-техні-
чних та організаційно-правових заходів з боку дер-
жави [4]. Виникає потреба у впровадженні дієвого
механізму не тільки застосування санкцій, а й стиму-
лювання застосування грунтоохоронних заходів і
відповідних агротехнологій. До основних напрямів
державного регулювання відтворення земельних ре-
сурсів слід віднести:

— контроль за використанням і охороною земель
сільськогосподарського призначення;

— стимулювання впровадження альтернативних ре-
сурсозберігаючих і безпечних технологій та систем зем-
леробства;

— ведення екологічного моніторингу з метою своє-
часного виявлення зміни якісного стану земель і влас-
тивостей грунтів внаслідок нераціонального їх викори-
стання;

— передбачення санкцій за неефективне викорис-
тання земель сільськогосподарського призначення, за-
стосування екологічно небезпечних технологій обробі-
тку грунту і вирощування сільськогосподарських куль-
тур, забруднення та засмічення земель, погіршення
якості грунтового покриву;

— вирішення проблеми паритету цін на сільськогос-
подарську та промислову продукцію, що створить умо-
ви для покращення фінансового стану агровиробників і
забезпечить їм можливість впроваджувати заходи з
відтворення родючості грунтів.

Забезпечення державою економічного захисту
земельних ресурсів від надмірного господарського
навантаження, оптимізації умов відтворення родю-
чості грунту, здійснення державного контролю за ви-
користанням земельних ресурсів допоможе підвищи-

ти ефективність землекористування, що, сприятиме
вирішенню важливих економічних завдань у сільсько-
му господарстві. Якщо ж не вжити невідкладних за-
ходів, процеси деградації грунтів можуть стати пере-
шкодою для збалансованого розвитку аграрного ви-
робництва.

ВИСНОВКИ
Відтворення земельних ресурсів в агровироб-

ництві є складним процесом, який включає їх вико-
ристання, поліпшення, збереження та охорону. Від
того, наскільки ці складові будуть збалансовані між
собою, значною мірою залежить реалізація основ-
ного принципу збалансованого розвитку — забез-
печення потреб нинішнього покоління без порушен-
ня інтересів майбутніх поколінь. Провідна роль у
регулюванні процесу відтворення земельних ре-
сурсів має належати державі.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для переходу до інтенсивних методів ведення ско-

тарства на промисловій основі потрібна науково обгрун-
тована система заходів щодо реалізації цього напряму
розвитку галузі, що опирається на передовий вітчизня-
ний і закордонний досвід. У багатьох підприємствах тва-
ринництво розвивається без використання інноваційних
прийомів інтенсифікації галузі. У сфері тваринництва
сьогодні вистачає інтенсивних технологій, але вони не-
рідко не дотримуються: почасти через відсутність умов,
а іноді й через непідготовленість керівників і фахівців
підприємств. Інакше кажучи, відчувається дефіцит не
технологій, а людей, що знають і впроваджують ці тех-
нології — для того, щоб вести галузь на науковій ос-
нові. Адже складні завдання реновації виробництва ви-
магають спеціальних знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання запровадження інновацій у тваринництві

для стратегічного розвитку галузі висвітлювались у ба-

УДК 338.43:631.1

А. І. Лівінський,
к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ

A. Lіvinsky,
сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa
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У статті проаналізовано сучасний стан функціонування підприємств тваринництва в Україні.

Ідентифікованоі ключові проблеми, які потребують негайного вирішення. Обгрунтовано не-
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The article analyzes the current state of functioning of livestock enterprises in Ukraine. Identified

key issues that require immediate response. The necessity of forming a strategy of renovation of

production and economic activity of livestock enterprises based on the model of innovation

development is substantiated. The necessity of creation of new food technologies, which should

maximally use plant and animal raw materials on the basis of membrane and extrusion technology,

high frequency and vacuum currents, sublimation and transesterification and other new methods, is

determined. It is noted that it is the development of innovative technologies — a specific way of

transition from cost to resource-saving type of reproduction.
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гатьох наукових дослідженнях та публікаціях вітчиз-
няних і зарубіжних учених, зокрема В.О. Бабенка,
О.М. Вишневської, Є.Б. Скрипник, І.В. Федулової, С. Фрі-
мена та інших. Вагомий внесок в обгрунтування концеп-
туальних засад удосконалення організаційно-економі-
чного механізму управління розвитком арарного вироб-
ництва зробили О.О. Галицький, І.Ю. Гришова, Л.Є. Дов-
гань, М.Й. Малік, О.Б. Наумов, С.С. Стоянова-Коваль,
Т.Л. Шестаковська та інші. Проте складність і багатог-
ранність цієї проблеми зумовлюють необхідність про-
ведення подальших досліджень у даній галузі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті полягає у необхідності обгрунтування

факторів, що впливають на стратегічний розвиток тва-
ринництва з використанням інноваційних досягнень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з головних джерел задоволення потреб на-

селення в м'ясі є яловичина. У середньому по країні її
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питома вага в м'ясному балансі по роках коливається в
межах 44—46 %. В Україні середньорічне виробницт-
во яловичини необхідно довести до 60 % загального
обсягу виробництва м'яса в країні [1]. Породний склад
великої рогатої худоби переконує, що насамперед
збільшення виробництва яловичини повинне здійсню-
ватися за рахунок інтенсивного вирощування відгоді-
вельного молодняку районованих порід і раціонально-
го використання поголів'я, здатного проявляти гарну
енергію росту й давати високоякісне м'ясо. При розве-
денні в основному худоби молочного напрямку вихід
розраховуючи на 1 голову худоби становить 72 кг. При
загальному споживанні розраховуючи на душу населен-
ня близько 70 кг м'яса частка яловичини не перевищує
30 кг, що в 1,5 рази менше норми.

Основними причинами низького рівня виробництва
яловичини є екстенсивні методи ведення галузі, внаслі-
док чого потенційні можливості великої рогатої худоби
в Україні використовуються по енергії росту на полови-
ну, а по здавальній масі — на 70—75%. Питома вага
корів у череді становить тільки 33%, тоді як у країнах з
розвиненим тваринництвом цей показник доведений до
43—45%. Середньодобові прирости ваги молодняку ве-
ликої рогатої худоби розраховуючи на 1 голову в 1,8—
2 рази нижче потенційних можливостей порід. Жива
маса поголів'я при реалізації на м'ясо в середньому ниж-
че 400 кг. Причому 15% його нижче середньої вгодова-
ності й худі [1].

Має потребу в зміцненні матеріально-технічна база,
в удосконалюванні — галузева структура й посівні
площі, в упорядкуванні — економічні відносини з по-
стачальниками молодняку великої рогатої худоби. Знач-
ний недобір продукції відбувається також через низь-
кий вихід телят, падіж молодняку, нераціональне вико-
ристання відбракованого дорослого поголів'я, пору-
шень технології й недосконалість організації виробниц-
тва, невиправдане приниження ролі промислового схре-
щування й розвитку галузі м'ясного скотарства, недо-
оцінки матеріальної зацікавленості й соціальних фак-
торів, відсутності цілеспрямованої державної системи
використання науково-технічних досягнень й досвіду
інноваційного розвитку. Усунення цих стримуючих фак-
торів також сприятиме зростанню виробництва ялови-
чини.

Недостатньо використовується й потенціал госпо-
дарств індивідуального сектору, хоча чисельність худо-
би тут росте, і з кожним роком збільшується обсяг реа-
лізації яловичини. Однак відсутність досконалих про-
ектів ОПГ, недоступність будівельних матеріалів за
ціною, слабке зооветеринарне обслуговування істотно
впливають на кількість поголів'я в них і стримують ріст
м'ясних ресурсів країни [2]. Таким чином, на прискорен-
ня інтенсифікації виробництва яловичини можуть пози-
тивно вплинути не тільки тваринники, але й архітекто-
ри, проектувальники, працівники будівельної індустрії.

Однак головний важіль підйому галузі — це зміцнен-
ня її кормової бази. Протягом багатьох років в Україні
спостерігається диспропорція між чисельністю великої
рогатої худоби й забезпеченістю її кормами. За останні
25 років динаміка поголів'я тварин випереджала приріст
витрати кормів розраховуючи на одну умовну голову
худоби в кілька разів, і в цей час розраховуючи на кож-

ну його перехідну голову щорічно згодовують менше 17 ц
кормових одиниць кормів (замість 21—22), у результаті
чого продуктивність тварин залишається на низькому
рівні [3].

Через незбалансованість раціонів тварин тільки по
білку (на 1 кормову одиницю кормів припадає не більше
85г білка) на 1 ц їх приросту ваги витрачається 12,5—
13 ц кормових одиниць кормів. Тобто йде перевитрата
кормів у скотарстві [1].

Необхідні заходи щодо збільшення запасів високок-
ласних кормів. Втім спостерігається розрізненість дій у
кормовиробництві, відсутність узгодженості аграрних і
промислових підприємств. Тому потрібна концентрація
управління підприємствами цієї галузі, на рівні підпри-
ємств, об'єднань, районів й областей.

Незважаючи запроваджувані заходи щодо зміцнен-
ня економіки галузі, витрати праці на виробництво 1 ц
приросту ваги худоби залишаються високими (близько
40 людино-годин), а збільшення виробничих витрат
вплинуло на частку кормів у структурі собівартості при-
росту ваги телят. Все це знижує рентабельність вироб-
ництва яловичини, що становить сьогодні у провідних
підприємствах 6—7 %, а в цілому по галузі спостері-
гається збитковість (24,8%) [1; 4].

Незадовільний стан справ у скотарстві вимагає прий-
няття додаткових негайних заходів по реновації й інтен-
сифікації галузі, що забезпечують ріст обсягів вироб-
ництва яловичини, поліпшення її якості й асортиментів,
значне підвищення ефективності. Наукою визначені, а
практикою підтверджені три основних напрямки інтен-
сифікації виробництва яловичини [5].

Перший: ефективне використання тваринних райо-
нованих молочних і комбінованих порід, підвищення їх
генетичного потенціалу м'ясної продуктивності, інтен-
сивне вирощування молодняку, забій худоби в молодо-
му віці з більшою живою масою. Експериментальні дані
показують, що від молодняку всіх розведених у країні
порід у добу можна одержувати 750—800 г приросту
ваги, а до дворічного віку він здатний досягати живої
маси в 450—500 кг, із забійним виходом у 55—57%.
Про це свідчать і виробничі показники ряду підприємств.

Другий: широке застосування промислового схре-
щування корів і телок молочних порід з виробниками
м'ясних порід, інтенсивна відгодівля помісного молод-
няку. Перші дослідження із промислового схрещуван-
ня в скотарстві були початі в США наприкінці 20-х років
ХХ ст., а тепер центр досліджень і впровадження цього
прийому перемістився в Європу. У більшості країн навіть
із розвиненим м'ясним скотарством (Великобританія,
Франція, Італія) значну частину яловичини виробляють
за рахунок вирощування помісів [6].

Проведені в Україні численні досвіди переконують,
що отриманий при промисловому схрещуванні молод-
няк (у порівнянні з однолітками районованих порід) во-
лодіє підвищеною на 10—15% енергією росту, на ви-
робництво одиниці приросту ваги він витрачає на 8—
10% менше кормів. Забійний вихід у помісів — у межах
57—58%; у них — найбільш бажаний розподіл жиру в
різних частинах тіла і його хімічний склад, що підвищує
якість м'яса. На кожну голову помісного молодняку
можна додатково одержувати по 40—50 кг м'яса.
Досвід показує, що в товарних господарствах на молоч-
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них фермах доцільно запліднювати биками м'ясних
порід 20% корів. У США для цих цілей щорічно викорис-
товується також до 20% маткового поголів'я, у ФРН —
понад 30 й у Великобританії — до 50% [4; 7].

З урахуванням сказаного, в Україні повинне бути
передбачене значне розширення обсягів промислово-
го схрещування молочних і комбінованих порід з м'яс-
ними.

Третій: прискорення розвитку м'ясного скотарства
за рахунок реновації наявного контингенту м'ясної ху-
доби й використання для відтворення помісних телок,
отриманих при промисловому схрещуванні в молочно-
му скотарстві.

За останні десятиріччя в Україні відбулося скоро-
чення загальної чисельності худоби (і в тому числі —
корів) у суспільному секторі за рахунок молочних корів.
Разом з тим намітилася деяка тенденція до розширен-
ня масиву м'ясної худоби й помісів, отриманих від про-
мислового схрещування корів і телок молочних порід з
биками-виробниками спеціалізованих м'ясних порід. Це
цілком закономірно. З ростом молочної продуктивності
районованих порід забезпечення населення молоком
вимагає меншої кількості дійних корів, а зростаючі по-
треби в яловичині зобов'язують розвивати в країні сфе-
ру м'ясного скотарства.

Такі зміни в скотарстві мали місце й в інших краї-
нах. Так, у США з 1960 по 1985 р. кількість молочних
корів скоротилося з 21 млн до 10,8 млн голів і тепер
зберігається на цьому рівні, а виробництво молока зрос-
ло за рахунок підвищення їх продуктивності з 2,7 до 5,8 т
на рік. При цьому чисельність корів м'ясних порід
збільшилася за цей період з 15,7 млн до 35,4 млн голів,
і тепер більше 80% яловичини тут одержують від м'яс-
ного скотарства. Аналогічні напрямки в розвитку ско-
тарства спостерігаються також у Франції, Греції, Вели-
кобританії, Угорщині, ФРН, Італії й ряді інших країн, де
загальне поголів'я корів стабілізоване, а чисельність
поголів'я м'ясних порід росте [8].

В Україні м'ясне скотарство початок розвиватися з
60-х років ХХ ст. З-за кордону були завезені бики-ви-
робники й телки герефордської, кіанської, шортгорнсь-
кої, санта-гертруда, шаролезької, абердинан-гусської,
світлої аквітанської й інших порід, які виявили гарні
адаптаційні й продуктивні якості.

У 70-і роки м'ясне скотарство України набирало
широкі темпи розвитку. Однак надалі в цьому процесі
виявився спад. Потім, у другій половині 80-х років, учені
знову змогли привернути увагу господарників до цієї
галузі [1].

Відсутність у країні вітчизняних спеціалізованих
м'ясних порід худоби, низька ефективність імпорту,
відносно низька якість яловичини, виробленої від ху-
доби молочних порід, викликають необхідність виве-
дення нових м'ясних порід, попередником яких є вже
створені придніпровський і чернігівський, а також зна-
менський, волинський і південний м'ясні типи худо-
би.

Перед м'ясним скотарством постає проблема при-
стосованості до клімату й кормів різних зон України,
до умов високої розораності земель, до обмежених ви-
пасів і безпасовищного утримання в більшості регіонів
країни. Цю галузь варто розглядати не тільки як джере-

ло високоякісної яловичини, але і як племінну базу для
промислового схрещування в скотарстві.

Необхідно активізувати роботу з формування само-
стійної галузі інтенсивного м'ясного скотарства. Для
цього необхідне формування мережі спеціалізованих
підприємств по розведенню м'ясної худоби — з таким
розрахунком, щоб підвищити питому вага цієї галузі в
їх валовій м'ясній продукції до 75 %.

Інтенсифікація виробництва яловичини відповідно
до викладених основних напрямків дозволить виріши-
ти проблему постачання населення яловичиною. Сучас-
ний стан розвитку скотарства має все необхідне для її
успішної реалізації. Цьому сприятиме й подолання дис-
паритету цін, підвищення закупівельних цін на яловичи-
ну від м'ясних порід і помісів великої рогатої худоби [9].

Реновація та інтенсифікація виробництва в галузі за-
лежить від багатьох умов, причому дуже важливо домог-
тися, щоб ці умови були оптимальними й обов'язково
взаємодіяли в комплексі. Багато факторів інтенсивних
технологій виробництва яловичини давно вивчені, але
постійне, динамічне вдосконалювання поголів'я за раху-
нок селекційно-генетичних прийомів, будівництво вели-
ких високомеханізованих комплексів з використанням
сучасних матеріалів й обладнання, застосування нових
способів заготівлі кормів, підвищення майстерності опе-
раторів тваринництва вимагають докорінної зміни тра-
диційних методів ведення галузі, зведення в єдине ціле
всього, дотепер відомого в цій сфері, і широкого засто-
сування новітніх, сучасних розробок учених.

Технологія повинна забезпечувати екологічність
виробництва, використати всі можливості скотарства,
обов'язково бути простою (нескладною) і доступною
для всіх виконавців, безвідхідною, сприяти високій куль-
турі виробництва, гарантувати безпеку праці, здоров'я
людей і тварин. І звичайно ж, вона повинна бути ресур-
со- й енергозберігаючою, економічною — забезпечу-
вати збільшення виходу якісної дешевої яловичини, при
одночасному скороченні витрат кормів, праці та інших
ресурсів на виробництво одиниці продукції, а також
високу рентабельність виробництва в галузі. Для цього
необхідно об'єднання теорії й практики — для того, щоб
одержувати середньодобові прирости ваги 1 голови
великої рогатої худоби у 1—1,5 кг, при витратах на ви-
робництво 1 кг її приросту ваги до 6 кормових одиниць.

При виборі технології й організації виробництва
яловичини треба враховувати не тільки вітчизняний, але
й закордонний досвід. Звичайно ж, варто пам'ятати, що
в кожній країні технологічні особливості виробництва
яловичини залежать від природно-кліматичних умов,
рівня економічного й інноваційного розвитку, націо-
нальних традицій ведення скотарства. У світі широко
поширене безприв'язне пасовищне утримування пого-
лів'я.

У зв'язку з удосконалюванням структури АПВ по-
винні відбутися істотні зміни в інвестиційній політиці. Її
основні напрямки зводяться до усунення диспропорцій
у соціальному розвитку, прискорення технічної рено-
вації виробництва, освоєння ресурсозберігаючих тех-
нологій, зниження питомих витрат на будівництво
об'єктів.

Виходячи зі сформованого положення, необхідно
всіляке сприяння надходженню фінансових і матеріаль-
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них ресурсів для інвестування у розвиток АПВ. Наявні
дані свідчать про те, що в розвинених країнах наприкінці
XX — початку XXI в. був значний ріст вкладень у цю
сферу. У такому випадку агропромислове виробництво
нашої країни може ще більше відстати від світового
рівня як по кількісних й якісних показниках, так і по про-
дуктивності праці.

Необхідне вирішення екологічних проблем АПВ.
Екологічне неблагополуччя в країні з кожним роком
здобуває усе більше широких розмірів. Великий нега-
тивний внесок тут робить агросфера. Тому все аграрне
виробництво має бути екологиізованим. У зв'язку із цим
постає двоєдине завдання — забезпечити високу про-
дуктивність агробіоценозів і не порушити екологічної
рівноваги. Цього можна досягти шляхом так званого
органічного землеробства й максимальної адаптації до
природних умов, навіть мезо- і мікрорельєфу сільсько-
господарських систем.

Головну роль повинні зіграти біологічні фактори,
ефективність яких буде зростати з розгортанням біо-
технологічної революції, застосуванням грунтозахисних
технологій і контурно-меліоративної системи землероб-
ства. Ця система здатна призупинити водну ерозію, збе-
регти грунт і зберегти воду.

Важливі екологічні функції виконують інтегровані
методи захисту рослин і тварин від шкідників і хвороб,
використання органіки, поновлюваних джерел енергії,
сільськогосподарської техніки, яка щадить грунт, а та-
кож агролісомеліорації. Гострі екологічні проблеми
постають й у тваринництві, особливо на великих відго-
дівельних підприємствах. Необхідні нові технології їх
утилізації й деконцентрація галузі.

Необхідно створити механізм стимулювання розвит-
ку екологічно безпечного сільського господарства, що
включає надання держбюджетних коштів, пільгових
кредитів, знижених податкових ставок підприємствам і
селянам, що виробляють екологічно чисту продукцію.
Зняття цих важких проблем можливе лише на основі
безвідходних й маловідходних технологій, нарощуван-
ня потужностей очисного обладнання.

Разом з економічною реформою повинен відбува-
тися інноваційний процес. Економічна реформа без роз-
витку в науці й техніці не принесе вагомих результатів.
Економіка стає усе більш науко- і техноємною. З іншо-
го боку, збереження існуючого організаційно-економ-
ічного механізму прирікає аграрне виробництво, інші
галузі АПВ на несприйнятливість до науково-технічних
нововведень, а ця обставина рік у рік відкидає нас на-
зад і збільшує розрив з розвиненими країнами.

Слабка матеріально-технічна база підприємств, пе-
ревага ручної праці й архаїчних технологій, варварське
відношення до ресурсів і землі, низька якість продук-
ції — це результати недооцінки науки й інновацій. Краї-
на відстала на 20—30 років від передових країн Європи
й Америки.

Вироблення стратегії й тактики інноваційного роз-
витку вимагає урахування соціальних й екологічних
наслідків. Сучасні й майбутні науково-технічні досягнен-
ня, що дозволяють ефективно використовувати ресур-
си, повною мірою утилізувати корисні компоненти си-
ровини, розширювати маловідходні й безвідхідні тех-
нології, біологічні засоби й методи, не повинні порушу-

вати екологічну рівновагу й погіршувати умови життя
людини.

Визначення пріоритетних напрямів інноваційного
процесу особливо необхідно при зростаючій обмеже-
ності фінансових і матеріальних ресурсів. Необхідно
включатися в активне міжнародне співробітництво, за-
своювати результати, уже отримані світовою наукою.

Із цих позицій потрібно проаналізувати пріоритети
наукового пошуку. У розглянутій концепції до пріори-
тетних напрямів відносяться:

— біотехнологія з виділенням проблем азотфік-
сації, прискореного створення на основі генної інженерії
високопродуктивних сортів сільськогосподарських
культур і порід тварин, пристосованих до інтенсивних
технологій і високої окупності витрат;

— створення нових видів продуктів харчування на
основі поєднання біотехнологічних і хімічних процесів
глибокого розподілу по фракціях сировини й синтезу
харчових речовин;

— автоматизація й електронізація виробництва, на-
самперед розробка й освоєння інформаційних процесів
у біотехнології, програмуванні врожаю й продуктивності
тварин, інтегрованій системі захисту рослин, аерокос-
мічної технології моніторингу й управління природни-
ми ресурсами, тонкої харчової технології;

— екологізація виробництва й охорона навколиш-
нього середовища, включаючи запобігання ерозійних
процесів, мінімізацію операцій по обробці грунту, ство-
рення систем природоохоронних заходів, виробництво
повноцінної й нешкідливої їжі;

— інтенсивні технології в аграрному виробництві;
— маловідходні й безвідхідні технології перероб-

ки, транспортування, зберігання й реалізації продукції.
У найближчій перспективі можна чекати найбіль-

шого ефекту від інтенсивних технологій, інтегрованих
систем захисту рослин, виробництва нових продуктів
харчування. У тваринництві перехід на інтенсивні тех-
нології може в короткий строк різко підвищити удій,
домогтися істотного росту продуктивності худоби на
відгодівлі.

У більш віддаленій перспективі, за межами 2025 р.,
очікується прогрес у створенні нових біологічних об'єк-
тів із заданими властивостями, виробництво екологіч-
но чистого продовольства на основі інформаційних тех-
нологічних процесів. Прискорений ріст продуктивності
м'ясної й молочної худоби буде забезпечуватися широ-
ким використанням трансплантації ембріонів, пересад-
ження ядер соматичних клітин, генною інженерією, що
втроє прискорює виведення нових порід.

Потрібно створювати нові продукти харчування й
одночасно переборювати відставання сфери зберіган-
ня, транспортування й переробки продукції. В країні
практично немає сучасного вітчизняного обладнання
для харчової промисловості. Необхідно створити нові
харчові технології, що максимально повно використо-
вують рослинну й тваринну сировину на основі мемб-
ранної й екструзійної техніки, струмів високої частоти
й вакууму, сублімації й переетерифікації й інших нових
методів.

Освоєння маловідходних й безвідхідних технологій
включить у виробництво продуктів харчування до 60%
вторинних ресурсів у молочній й 80% у м'ясній промис-
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ловості. Таким чином, ці технології здобувають страте-
гічну значимість у більш повному використанні вже на-
явного сировинного потенціалу.

Не менш масштабні завдання мають бути вирішені в
автоматизації, механізації, електронізації. Варто залу-
чати провідних іноземних учених до проектів розвитку
АПВ, проведення ними експертизи, а також надавати
можливість ученим нашої країни в аналогічній роботі за
рубежем. Все це прискорить залучення світового до-
свіду до рішення невідкладних проблем розвитку АПВ.

ВИСНОВКИ
Перехід до сучасних методів господарювання підви-

щує роль соціальних факторів. Це викликано усклад-
ненням праці працівників, зростанням вимог до їх за-
гальноосвітньої й професійної підготовки. Проблема
загострюється особливостями соціально-демографіч-
ного стану в країні. Потрібно для кожної зони обгрун-
тувати пріоритетні напрямки соціальних проблем, кон-
струювати й моделювати оптимальні рішення по соціаль-
ному розвитку, створенню інфраструктури, розселен-
ню, міграції й іншим питанням. Дієвим інструментом для
практики ці системи стануть тільки в тому випадку, коли
ними оволодіють й їх застосують підприємства й орга-
ни управління АПВ.

Наукові й практичні проблеми інтенсифікації аграр-
ного виробництва концентруються в розробці й освоєнні
інноваційних технологій. Ще недавно технології оціню-
вали як один з рядових елементів виробництва. В умо-
вах глибокого перетворення аграрного виробництва
технологія стає стрижнем, на якому трансформується
все — техніка, біологічні ланки, організація праці, інші
фактори виробництва. Інноваційні технології в сутності
охоплюють всі елементи системи ведення господарства,
а концентрація ресурсів забезпечує найбільшу віддачу.
Тому освоєння інноваційних технологій — конкретний
шлях переходу від витратного до ресурсозберігаючого
типу відтворення.

Література:
1. Реалізація продукції сільськогосподарськими

підприємствами за 2016 рік. — К.: ДССУ. — 2017. —
120 c.

2. Гришова І.Ю. Пріоритетні напрями реструктури-
зації як метод підвищення конкурентоспроможності
аграрних підприємств / І.Ю. Гришова, О.В. Митяй //
Економічний простір. — 2015. — №100. — С. 125—135.

3. Довгань Л.Є. Стратегічне управління [Текст]: навч.
посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко 2-
ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с.

4. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських
територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. — 2008. —
№ 5. — С.51 — 55.

5. Наумов О.Б. Стратегічні вектори державного ре-
гулювання агропромислового виробництва: інструмен-
ти та методи консолідації ресурсів розвитку / О.Б. На-
умов, Л.М. Наумова // Наукові записки Інституту зако-
нодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 4. —
С. 93—100.

6. Щербата М.Ю. Управління оборотними активами
молокопереробних підприємств АПВ / М. Ю. Щербата
// Бізнес-навігатор. — 2014. — № 1. — С. 155—159.

7. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L. The asymmetry
of the resource configuration and its destructive impact
on the capitalization of agribusiness / І. Ju. Gryshova,
T.L. Shestakovska // The Scientific Papers of the Legis-
lation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. — 2017.
— № 2. — Р.128—133.

8. Gryshova I.Yu. Ukrainian labour migration in the Czech
Republic / Wadim Strielkowski, I. Yu. Gryshova // Scientific
bulletin of Polissia. — 2016. — № 4 (8). — С. 224—231.

9. Митяй О.В. Альтернативні джерела підтримки та
зміцнення економічної безпеки підприємств агропродо-
вольчої сфери / О.В. Митяй, О.А. Хлистун // Науко-
вий вісник Херсонського державного університету. Се-
рія: "Економічні науки". — Вип. 9-1. — Ч.1. — 2014. —
С. 57—60.

10. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L. The institutional
provision of the development of the consumerism in
Ukraine: challenges and perspectives // Наукові запис-
ки Інституту законодавства Верховної Ради України.
2017. — № 3. — С. 54—62.

References:
1. DSSU (2017), Realizatsiia produktsii sil's'kohos-

podars'kymy pidpryiemstvamy za 2016 rik [Implementation
of agricultural products by 2016], DSSU, Kyiv, Ukraine.

2. Hryshova, I.Yu. and Mytiaj, O.V. (2015), "Priority
directions of restructuring as a method of increasing the
competitiveness of agrarian enterprises", Ekonomichnyj
prostir, vol. 100, pp. 125—135.

3. Dovhan', L.Ye. Karakaj, Yu.V. and Artemenko, L.P.
(2011), Stratehichne upravlinnia [Strategic management],
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

4. Malik, M.J. (2008), "On the issue of sustainable
development of rural territories", Ekonomika APK, vol. 5,
pp. 51—55.

5. Naumov, O.B. (2017), "Strategic vectors of state
regulation of agro-industrial production: tools and
methods of consolidation of development resources",
Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi
Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 93—100.

6. Scherbata, M.Yu. (2014), "Management of working
assets of dairy processing enterprises", Biznes-navihator,
vol. 1, pp. 155—159.

7. Gryshova, I.Yu. and Shestakovska, T.L. (2017), "The
asymmetry of the resource configuration and its destruc-
tive impact on the capitalization of agribusiness", The
Scientific Papers of the Legislation Institute of the
Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 2, pp. 128—133.

8. Strielkowski, W. and Gryshova, I.Yu. (2016),
"Ukrainian labour migration in the Czech Republic",
Scientific bulletin of Polissia, vol. 4 (8), pp. 224—231.

9. Mytiaj, O.V. and Khlystun, O.A. (2014), "Alternative
sources of support and strengthening of economic safety
of agricultural enterprises", Naukovyj visnyk Kherson-
s'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: "Ekonomichni
nauky", vol. 9-1, no. 1, pp. 57—60.

10. Gryshova, I.Yu. and Shestakovska, T.L. (2017),
"The institutional provision of the development of the
consumerism in Ukraine: challenges and perspectives",
Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi
Rady Ukrainy, vol. 3, pp. 54—62.
Стаття надійшла до редакції 24.06.2018 р.



23

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корпорації на сьогодні є найпотужнішими суб-

'єктами світового соціально-економічного розвитку.
Невпинні процеси глобалізації, інтеграції та інтерна-
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INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON THE CORPORATIONS ACTIVITY
IN THE INFORMATIONAL-INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

Статтю присвячено поглибленому дослідженню впливу технологічних змін на діяльність кор-

порацій в інформаційно-інституційному середовищі, визначено, що діяльність корпорацій в

інформаційно-інституційному середовищі характеризується особливим зростанням світових

витрат на інформаційні технології. Зазначено, що технології є тією самою спільною рисою, яка

характерна абсолютно для всіх складових інформаційного середовища розвитку діяльності

корпорацій та ІТ сектору. Виявлено, що особливо актуальними є тенденції розвитку корпорацій

у інформаційній сфері, пов'язані із напрямом "Інтернету речей" (IoT), окремим трендом останніх

років є формування хмарних мереж (cloud networks). Питання безпеки є однією із головних

перешкод для подальшого розвитку IoT. Запропоновано базові підходи та можливості викори-

стання метаданих сучасними корпораціями. Доведено, що відповідно до сучасних тенденцій

технологічних змін, з підйомом та розвитком глобальної інформаційної індустрії сучасні кор-

порації стануть незамінними учасниками цих процесів як в якості постачальників інформацій-

них продуктів, так і їх споживачами, джерелами інновацій на науково-технологічного розвитку.

The article is devoted to the in-depth study of the impact of technological changes of corporations'

activity in the information-institutional environment, and it is determined corporations' activity in the

informational-institutional environment is characterized a special growth of world expenditures on

information technologies. It is indicates technologies are the same common feature, which is

characteristic for all components of the information environment for the development of corporations

and IT sector. It is revealed trends in the development of corporations in the information sphere related

to the domain of "Internet of Things" (IoT) are particularly relevant, and the development of cloud

networks has become a separate trend in recent years. Security issues are one of the main obstacles

to the further development of the IoT. The basic approaches and possibilities of using metadata by

modern corporations are offered. It is proved that, in accordance with the current trends of

technological changes, with the rise and development of the global information industry, modern

corporations will be irreplaceable participants in these processes, both as suppliers of information

products and their consumers, sources of innovations in scientific and technological development.
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ціоналізації господарської діяльності наділили міжна-
родні корпорації надзвичайними повноваженнями та
дали їм можливість впливати на дії національних еко-
номік, їх політику та економічний розвиток, а часто
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— і визначати динамізм даних процесів. У сучасних
умовах практично весь світ задіяний в процесах роз-
витку транснаціоналізації, а надзвичайні темпи зрос-
тання масштабів діяльності корпорацій, способи їх
проникнення та домінування на світових ринках ле-
жать в основі глобального економічного розвитку.
Відродження та практично загальне визнання прин-
ципів ринкової економіки та зміна ставлення націо-
нальних урядів до приватного сектору, формує сере-
довище, в якому створені всі можливості для про-
цвітання приватного капіталу. Процеси приватизації,
послаблення, а інколи і знаття обмежень для руху іно-
земного капіталу, дерегулювання фінансового секто-
ра та лібералізація торгівлі відкрили надзвичайні
можливості для зростання ринкової влади найбільших
корпорацій в інформаційно-інституційному середо-
вищі. Проте, на нашу думку, напрями впливу техно-
логічних змін на діяльність корпорацій на сьогодні
набагато ширші, а тому потребують детального вив-
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням діяльності корпорацій на інно-
ваційній основі приділили увагу як зарубіжні, так і віт-
чизняні вчені, зокрема, вагомий внесок зробили праці:
Р. Вернона [1], Дж. Даннінга [2], В. Семиноженко, Л. Фе-
дулової. Проблематиці впливу інформаційних техно-
логій на діяльність корпорацій присвячено праці таких
вчених, як: О. Волот [3], І. Пліско [3], Т.В. Янчук [4].
Водночас багато питань залишаються нерозкритими і
потребують концептуалізації діяльності корпорацій в
інформаційно-інституційному середовищі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є поглиблене дослідження впли-

ву технологічних змін на діяльність корпорацій в інфор-
маційно-інституційному середовищі, а також визначен-
ня тенденцій розвитку корпорацій у інформаційній
сфері.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасні корпорації безпосередньо впливають на
нові тенденції міжнародного бізнесу, глобальну кон-
курентоспроможність на міжнародних ринках, а та-
кож на економіку держав-суб'єктів світової еконо-
міки. Беззаперечною є роль інтернаціоналізації у
підвищенні конкурентоспроможності транснаціо-
нальних корпорацій, як ключових гравців у глобаль-
них економічних бурхливих процесах, спрямованих
на забезпечення сталого економічного зростання в
світовій економіці та підвищення конкурентоспро-
можності національних економік в умовах глобалі-
зації.

Досліджуючи особливості діяльності корпорацій в
інформаційно-інституційному середовищі, слід відзна-
чити особливий динамізм фінансових показників дано-
го сектору глобальної економіки. Зазначимо, що світові
витрати на інформаційні технології у 2017 р. зросли на
3,8 % та перевищили 3,5 трлн дол. США. Причому таке
зростання спостерігалось за всіма напрямами розвитку

сектору, проте найбільшу роль відіграли категорії кор-
поративного програмного забезпечення, де витрати
збільшилися на 8,9 %, досягнувши показника 355 млрд
дол. США. Крім того, значний прогрес був зафіксова-
ний для сегменту пристроїв, до речі вперше за останні
два роки. У 2017 р. на придбання комп'ютерів, смарт-
фонів та інших девайсів було витрачено 667 млрд дол.
США, що на 5,7 % більше у порівнянні з показниками
2016 р. Зокрема фахівці зауважують вплив нових смар-
тфонів iPhone на глобальний ринок ІТ виявився мінімаль-
ним. Традиційно найширшою категорією з боку витрат
виявилися комунікаційні сервіси, на які у 2017 р. припа-
дало близько 1,39 трлн дол. США. Дещо нижчі показ-
ники зафіксовані для ІТ-сервісів (933 млрд дол. США),
а найменші показники витрат зафіксовані у сегменті
обладнання для центрів обробки даних (178 млрд дол.
США) [1].

Результати проведеного дослідження показали,
що у подальших прогнозах розвитку ринку інформац-
ійних технологій домінують, саме сектори софту та
послуг ІТ-консалтингу з незначною динамікою. Так,
фахівці Forrester очікують зростання витрат корпо-
рацій та інших суб'єктів глобальної економіки на прид-
бання програмного та апаратного забезпечення, а та-
кож сервісів у глобальному масштабі на 4 %, що скла-
де близько 3 трлн дол. США за показниками вартості
ринку. Саме у секторах софту та ІТ-консалтингу про-
гнозують зростання прибутку на 6 % за підсумками
2018 р.; у сфері продажу комп'ютерного обладнання
— на 3 %, на комунікаційне обладнання та пристрої
— на 1,5 %. Обсяги сектору ІТ-аутсорсингу зростуть
на 2,2 %, проте сектор телекомунікаційних сервісів,
навпаки, може продемонструвати негативну тенденцію
до зменшення.

У цілому ж, варто відзначити, що покращення
економіки головних країн-учасників св ітового
інформаційного ринку буде сприяти росту ІТ-секто-
ру. Адже у 2017 р. спостерігалась певна стабіліза-
ція економічних та політичних міжнародних відно-
син, в результаті чого сформувалась часткова
стабільність інституційного середовища в ІТ-сфері,
що дало можливість корпораціям та державному
сектору стати більш активними щодо показників ІТ-
витрат у 2018 р. Крім того, відмітимо двозначні тем-
пи зростання продажів хмарних послуг, хоча одно-
часно це несе певні загрози щодо утримання росту
всього ринку внаслідок впливу таких продажів на
попит традиційних локальних ІТ-рішень. Проте, з
іншого боку, розвиток хмарних обчислень (сloud
computing) позитивно впливає на розвиток сфери
корпоративного програмного забезпечення, де по-
казники продаж хмарних підписок є більшими за
показники виручки від реалізації ліцензій на ком-
п'ютерні програми орієнтовно на 10 %.

Слід звернути увагу на те, що технології є тією са-
мою спільною рисою, що характерна абсолютно для
всіх складових інформаційного середовища розвитку
діяльності корпорацій в цілому, та ІТ сектору, зокрема.
Причому, в сучасних абсолютно мінливих умовах роз-
витку світової економіки, технології є особливою змін-
ною, що водночас є постійною в плані власної присут-
ності на ринку і такою, що постійно еволюціонує та вдос-



25

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

коналюється. Це дає можливість сучасним корпораці-
ям завойовувати та утримувати нові конкурентні пере-
ваги на міжнародних ринках та швидко адаптуватися до
змін, які відбуваються в динамічному інформаційно-
інституційному середовищі.

Особливо актуальними видаються тенденції роз-
витку корпорацій у інформаційній сфері, пов'язані
із сферою "Інтернету речей" (Internet of Things, IoT).
Така технологія дала світу безліч можливостей, про-
те, для корпорацій найбільше проблем виникає саме
у сфері витрат. Адже для того, щоб оволодіти та ут-
римати конкурентну перевагу у IoT-секторі, компанії
повинні інвестувати у навчання та розвиток власної
науково-інноваційної діяльності. Відтак корпорації
повинні постійно бути готові до диверсифікації
діяльності в умовах потужного динамізму інформа-

ційного середовища, а також використовувати дже-
рела конкурентних переваг, що здатні вирішувати
нові, більш складні завдання. Причому знаходитись
осторонь даних процесів для сучасних корпорацій
видається неможливим в силу невідворотності про-
цесу розвитку сфери IoT, що сама по собі є генера-
тором новітніх тенденцій розвитку світового інфор-
маційного ринку.

Основною перевагою сфери IoT є можливість
учасникам віддалено керувати пристроями та покра-
щувати ефективність взаємодії між ними. Для корпо-
рацій IoT відкриває можливості для покращення умов
ведення та підвищення якості бізнесу, зростання рівня
задоволеності споживачів, відносин між ними та ви-
робниками, і, зрештою, зростання рівня ділової ак-
тивності в галузі. Водночас актуальними постають
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Рис. 1. Обсяг витрат корпорацій (план інвестування на 5 років) у сферу IoT, 2016—2017 рр.
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питання пошуку найкращих ресурсів, особливо
фахівців з безпеки.

Питання безпеки є однією із головних перешкод для
подальшого розвитку IoT, оскільки поєднання більшої
кількості пристроїв, неважливо чи на основі раніше
втілених систем, чи нових платформ (Bluetooth, Ethernet,
Long Term Evolution (LTE), Wi-Fi and Li-Fi, Blockchain тех-
нології, тощо), складові даного поєднання стають більш
вразливими. Хоча, в той же час, дані виклики є чудовою
можливістю для корпорацій віднайти вільні ніші на рин-
ку з метою забезпечення захисту екосистем IoT (а та-
кож даних та пристроїв, що постачаються з ними). В ре-
зультаті, варто відзначити зростання обсягів інвестицій
міжнародних компаній у сферу IoT (рис. 1).

Таким чином, варто відзначити тенденцію до зрос-
тання зацікавленості корпорацій у секторі IoТ, зокре-
ма за прогнозами, загальний обсяг інвестицій за пері-
од 2017—2025 рр. складе практично 15 трлн дол.
США, що є потужною складовою інституційного сере-
довища діяльності корпорацій в інформаційній сфері.
Серед мотивів інвестиційної діяльності найбільш зна-
чимими для інвесторів видаються зближення з клієнта-
ми, для зростання рівня задоволення їх потреб та за-
воювання нової цільової аудиторії; стимулювання зро-
стання бізнесу за рахунок підвищення якості, продук-
тивності та надійності, з одного боку, а з іншого — зни-
ження витрат, ризиків та втрати прав на інтелектуаль-
ну власність. За наявності правильних моделей ком-
паній у сфері IoT отримують винагороду у формі но-
вих конкурентних переваг, нових споживачів, вдоско-
налених продуктів та нових горизонтів подальшого
розвитку (рис. 2).

Отже, як зазначалося раніше, питання захисту інте-
лектуальної власності, контроль на права власності без-
пеки, доступу до даних і метаданих стають актуальни-
ми та важливими питаннями у формуванні інформацій-
но-інституційного середовища діяльності корпорацій на
сьогодні. Головна причина цього полягає у тому, що дані
та метадані — це головне джерело інформації, що доз-
воляє компаніям отримувати постійні оновлення щодо
поведінки клієнтів, їх реакції і відповідним чином пози-
ціонувати себе на ринку. Сучасні цифрові компанії —

це ті, що постійно слідкують за змінами у поведінці влас-
них споживачів. Доречно відзначити ряд цифрових за-
собів, що використовують "Airbnb", "Amazon", "Face-
book" і "Google", для того щоб постійно моніторити
зміни серед уподобань клієнтів, що в деякому розумінні
стало для цих компаній в певному сенсі нав'язливою
ідеєю, але, з іншого боку, якісно відрізняє вказані ком-
панії від інших. Усі їх бізнес-моделі спрямовані на відсте-
ження споживачів, їх реакції, навіть коли вони постійно
переміщуються у світовому просторі. Крім того, значен-
ня метаданих все більш зростає в контексті можливості
ідентифікувати на їх основі конкретні моделі поведін-
ки, в той час коли звичайні, інколи нестійкі масиви да-
них дозволяють отримувати окремі результати бізнес-
аналітики.

У результаті, сучасний бізнес все більше захищає
власні масиви метаданих і, стурбований питаннями не-
санкціонованого доступу до них. Сучасні корпорації
не просто хочуть володіти власністю та керувати свої-
ми даними відповідно до власних інтересів, але і ви-
користовувати їх з метою аналітики для постійного
моніторингу середовища. На рисунку 3 представимо
авторську розробку базових підходів та можливос-
тей використання метаданих сучасними корпорація-
ми.

Питання володіння та доступу до даних і метаданих
видаються надзвичайно актуальними, оскільки дозво-
ляють прогнозувати перспективи подальшого розвитку.
Це допомагає визначити певні шаблони, які можуть слу-
гувати підказками до вирішення тієї чи іншої проблеми.
Починаючи з 2017 р. даний сегмент стає все більш важ-
ливим для будь-якої компанії.

Серед зазначених елементів інформаційно-інститу-
ційного середовища формування сучасних корпорацій,
окремим трендом останніх років є формування хмар-
них мереж (cloud networks). Завдяки надзвичайно ди-
намічному зростанню даного сегменту ІТ сфери як ком-
панії, так і їх клієнти все більше орієнтовані на викорис-
тання хмарної інфраструктури. Серед останніх тен-
денцій — зниження темпів інтенсивності перегонів се-
ред постачальників хмарних мереж, зменшення приват-
ного сектору використання хмари, відновлення фокусу

Рис. 3. Базові підходи та можливості використання метаданих сучасними корпораціями

Джерело: складено автором.
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підприємств на оптимізації витрат на основі хмарних
мереж. Зокрема у 2017 р. 85 % корпорацій викорис-
товують "multi-cloud" стратегію, в порівнянні з 82 % у
2016 р. Частка приватних користувачів хмарами знизи-
лася з 77 % у 2016 р. до 72 % у 2017 р., а частка зміша-
них користувачів знизилась з 71 % до 67 % за рік.

Слід відмітити, що керівники бізнесу та інформа-
ційних технологій розглядають хмарні мережі
(Cloud) як особливий інструмент реалізації власних
стратегій. Поява Cloud призвела до значних змін в
корпораціях за останні кілька років. У поєднанні з
значними масивами метаданих з'явились широкі
можливості зберігання та отримання величезної
кількості інформації. В результаті, з персонального
приватного сховища даних Clouds перетворилися на
корпоративні сховища даних, а сучасні корпорації
диверсифікують власну діяльність, переносячи всі
свої дані в хмару. Водночас поряд з рядом переваг,
не всі корпорації вдаються до такого рішучого кро-
ку, і це, в основному, пов'язано з проблемами без-
пеки. Але, навіть із загрозами безпеки, використан-
ня Cloud продовжує зростати завдяки покращеному
використанню хмарних сервіс ів ,  включаючи
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Рис. 4. Виклики розвитку Cloud-сервісів, 2016—2017 рр., питома вага у загальній структурі

Джерело: [4].
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Рис. 5. Розподіл ринку Clouds infrastructure services серед найбільших ТНК, 2017 р.

Джерело: [5].

мобільність, підвищення ефективності, економіч-
ність, раціональні взаємодії та швидкість підклю-
чення (рис. 4). Звідси — оптимістичні прогнози щодо
майбутнього розвитку.

Так, за прогнозами, суспільні хмарні платформи,
бізнес-послуги та додатки досягнуть 236 млрд дол.
США, за рахунок зростання у період з 2015 по 2020 рр.
на 22%. Обсяг ринку хмарних платформ буде зростати
швидше, до 2020 р., передбачено щорічно орієнтовне
зростання до 17%. Витрати компаній на Cloud-сервіси
зростають на рівні 16 %, починаючи з 2016 р. Прогно-
зується, що за підсумками 2018 р. Cloud стане найкра-
щим механізмом доставки для аналітики, а витрати на
Cloud-послуги та технології до 2020 р. буде розподіле-
но так: практично 60% всієї ІТ-інфраструктури та 60—
70% усіх витрат на програмне забезпечення. Очікуєть-
ся, що дохід від ринку Global Cloud IT збільшиться до
390 млрд дол. США у 2020 р. Разом з тим, компанії виз-
нають необхідність інвестування в такі інструменти, як
інформаційна безпека та управління подіями (SIEM) та
системи виявлення шкідливих програм як основні ме-
ханізми захисту кібербезпеки. Cloud-сервіси можуть
відігравати важливу роль тут, з провайдерами керова-
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них служб безпеки, які надають надійні послуги підприє-
мствам, які інакше не могли б реалізувати повні заходи
безпеки.

Серед найбільших світових корпорацій очевидне
лідерство у формуванні Cloud-сервісів належить
"Amazon" та "Microsoft" (рис. 5).

Варто відзначити, що в цілому за рік зростання для
"Amazon" та "Google" становило 1 %, для "Microsoft"
— 3 %, а решта учасників, навпаки зменшили власну
частку (-1 % для решти 10 гравців ринку та — 5% для
інших компаній).

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного дослід-

ження можна зробити висновок, що сектор інформац-
ійних технологій впродовж останніх років демонструє
потужний вплив на глобальну економіку, водночас вис-
тупаючи рушійною силою та відображенням тенденцій
її розвитку. Адже, створюючи дохід і формуючи зай-
нятість за відносно високою середньою заробітною
платою, ІТ-сектор також допомагає іншим секторам
підвищити продуктивність, ефективність діяльності, а
також визначає її інноваційну складову. Відповідно до
сучасних тенденцій технологічних змін, з підйомом та
розвитком глобальної інформаційної індустрії, сучасні
корпорації стають незамінними учасниками цих про-
цесів, зауважимо, як в якості постачальників інформац-
ійних продуктів, так і їх споживачами, джерелом інно-
вацій та науково-технологічного розвитку. Крім того, в
ході розгортання інформатизації корпорації неминуче
розділяють сфери власної діяльності з інститутами ІТ
ринку, національними (уряди, економіки, інші суб'єкти
міжнародного бізнесу) та наднаціональними (міжна-
родні організації, регіональні об'єднання), формальни-
ми (встановлені правила гри, законодавство у сфері інте-
лектуальної власності, прямі та непрямі обмеження на
торгівлю послугами та ін.), неформальними (сфера IоT,
Cloud сервіси, Blockchain, канали комунікації тощо) та
інші. В ході такої взаємодії проявляються особливі риси
сучасного інформаційного суспільства, зокрема: висо-
кий рівень формування та реалізації базових потреб;
прогресивний соціально-економічний розвиток; форму-
вання особливих систем електронного менеджменту;
розвиток електронного бізнесу; вдосконалення цифро-
вих технологій, поява нових компаній та сфер діяльності
у секторі ІТ та інші. Перспективи подальших розвідок у
зазначеному напрямі є визначення особливості
співпраці корпорацій з регіональними інтеграційними
об'єднаннями та міжнародними організаціями.
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У статті розглянуто сутність та критерії, за якими визнано операційні сегменти банківської

установи: характер продуктів або послуг; характер технологічного процесу; тип або клас спо-

живачів певних продуктів або послуг; методи, які застосовуються для розповсюдження про-

дуктів або надання послуг; характер правового середовища. Інформація за сегментами сто-

сується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву Банку, яке відпові-

дає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та оцінки діяль-

ності сегментів. Для цілей складання внутрішньої звітності для керівництва операції Банку поді-

ляються на такі сегменти: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, казначейство, загальне

управління. Проведено аналіз доходів від зовнішніх клієнтів, витрат та результату сегмента до

оподаткування ПАТ "Ощадбанк" за 2016—2017 рр.

The article considers the essence and criteria for recognizing operating segments: the nature of

products or services; the nature of the technological process; type or class of consumers of certain

products or services; methods used to distribute products or provide services; the nature of the

legal environment. Segment information refers to the services provided within the segments and is

provided to the management of the Bank, which is responsible for making operational decisions for

the allocation of resources and the assessment of segment activities. For the purposes of internal

reporting, the management of the Bank's operations is divided into the following segments: corporate

business, retail business, treasury, general management. The analysis of incomes from external

clients, expenses and segment result before taxation of PJSC "Oschadbank" for 2016—2017 was

carried out.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Звіти за операційними сегментами регулярно на-

даються керівництву для прийняття управлінських
рішень щодо операційної діяльності за відповідними

Ключові слова: аналіз, витрати, доходи, банк, загальне управління, казначейство, корпоративний бізнес,
результат сегмента до оподаткування, роздрібний бізнес.

Key words: analysis, expenses, revenues, bank, general management, treasury, corporate business, segment
result before tax, retail business.

сегментами. Методика управлінського обліку, що ви-
користовується для складання звітності за сегмента-
ми, дещо відрізняється від методів складання інших
фінансових звітів. Проте інформація, представлена у
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звітності за сегментами відповідає показникам звіту
про фінансовий стан і звіту про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід, складених відповідно до МСФЗ,
для того, щоб виміряти чистий процентний дохід сег-
менту, використовується техніка, відома як "трансфер-
тне ціноутворення", за якою процентні доходи та вит-
рати більшості статей балансу порівнюються з номі-
нальною ринковою ставкою для розрахунку умовної
процентної маржі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розробки системи формування консолі-
дованої фінансової звітності присвячено роботи віт-
чизняних науковців, зокрема С.Ф. Голова, Н.І. Дорош,
С.Я. Зубілевич, В.М. Костюченко, Р.С. Коршикової,
С.П. Лозовицького, Л.І. Лук'яненко, О.В. Небильцової,
В.П. Онищенка, І.В. Семчук та інших. У зарубіжних нау-
кових виданнях питання консолідації фінансової
звітності досліджують Дж.К. Бекмен, В.В. Ковальов,
В.Т. Козлова, М. Муніц, В.Д. Новодворский, В.В. Палій,
Т. Саттин, А.Н. Хорин, Л.З. Шнейдман та інші. Опублі-
ковані роботи, в основному, носять характер по пуля-
ризації західної практики та акцентують увагу на потре-
би управління [1].

МЕТА
І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є розгляд ключових аспектів форму-
вання інформації про доходи, витрати, фінансові ре-
зультати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій
звітності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати такі завдання:

1) визначити методологічні засади формування
інформації про доходи, витрати, фінансові результати
звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності;

2) проаналізувати доходи від зовнішніх клієнтів,
витрати та результати сегменту до оподаткування
ПАТ "Ощадбанк" за 2016—2017 рр.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Формування звітних сегментів здійснюється на ос-
нові виділених господарських і географічних сег-
ментів та шляхом об'єднання кількох подібних сег-
ментів одного виду в окремий звітний сегмент. По-
дібними визнають сегменти, які мають протягом
кількох звітних періодів однакові (наближені) значен-
ня прибутку та відповідають більшості критеріїв виз-
начення господарського і географічного сегментів.
При об'єднанні господарських сегментів аналізують-
ся особливості та призначення продукції (товарів,
робіт, послуг), характер виробничого процесу, кате-
горія покупців, способи отримання доходу (способи
розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг)
тощо. При об'єднанні географічних сегментів врахо-
вуються особливості регіональних економічних і гео-
політичних умов. Види сегментів, пріоритетний вид
сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогоспо-
дарських розрахунках визначаються обліковою по-
літикою банку [3].

Сегмент — відокремлюваний компонент, який зай-
мається постачанням окремого продукту або послуги (чи
групи взаємозв'язаних продуктів чи послуг), зазнає ри-
зиків та забезпечує прибутковість, які відмінні від тих,
що притаманні іншим сегментам. При цьому група взає-
мопов'язаних продуктів чи послуг, постачанням (надан-
ням) яких займається сегмент об'єднується за такими
критеріями: характером продуктів або послуг; характе-
ром технологічного процесу; типом або класом спожи-
вачів певних продуктів або послуг; методами, які засто-
совуються для розповсюдження продуктів або надан-
ня послуг; характером правового середовища. Активи
сегменту становлять 10 % або більше від загальних ак-
тивів Банку. Зовнішній дохід всіх визначених звітних
сегментів становить не менше, ніж 75 % загального
доходу.

У річному звіті банківської установи оцінюється
інформація за операційними сегментами: критерії, за
якими визнано звітні сегменти, засади ціноутворення за
міжсегментними операціями, основа для розподілу до-
ходів і витрат за сегментами, пояснення щодо характе-
ру змін облікової політики сегмента та причини таких
змін [2].

Для цілей складання внутрішньої звітності для ке-
рівництва операції ПАТ "Ощадбанк" поділяються на такі
сегменти: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес,
казначейство, загальне управління.

Корпоративний бізнес надає банківські послуги
(кредити, депозити та здійснення розрахунково-ка-
сового обслуговування) широкому спектру корпора-
тивних клієнтів, включаючи великі, середні та малі
компанії, державні компанії та ряд бюджетних уста-
нов.

Роздрібний бізнес включає в себе всі банківські
послуги, що надаються фізичним особам через розга-
лужену філійну мережу Банку, банкомати, ІПТ, зони
самообслуговування 24/7 та через Web-банкінг "Ощад
24/7" та Mobile-банкінг "Ощад 24/7".

Казначейство включає результати операцій з
банками (включаючи НБУ) як у національній, так і в
іноземній валютах, і всі активи та зобов'язання в
межах політики управління ліквідністю Банку, в тому
числі, і портфель цінних паперів, наявних для про-
дажу.

Загальне управління охоплює всі не клієнтські опе-
рації, активи і зобов'язання, під ефективним безпосе-
реднім контролем керівництва Банку та комітетів (КУАП,
Фінансового Комітету). Серед іншого включає в себе:
основні засоби; стратегічні інвестиції (вкладення капі-
талу у державні цінні папери, що відображаються за
амортизованою вартістю, та дочірні компанії), довгос-
трокові інструменти фінансування (субординований
борг, випущені єврооблігації, інші запозичені кошти);
капітал, що залишився після розподілу на інші бізнес-
сегменти [4].

Доходами звітного сегмента визнається частина
доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям
і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отри-
мання яких забезпечено звичайною діяльністю госпо-
дарського або географічного сегмента та які безпосе-
редньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом
розподілу на обгрунтованій та послідовній основі) до
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звітного сегмента, за вирахуванням податку на дода-
ну вартість, акцизного збору, інших зборів і вираху-
вань з доходу (збори, знижки, повернення товарів
тощо).

Доходи від зовнішніх клієнтів склали 2507095 тис.
грн в 2017 році та 26171945 тис. грн в 2016 році, що
менше на 4,18 %, та складаються з таких сегментів: кор-
поративний бізнес — 12053293 тис. грн в 2017 році та
12205973 тис. грн в 2016 році, що на 1,26 % менше;
роздрібний бізнес — 3013806 тис. грн в 2017 році та
2441705 тис. грн в 2016 році, що більше на 23,43 %;
казначейство — 6396757 тис. грн в 2017 році та 6414261
тис. грн в 2016 році, що на 0,28 % менше; загальне уп-
равління — 3614239 тис. грн в 2017 році та 5110006 тис.
грн в 2016 році, що менше на 29,28 %.

Процентні доходи склали 19740677 тис. грн в 2017 році
та 19488683 тис. грн в 2016 році, що на 1,29 % більше,
та складаються з таких сегментів: корпоративний бізнес
— 10323710 тис. грн в 2017 році та 11065722 тис. грн в
2016 році, що менше на 6,71 %; роздрібний бізнес —
791296 тис. грн в 2017 році та 709286 тис. грн в
2016 році, що на 11,56 % більше; казначейство —
6417482 тис. грн в 2017 році та 6275157 тис. грн в 2016 році,
що більше на 2,27 %; загальне управління — 2208189 тис.
грн в 2017 році та 1438518 тис. грн в 2016 році, що на
53,5 % більше.

Комісійні доходи становлять 4001099 тис. грн в
2017 році та 291283 тис. грн в 2016 році, що більше на
37,38 %, та складаються з наступних сегментів; корпо-
ративний бізнес — 1709364 тис. грн в 2017 році та
1123300 тис. грн в 2016 році, що на 52,17 % більше;
роздрібний бізнес — 2200376 тис. грн в 2017 році та
1711132 тис. грн в 2016 році, що більше на 28,59 %;
казначейство — 91186 тис. грн в 2017 році та 77816 тис.
грн в 2016 році, що на 17,18 % більше; загальне уп-
равління — 173 тис. грн в 2017 році та 235 тис. грн в
2016 році, що менше на 26,38 %.

Чистий прибуток/(збиток) від операцій з фінансо-
вими інструментами, що відображаються за справедли-
вою вартістю з переоцінкою через прибутки або збитки
становив 1155657 тис. грн в 2017 році та 3676053 тис.
грн в 2016 році, що на 68,57 % менше, та складаються з
наступних сегментів: казначейство — (113412) тис. грн
в 2017 році та 113590 тис. грн в 2016 році, що менше на
99,84 %; загальне управління — 1269069 тис. грн в
2017 році та 356263 тис. грн в 2016 році, що на 64,38 %
менше.

Чистий інший дохід склав 180662 тис. грн в 2017 році
та 94726 тис. грн в 2016 році, що більше на 90,72 %, та
за сегментами: корпоративний бізнес — 20219 тис. грн
в 2017 році та 16951 тис. грн в 2016 році, що на 19,28 %
більше; роздрібний бізнес — 22134 тис. грн в 2017 році
та 21287 тис. грн в 2016 році, що більше на 3,98 %; каз-
начейство — 1501 тис. грн в 2017 році та (52302) тис.
грн в 2016 році, що на 102,87 % більше; загальне уп-
равління — 136808 тис. грн в 2017 році та 108790 тис.
грн в 2016 році, що більше на 25,75 %.

Доходи від інших сегментів, а саме процентні дохо-
ди склали вилучення (22618558) тис. грн в 2017 році та
(23083708) тис. грн в 2016 році, що на 2,02 % менше, та
складаються з наступних сегментів; корпоративний
бізнес — 9366962 тис. грн в 2017 році та 9140574 тис.

грн в 2016 році, що більше на 2,48 %; роздрібний бізнес
— 9777874 тис. грн в 2017 році та 8505153 тис. грн в
2016 році, що на 14,96 % більше; казначейство —
500801 тис. грн в 2017 році та 513893 тис. грн в 2016 ро-
ці, що менше на 2,55 %; загальне управління —
2972921 тис. грн в 2017 році та 4924088 тис. грн в
2016 році, що на 39,62 % менше.

Всього доходів сегментів — 25078095 тис. грн в
2017 році та 26171945 тис. грн, в 2016 році, що менше
на 4,18 %, які складаються з таких сегментів: кор-
поративний бізнес — 21 420255 тис. грн в 2017 році та
21346 547 тис. грн в 2016 році, що на 0,35 % більше;
роздрібний бізнес — 12791 680 тис. грн в 2017 році та
10946 858 тис. грн в 2016 році, що більше на 16,85 %;
казначейство — 6897558 тис. грн в 2017 році та
6928154 тис. грн в 2016 році, що на 0,44 % менше; за-
гальне управління — 6587160 тис. грн в 2017 році та
10034094 тис. грн в 2016 році, що менше на 34,35 % та
вилучення (22618558) тис. грн в 2017 році та (23083708) тис.
грн в 2016 році, що на 2,02 % менше.

Витратами звітного сегмента визнається частина
витрат підприємства, що пов'язані з звичайною діяль-
ністю господарського або географічного сегмента та
безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені
шляхом розподілу на обгрунтованій та послідовній
основі) до звітного сегмента.

Процентні витрати склали (14228173) тис. грн в 2017 ро-
ці та (13608785) тис. грн в 2016 році, що більше на
4,55%, та складаються з таких сегментів: корпоратив-
ний бізнес — (13796312) тис. грн в 2017 році та
(11216754) тис. грн в 2016 році, що на 23 % більше;
роздрібний бізнес — (6861921) тис. грн в 2017 році та
(6336447) тис. грн в 2016 році, що більше на 8,29 %;
казначейство — (7969379) тис. грн в 2017 році та
(8479512) тис. грн в 2016 році, що на 6,02 % менше;
загальне управління — (8219119) тис. грн в 2017 році
та (10659780) тис. грн в 2016 році, що менше на 22,9 %
та вилучення — 22618558 тис. грн в 2017 році та
23083708 тис. грн в 2016 році, що на 2,02 % менше.

Формування/розформування резерву на покриття
збитків від знецінення активів, за якими нараховуються
проценти складає (1934665) тис. грн в 2017 році та
(3202752) тис. грн в 2016 році, що менше на 39,6 %, та
складаються з таких сегментів: корпоративний бізнес
— (1267834) тис. грн в 2017 році та (2891927) тис. грн в
2016 році, що на 56,16 % менше; роздрібний бізнес —
43113 тис. грн в 2017 році та (11946) тис. грн в 2016 році,
що більше на 360,9 %; казначейство — (709944) тис.
грн в 2017 році та (298879) тис. грн 2016 році, що на
137,54 % більше.

Розформування/(формування) резерву на покрит-
тя збитків за іншими операціями становить 530170 тис.
грн в 2017 році та 1065068 тис. грн в 2016 році, що мен-
ше на 50,22 %, та складаються з наступних сегментів:
корпоративний бізнес — 486253 тис. грн в 2017 році та
1 107841 тис. грн в 2016 році, що на 56,11 % менше;
роздрібний бізнес — 77032 тис. грн в 2017 році та
(145694) тис. грн в 2016 році, що більше на 152,87 %;
казначейство — (1117) тис. грн в 2017 році та (2093) тис.
грн в 2016 році, що на 46,63 % менше; загальне управ-
ління — (31998) тис. грн в 2017 році, та 105014 тис. грн
в 2016 році, що менше на 130,47 %.
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Чистий реалізований прибуток від інвестицій, наяв-
них для продажу складає всього 13 тис. грн в 2017 році
та 3245 тис. грн в 2016 році, що на 99,6 % менше, що
сформований за рахунок сегменту казначейство. Чис-
тий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валю-
тою становив всього (451777) тис. грн в 2017 році та
(3601732) тис. грн в 2016 році, що менше на 87,46 %, та
за сегментами: роздрібний бізнес — 7984 тис. грн в 2017
році та 5591 тис. грн в 2016 році, що на 42,8 % більше;
казначейство — (52587) тис. грн в 2017 році та 218231
тис. грн в 2016 році, що менше на 124,1 %; загальне
управління — (407174) тис. грн в 2017 році та (3825554)
тис. грн в 2016 році, що на 89,36 % менше.

Комісійні витрати склали (1305079) тис. грн в 2017 ро-
ці та (787641) тис. грн в 2016 році, що більше на 65,7%,
та складаються з наступних сегментів: корпоративний
бізнес — (668943) тис. грн в 2017 році та (321756) тис.
грн в 2016 році, що на 107,9 % більше; роздрібний
бізнес — (606 139) тис. грн в 2017 році та (459 236) тис.
грн в 2016 році, що більше на 31,99 %; казначейство —
(29 997) тис. грн в 2017 році та (6487) тис. грн в 2016 ро-
ці, що на 362,42 % більше; загальне управління —
(162) тис. грн в 2016 році, що менше на 100%.

Операційні витрати склали (7130040) тис. грн в
2017 році та (5576255) тис. грн в 2016 році, що на
27,86% більше, та складаються з наступних сегментів:
корпоративний бізнес — (1510399) тис. грн в 2017 році
та (1124679) тис. грн в 2016 році, що більше на 34,3 %;
роздрібний бізнес — (4916589) тис. грн в 2017 році та
(3812891) тис. грн в 2016 році, що на 28,95 % біль-
ше; казначейство — (258579) тис. грн в 2017 році та
(234351) тис. грн в 2016 році, що більше на 10,34 %;
загальне управління — (444473) тис. грн в 2017 році та
(404334) тис. грн в 2016 році, що на 9,93 % більше.

Результат сегмента (до оподаткування) складає
558544 тис. грн в 2017 році та 463093 тис. грн в 2016
році, що більше на 20,61 %, та за сегментами: корпора-
тивний бізнес — 4663020 тис. грн в 2017 році та 6899272
тис. грн в 2016 році, що на 32,41 % менше; роздрібний
бізнес — 535160 тис. грн в 2017 році та 186235 тис. грн
в 2016 році, що більше на 187,36 %; казначейство —
(2124032) тис. грн в 2017 році та (1871692) тис. грн в
2016 році, що на 13,48 % більше; загальне управління
— (2515604) тис. грн в 2017 році та (4750722) тис. грн в
2016 році, що менше на 47,05 % [4].

ВИСНОВКИ
Таким чином, розглянуто методологічні засади фор-

мування інформації про доходи, витрати, фінансові ре-
зультати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій
звітності. Підсумувавши результати проведеного ана-
лізу доходів від зовнішніх клієнтів, витрат та результа-
ту сегменту до оподаткування ПАТ "Ощадбанк" за
2016—2017 рр., можемо зазначити, що протягом два-
надцяти місяців, що закінчились 31 грудня 2017 та
2016 років, ПАТ "Ощадбанк" отримав доходи від опе-
рацій з одним зовнішнім клієнтом, які становили більше
10% відсотків від загальних доходів Банку, а саме
3612444 тис. грн на 31 грудня 2017 року та 3824023 тис.
грн на 31 грудня 2016 року. Доходи від операцій з цим
зовнішнім клієнтом відображено у сегменті корпоратив-
ний бізнес.
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В современном мире сельское хозяйство является
одной из ведущих отраслей агропромышленного комплек-
са (АПК), которая существенно выделяется среди осталь-
ных не только в его составе, но и в составе других отрас-
лей экономики. Почти 75% товаров народного потребле-
ния в нынешних условиях приходится на продукцию, вы-
рабатываемую в сельском хозяйстве. При этом важно за-
метить, что в современной семье почти половина ее бюд-
жета уходит на продукты питания.

Согласно результатам анализов, проведенным в сфе-
ре АПК, основополагающим фактором продуктивности
производства в агропромышленной сфере, а также кон-
курентоспособности продукции сельского хозяйства явля-
ется образование работоспособных коллективов, которые
обязательно обладают высоким профессионализмом и
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огромной ответственностью, и способны качественно вы-
полнять свои обязанности.

 В результате мониторинга исследователи вопроса
пришли к выводу, что в высокоразвитых странах главным
двигателем развития сферы услуг, а также многих отрас-
лей промышленности являются инновации и технологичес-
кий прогресс, которые в свою очередь дают возможность
на 50—90% увеличить ВВП. Для модернизации АПК не-
обходимо целенаправленно работать по таким направле-
ниям, как: система управления, работа с кадрами, а также
развитие технологий. Именно поэтому работу с кадрами в
сфере сельского хозяйства можно считать одной из стра-
тегически главных задач государства [1—3].

Произведя анализ АПК Азербайджана, необходимо
выделить некоторые его проблемы:

В статье рассматриваются вопросы оценки развития аграрного сектора в Азербайджане. Автор подчер-

кивает необходимость решения таких вопросов, как профориентационную работу среди школьников села,

создание централизованных образовательных комплексов в сфере агроинноваций, налаживание с сельс-

кохозяйственными предприятиями прочных связей для совместной деятельности с ВУЗами аграрного про-

филя и т.д. В статье уделяется внимание решению таких проблем, как некачественные коммунально-бы-

товые условия, отсутствие или уменьшение количества детских садов в сельской местности, социально-

культурные проблемы, недостаточное качество услуг тех сельхозпредприятий, которые уже запущены в
производство и т.д., которые создают непреодолимую преграду молодым работникам сельского хозяй-

ства, желающим эффективно работать и зарабатывать высокий доход. В статье исследуется роль иннова-

ций в обеспечении продовольственной безопасности в Азербайджане. В связи с этим автором рассматри-

вается ряд вопросов: инновационный потенциал аграрных предприятий, развитие инновационной деятель-

ности в регионах, роль автопарков в обеспечении продовольственной безопасности и др. Автором иссле-

дуется стратегия развития инновационного потенциала, развитие аграрного производства на инноваци-

онной основе, разработка инновационной стратегии и инновационного бюджета и т.д.

В заключении автор приводит собственные обобщенные научные выводы по исследуемой проблеме.

 In article questions of assessment of development of the agrarian sector in Azerbaijan are considered. The

author emphasizes need of the solution of such questions as professional orientation work among school students

of the village, creation of the centralized educational complexes in the sphere of agroinnovations, adjustment with

the agricultural enterprises of strong communications for joint activity with high schools of an agrarian profile, etc.

In article attention is paid to the solution of such problems as low-quality household conditions, absence or reduction

of number of kindergartens in rural areas, welfare problems, insufficient quality of services of those agricultural

enterprises which are already put in production, etc. which create an insuperable barrier to young workers of

agriculture, wishing to work and earn effectively high income. In article the role of innovations in ensuring food

security in Azerbaijan is investigated. In this regard the author considers a number of questions: innovative capacity

of the agrarian enterprises, development of innovative activity in regions, a role of vehicle fleets in ensuring food

security, etc. the author is investigated the strategy of development for innovative potential, development of agrarian
production on an innovative basis, development of innovative strategy and the innovative budget, etc.

The author provides own generalized scientific conclusions on the studied problem in the conclusion.
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— недостаточное обеспечение хозяйств финансами;
— некачественная подготовка кадров в профессио-

нальном плане;
— геронтологическая проблема кадров — когда при-

сутствует отток молодых специалистов из сельского хозяй-
ства в связи с непрестижностью работы;

— несовершенные методы, используемые при анали-
зе образовательных нужд АПК.

Как уже показала практика, простое механическое
увеличение количества подготавливаемых специалистов
сельского хозяйства в ВУЗах не дает должного эффекта и
совсем не решает кардинально задачу комплектации сель-
хозпредприятий нужными кадрами. Трудоспособные жи-
тели села в возрасте до 50 лет, не говоря уже о молодежи,
стараются перебраться в город, чтобы получать более вы-
сокие заработки.

Нужно отметить, что текучесть кадров в сельском хо-
зяйстве остается довольно-таки высокой. Так, по социо-
логическим опросам, проведенным в районах Азербайд-
жана, только 20% выпускников специализированных ВУ-
Зов остаются работать на сельскохозяйственных предпри-
ятиях. При таком раскладе большой недоработкой явля-
ется то, что управленческие органы АПК не принимают
никакого участия ни в наборе, ни в трудоустройстве вы-
пускников-специалистов. Поэтому мы и наблюдаем су-
щественные расхождения между показаниями в отчетах
ВУЗов, которые дают цифру 50—55% тех, кого направи-
ли на работу по специальности и показаниями предприя-
тий АПК, которые предоставляют цифру 23—25% тех, кто
в действительности прибыл на работу.

Настоящую картину сокращения количества спе-
циалистов в отрасли сельского хозяйства сможет проде-
монстрировать данная диаграмма, составленная на базе
статистически подтвержденных данных.

Более того, необходимо заметить, что, согласно мне-
ниям специалистов, такая тенденция по сокращению чис-
ленности специалистов сельского хозяйства будет только
сокращаться, причем, с повышенной скоростью. Тревож-
ным симптомом в этом вопросе можно назвать прогресси-
рующее уменьшение количества сельской молодежи 11—
15 лет, которые уже через несколько лет вступают в тру-
доспособный возраст.

Увеличению притока молодых кадров-специалистов в
сельское хозяйство абсолютно не способствует недоста-
точно развитая социальная инфраструктура. Некачествен-
ные коммунально-бытовые условия, отсутствие или умень-

шение количества детских садов, социально-
культурные проблемы, недостаточное качество
услуг тех предприятий, которые уже запущены в
производство — все это строит непреодолимую
преграду молодых аграриев, желающих рабо-
тать и зарабатывать. Особенно заметны такие
проблемы в южных регионах страны.

Для успешного преодоления этой и других
проблем, чтобы обеспечить хозяйственного
предприятия необходимым количеством моло-
дых квалифицированных кадров, необходимо
создавать особую программу подготовки кад-
ров, которая смогла бы привлечь будущих спе-
циалистов, уже заранее определившихся со сво-
ей жизненной и профессиональной целью. Ос-
новной упор должен быть сделан на ту моло-
дежь, которая действительно желает жить и ра-
ботать в селе, которая сможет ответственно и
эффективно работать для развития сельского
хозяйства, и которая хочет изменить и обустро-
ить село посредством создания хороших усло-
вий для жизни и труда. Для достижения постав-

ленной цели нужно обратить внимание на профориента-
ционную работу среди школьников села.

Таким образом, нужно обратить повышенное внима-
ние на организацию учебного процесса в средних учебных
заведениях. Для внесения некоторых изменений в этот
процесс можно привлекать дополнительные финансовые
ресурсы за счет специфики учебных заведений сельско-
хозяйственного направления. Как пример, последние мо-
гут направлять в школы и другие учебные заведения про-
дукцию сельского хозяйства, которую вырастили на опыт-
ных участках или производственных нивах.

Создание централизованных образовательных комп-
лексов, которые подразумевают профессионально-техни-
ческое образование, а также среднее, высшее и последип-
ломное, сможет оптимизировать подготовку необходимых
специалистов в условиях современной жизни. Благодаря
таким комплексам, будет создана уникальная система не-
прерывного образования, которая сможет подготавливать
будущих специалистов поэтапно, шаг за шагом. А основ-
ным и неоспоримым преимуществом такого централизо-
ванного образовательного объединения будет преемствен-
ность учебных программ, координация и сосредоточение
ресурсов, а главное — огромная привязка новых учебных
программ к настоящим условиям и потребностям сельс-
кохозяйственного рынка.

Еще одним способом улучшения подготовки новых
кадров для сельского хозяйства, который просто необхо-
димо внедрять, это образование так называемых агро-
классов в стенах общеобразовательной сельской школы.
В такие классы необходимо отбирать детей, четко наце-
ленных на дальнейшее обучение в сельскохозяйственных
ВУЗах, и планирующих в будущем работать в АПК.

ВУЗам в настоящий момент нужно налаживать с сель-
скохозяйственными предприятиями прочные связи для
заключений многоцелевых договоров, в которых должно
быть прописано прохождение студентами практики на
предприятиях АПК, обеспечение их стипендией за счет
потенциального работодателя. Как следствие этой рабо-
ты — предприятия должны ставить конкретные условия и
требования к будущим специалистам.

 Надо отметить, что в Азербайджане также постоянно
осуществляются значительные работы по обеспечению
продовольственной безопасности. За последние 40 лет в
стране три раза были приняты и реализованы программы
по продовольственной безопасности. Они сыграли боль-
шую роль в социально-экономическом развитии страны.

Рис. 1. Динамика численности сельскохозяйственных

работников в Азербайджане

Источник: составлено авторам на основе статистических данных [4].
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Основная цель Государственной Программы заключа-
ется в обеспечении каждого гражданина страны продо-
вольственными продуктами для здоровой и плодотворной
жизни. Для этого были предусмотрены и реализованы сле-
дующие задачи:

— повышение производства продовольственных про-
дуктов в стране;

— обеспечение населения качественными и безопас-
ными продуктами питания;

— обеспечение управления рисками в сфере снабже-
ния продовольствием;

— успешное осуществление развития продовольствен-
ного обеспечения и улучшение предпринимательской де-
ятельности.

Для обеспечения продовольственной безопасности и
модернизации сельского хозяйства и всего агропромыш-
ленного комплекса Президентом была предложена кон-
цепция о создании агропарков [5].

Концепция создания агропарков в агропромышленном
комплексе представляла новый механизм не только для
постсоветских республик, но и для европейских стран. Из-
за отсутствия возможностей решения проблем продоволь-
ственной безопасности прежних форм хозяйствования,
выдвинутая главой государства эта концепция, после осу-
ществления в Азербайджане, стала примером и для дру-
гих государств.

Основная цель создания агропарков состоит в созда-
нии условий для развития конкурентоспособного агропар-
ка и аграрно-промышленного производства на основе ин-
новативных технологий, поддержке предпринимательства
в этой сфере, обеспечении устойчивого развития ненеф-
тяного сектора и повышении занятости населения в про-
изводственной сфере.

Создание агропарков в Азербайджане может способ-
ствовать коммертизации знаний в сфере сельского хозяй-
ства, модернизации аграрной отрасли, повышению эффек-
тивности, диверсификации экономики в целом. Первый
агропарк был открыт в Шамкире. Учитывая потребность
агропарков в кадрах, создаются промышленно-образова-
тельные тандемы. В случае отсутствия кадров нет необхо-
димости и в создании агропарков. Поэтому цель создания
агропарков заключается в передаче научных знаний фер-
мерам и колхозникам, просвещении их посредством при-
менения новых технологий. Таким образом, агропарки —
это организации, непосредственно связанные с наукой. В
настоящее время более целесообразным считается созда-
ние агропарков в городах Гянджа и Ленкорани, так как
подготовка аграрных кадров в государственных универ-
ситетах Гянджи и Ленкорани является одной из основных
причин создания здесь агропарков. Почвенно-климатичес-
кие условия южного региона республики, имеющиеся тра-
диции и опыт, привычки и умения проживающего здесь
населения способствовало широкому распространению на
этих территориях овощеводства и бахчеводства. Учитывая
это, создание специализированных агропарков в Ленко-
ранском экономическом районе, по нашему мнению, было
бы очень полезным и создало бы благоприятные основы
обеспечения устойчивого развития региона.

Можно также рассмотреть создание в Куба-Хачмаз-
ском экономическом районе агропарков, специализиру-
ющихся по бахчеводству, в Гянджа-Казахском экономи-
ческом районе — агропарков, специализирующихся по
виноградарству. Сегодня разрабатывается генеральный
план по созданию агропарков в Хызыхском районе. Со-
здаются агропромышленные комплексы также в Барде и
Хачмазе.

Надо отметить, что именно инновации могут создать
благоприятные условия для реализации конкурентных пре-

имуществ сельского хозяйства и продовольственного ком-
плекса. Естественно, что в этом случае решающую роль
играет фактор интенсивного развития. Учитывая незаме-
нимую роль интенсификации в устойчивости конкуренции
агропродовольственного хозяйства, изменение произво-
дителей на продовольственном рынке, использование со-
временных технологий, реализация увеличивающейся то-
варной продукции требует гибкой деятельности.

В современных условиях инновационное развитие аг-
рарной отрасли по своему значению и приносящим диви-
дентам превосходит даже богатые естественные ресур-
сы. Согласно расчетам, стоимость 1 кг наукоемкой про-
дукции равна стоимости 70 тонн нефти. Сегодня научно-
информативные знания превратились в важный катали-
затор развития, в главного гаранта инновационных нов-
шеств. Создание наукоемких инновационных технологий,
их приобретение и применение является важным факто-
ром социально-экономического развития, глобальной
конкуренции. В этом отношении в последние годы с рос-
том национального дохода увеличиваются расходы, вы-
деляемые на аграрную науку, проведение в республике
инновационной политики в этой сфере. Можно с уверен-
ностью сказать, что служащая формированию человечес-
кого потенциала эта эффективная политика будет способ-
ствовать преодолению стоящих перед аграрной наукой
проблем, переходу на качественно новый этап развития
и превратится в гаранта надежной продовольственной
безопасности страны.
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Как известно, любая предпринимательская дея-
тельность может быть успешным лишь при условии
ясного понимания его целей и путей их достижения.
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дитной политики в развитии банка. Также в статье подчеркивается необходимость успешного

проведения кредитной политики, с целью дальнейшего обеспечения развития банковского

сектора в республике, все указанные структуры при проведении данной политики должны обес-

печивать изучение спроса на доступном банку кредитном рынке и определение необходимых

для банка сегментов. В конце статьи автором даны обобщающие выводы по теме исследова-

ния.

In article the essence of credit policy of bank, her need for normal functioning of credit institution

is disclosed. The role of credit policy in definition of the general strategy and tactics of bank has

been proved. Key parameters of credit policy are specified. The major external and internal factors

influencing credit policy, leading to losses of banks on loans have been defined. The author has
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А точнее, для того, чтобы успешно функционировать
и своевременно выполнять свои функции и задачи
каждое коммерческое предприятие должно вырабо-
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тать собственную политику. Такой подход в отноше-
нии банковского бизнеса особенно правильный, по-
скольку деятельность коммерческого банка долж-
на быть не только прибыльной, но и должна отве-
чать требованиям центрального банка по парамет-
рам надежности и ликвидности.

Уровень необходимости и значение банковской,
кредитной политики всегда были в центре внимания
специалистов Всемирного Банка Реконструкции и
Развития, что излагается в следующей форме: "Вы-
работка и реализация политики означает интеграцию
организационных потребностей, правил, законов и
управленческой философии. Это способствует раз-
витию корпоративной культуры. При выработке по-
литики укрепляется имидж банка и закладывается
основа для будущих результатов…".

Потребность в четко определенной политике воз-
растает по мере расширения, децентрализации и по-
вышения самостоятельности банка. Банковская по-
литика обычно затрагивает основные функции: кре-
дитование, инвестиции в ценные бумаги и дочерние
компании, расходы на финансирование капитальных
вложений, персонал, внутренний контроль и финан-
совое управление. Предложения по этим вопросам
вырабатываются управляющими и сотрудниками тех
отделов, которые они затрагивают. Обычно новые
процедуры и политика одобряются Советом дирек-
торов" [2, т. 2, с. 6].

Как утверждает экономическая наука, кредитная
политика представляет собой важнейшую составля-
ющую, важнейшую направлению общей банковской
политики. Кредитная деятельность для всех банков
является основным видом активных операций и од-
новременно основным источником прибыли и наи-
более серьёзных рисков, появляющихся при их дея-
тельности. Как отмечает азербайджанский эконо-
мист М.М. Багиров, тщательно, правильно разрабо-
танная кредитная политика является основой для ус-
пешного управления кредитным процессами кредит-
ным риском в долгосрочной перспективе [1, с. 195].

Проведенные нами анализы показывают, что в
банках стран с развитой экономикой и банковской
системой не вызывает сомнений то, что кредитная
политика банка должна рассматриваться как одна из
основ его деятельности. Разработке кредитной по-
литики и управлению кредитным риском уделяется
самое серьезное внимание. Это не удивительно, по-
скольку возвратность кредитов, качество кредитно-
го портфеля является фундаментальной проблемой
банковского бизнеса. Многолетний опыт всех стран
показывает, что плохое качество кредитов — основ-
ная причина банкротств банков.

Данные, подготовленные специалистами Всемир-
ного банка свидетельствует о том, что, причины при-
водящие к потерям банков по ссудам делятся на две
группу:

1) внутренние факторы;
2) внешние факторы.
По их мнению 67% потерь по ссудам происхо-

дит по внутренним факторам, а 33% по внешним. К
внутренним факторам они относят следующие фак-
торы:

а) неправильная оценка информации при изуче-
нии заявки на ссуду (21%);

б) нехватка обеспечения (22%);
в) слабость операционного контроля и задерж-

ки в выявлении ранних предупредительных сигналов
(18%);

г) плохое качество обеспечения (5%);
д) невозможность получения обеспечения (1%);
К внешним факторам относятся:
а) требования кредиторов о погашении задол-

женности (11%);
б) банкротство компаний (12%), безработица и

семейные проблемы (6%);
г) мошенничество и хищения (4%) [4, с. 286].
В экономически развитых странах кредитная по-

литика банка оформляется в виде отдельного доку-
мента или совокупности документов, которые утвер-
ждаются высшим руководством банка и охватывает
весь круг вопросов, связанных с кредитной деятель-
ностью и управлением кредитным риском. Письмен-
ное закрепление кредитной политики необходимо
для ее однозначного понимания и согласованного
исполнения всеми должностными лицами банка —
от кредитного инспектора до руководителя банка.

 Тимоти У. Кох отмечает следующие: "В кредит-
ной политике закреплены директивы в области кре-
дитования, которым следуют служащие банка в сво-
ей повседневной работе. В этих директивах содер-
жатся сведения о предпочтительном качестве ссуд-
ного портфеля, закрепляется регламент предостав-
ления, документирования ссуд, и контроля за ними.
о предпочтительном качестве" [5, ч. 5, с. 6]. "Кре-
дитная политика должна устанавливать набор пара-
метров, в рамках которых банк осуществляет свою
деятельность, и определять условия кредитования,
сроки обслуживания, структуры, процедуры приня-
тия решений и пр. Кредитная политика должна вес-
ти к балансу между объемом и качеством кредитно-
го портфеля, устанавливая кредитные стандарты".

Международный опыт показывает, что в разви-
тых странах крупные банки имеют специальное под-
разделение, которое занимается исключительно
разработкой кредитной политики. В функции тако-
го подразделения входит постоянный анализ резуль-
татов практической кредитной деятельности банка,
анализ всех внутренних и внешних факторов, влия-
ющих на кредитную деятельность банка, и своевре-
менная разработка необходимых предложений по
изменению и дополнению кредитной политики.

Разработанная кредитная политика крупными
банками содержит определенные разделы, которые
охватывают все параметры кредитного процесса. В
обзоре подготовленной международной аудиторс-
кой фирмой "Price Watcrhouse" отражаются следу-
ющие разделы кредитной политики:

а) организация и регулирования кредитной дея-
тельности банка;

б) определение объемов кредитных вложений;
в) определение потенциальных заемщиков;
г) оценка кредитных заявок;
д) определение принципов и условий кредитова-

ния;
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е) санкционирование кредитований;
ж) контроль за кредитными рисками;
з) порядок взыскания кредитов [3, с.17].
Проведенные анализы показывают, что с поня-

тием кредитной политики переплетается понятие
кредитной культуры и развитие банка, то есть сис-
темы ценностей, стереотипов и норм поведения, раз-
деляемой как менеджерами, так и рядовыми сотруд-
никами банка. Согласно данным опросов наиболее
важными элементами кредитной культуры являют-
ся: ориентация на потребности клиента; готовность
предоставить наилучшее обслуживание; открытый
анализ рисков, проблемных кредитов и кредитных
ошибок; ориентация на увеличение рентабельности
и расширение спектра предоставляемых услуг. О
кредитной культуре можно говорить тогда, когда
положения кредитной политики, принципы, лежащие
в ее основе, воспринимаются подавляющим боль-
шинством кредитных менеджеров и сотрудников
банка как должное, а не как абстрактные положе-
ния или директивы.

Приведенные выше примеры иллюстрируют зна-
чения, которое уделяется необходимости наличия
хорошо проработанной кредитной политики в бан-
ках развитых стран.

Данная необходимость в настоящее время осоз-
нается и в Азербайджане. По требованию Централь-
ного Банка Азербайджана каждый банк должен раз-
рабатывать собственную кредитную политику, кото-
рая должна отражать стратегию и тактику банка
обеспечивающее ее дальнейшего развития.

По данным Центрального Банка Азербайджана
в банковском рынке Республики к 01.01.2018 года
функционирует 30 банков, 145 небанковские кредит-
ные организации и 97 кредитных союзов. Количе-
ство банковских филиалов достигает 651, а банков-
ских отделений 137, а количество филиалов небан-
ковских кредитных организаций составляет 195 еди-
ниц.

Для успешного проведения кредитной полити-
ки и с целью дальнейшего обеспечения развития
банка в республике все указанные структуры при
проведении данной политики должны соблюдать
следующий порядок: изучение спроса на доступном
банку кредитном рынке и определение необходи-
мых для банка сегментов; изучение причин измене-
ний спроса и подготовка прогнозов; изучение со-
стояния спроса и предложения на кредитном рын-
ке республики; изучение действия конкурентов и
применяемые ими стратегии; проведение анализа
собственных кредитных возможностей банка; оцен-
ка факторов кредитного риска; определение дос-
тупных банку возможностей снижения кредитного
риска; изучение уровня изменения требований ак-
ционеров к сферам деятельности банка и прибыль-
ности; изучение отношения акционеров к уровню
капитализации банка; тщательный анализ практи-
ческих результатов осуществления кредитной по-
литики и выявление необходимых изменении в дан-
ной политике; формирование цели кредитной поли-
тики и определение сегментов кредитного рынка;
определение кредитных лимитов; выработка и ут-

верждение порядка и правил кредитования, кредит-
ной технологии и процедуры осуществления на-
званной политики.

Намеченный порядок осуществления кредитной
политики является основой для успешной работы
банка в области кредитования и обеспечения даль-
нейшего развития банков и банковской система в
целом.

Подводя итоги, можно сказать, что опыт разви-
тых стран, имеющих стабильную банковскую сис-
тему, однозначно свидетельствует, что непремен-
ным условием стабильного существования и даль-
нейшего развития коммерческого банка в долго-
срочной перспективе является наличие у него про-
думанной кредитной политики. В условиях неста-
бильности, экономического кризиса, острой конку-
ренции и т.д. банки должны не просто иметь кре-
дитную политику, но и постоянно следить за ее со-
ответствием изменяющимся условиям. Для этого
нужно ясно представлять, на каких принципах дол-
жна основываться кредитная политика, по какому
алгоритму она должна строиться и изменяться, ка-
кие ее структурные разделы являются наиболее
важными. Базируясь на общих подходах, которые
мы предлагаем, каждый банк сможет разработать
собственную кредитную политику, наиболее полно
отвечающую именно его собственным целям и воз-
можностям.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

За сучасних умов функціонування та розвитку
фермерських господарств, ефективність їх вироб-
ництва, особливо продукції тваринництва, зале-
жить значною мірою від рівня підтримки держави.
Їх результативність впливає на рентабельність,
прибутковість діяльності,  створення стабільних
відносин відповідно правових, економічних, еко-
логічних та соціальних умов для задоволення спо-
живчих потреб населення, нарощування експорт-
ного потенціалу сільськогосподарської продукції
для країни.
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Встановлено, що механізм взаємодії органів влади з фермерськими господарствами є вагомим

напрямом державної економічної політики. Знайдено диференціацію, яка полягає у розмежуванні

прибуткових фермерських господарств від тих, які потребують фінансової підтримки. Здійснено

аналіз нормативних документів, які регламентують державну підтримку фермерським господар-

ствам та зазначено основні недоліки в їх змісті. Досліджено динаміку державної фінансової підтрим-

ки фермерських господарств на поворотній та безповоротній основі. Проаналізовано фінансування

за програмами державної підтримки. Обгрунтовано зміст основних державних фінансових допо-

мог розвитку фермерських господарств. Розкрито цільові напрями використання бюджетних коштів.

Встановлено щорічну мінімальну потребу фермерів у державній інвестиційній підтримці. Виокрем-

лено фермерські господарства, які мають право отримувати бюджетні кошти держави на безпово-

ротній основі. Наведено прогнозні обсяги інвестицій в основний капітал фермерських господарств.

Зазначено основні напрями для залучення інвестиційної підтримки.

It is established that the mechanism of interaction between the authorities and farm farms is an

important direction of the state economic policy. A differentiation has been found that distinguishes

profitable farms from those who need financial support. The analysis of normative documents regulating

the state support to farms and the main shortcomings in their content are described. The dynamics of

state financial support of farms on a turning and irreversible basis is investigated. The financing of state

support programs is analyzed. The content of the main state financial aid for the development of farms is

revealed. The target directions of using budget funds are revealed. The annual minimum need of farmers
in state investment support is established. The distinction is made between farmers who have the right to

receive state funds on an irrevocable basis. Estimated volumes of investments in the fixed capital of farms

are given. These are the main directions for attracting investment support.

Ключові слова: фермерські господарства, нормативні документи, державна підтримка, інвестиційна
підтримка, бюджетні кошти, фінансова допомога, фінансові програми.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі формування ефективного механізму дер-
жавної фінансової підтримки розвитку фермерських
господарств загалом та у розрізі галузей присвячені
дослідження таких вчених: В.Г. Андрійчука, Т.П. Доб-
рунік, В.П. Горьового, М.Й. Маліка, Л.О. Мармуль,
П.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука,
О.М. Шпичака та інших.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є обгрунтування потреби фер-

мерських господарств у державній фінансовій підтримці
та пошук основних напрямів для залучення інвестицій
та надання державних коштів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Механізм взаємодії органів влади з фермерськими
господарствами є вагомим напрямом державної еконо-
мічної політики (рис. 1). Спектр існуючих управлінських
процедур та нові зміни формують сучасний зміст функ-
цій бюджетних органів та фермерських господарств за-
безпечуючи узгодженість сторін та реалізацію інтересів.

Правова регламентація грунтується на чітко зако-
нодавчо визначеній мірі відповідальності у області ре-
гулювання відносин з економічних питань.

Взаємні гарантії базуються на правових гарантіях
фермерських господарств по відсутності втручання те-
риторіальних органів у виробничо-господарську ді-
яльність фермера.

Відповідальність сторін встановлюється відповідно
системи процедур, норм і форм регламентації та регу-
лювання господарської діяльності.

Диференціація виробництва полягає у розмежуванні
прибуткових фермерських господарств від тих, які по-
требують фінансової підтримки. Напрями розвитку на
базі балансу існуючих потреб фермерів і всіх відповід-
них ресурсів, опираючись на системи нормативів, які
акцентували б виробничі відмінності.

Регулювання відносин власності у податково-бюд-
жетній галузі, аграрній сфері, взаємовідносин обласних
і районних органів із фермерськими господарствами.

Основна державна підтримка фермерських госпо-
дарств здійснюється через Український державний
фонд підтримки фермерських господарств, який є дер-
жавною бюджетною установою та виконує функції з
реалізації державної політики щодо фінансової підтрим-
ки становлення і розвитку фермерських господарств
шляхом надання фінансової підтримки на поворотній
основі із забезпеченням виконання зобов'язання щодо
повернення бюджетних коштів [8].

Державна фінансова підтримка фермерських гос-
подарств на загальних умовах при великих фінансових
ресурсах не завжди є результативною. Адже існуючий
механізм надання коштів, здійснюється на умовах по-
воротних кредитів, а такий механізм більш-менш ефек-
тивно працює у крупномасштабних сільськогосподарсь-
ких підприємствах.

Український державний фонд забезпечував фінан-
совою підтримкою фермерів на безповоротній та пово-
ротній основах. За період 1995—2016 рр. було надано
до 600 млн грн державної фінансової підтримки фер-
мерським господарствам. У тому числі 182 млн грн було
надано на безповоротній умові новоствореним ферме-
рам. Однак з 2010 р. фінансування за цією умовою при-
зупинилось. На поворотній основі було надано 400 млн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Органи державної влади 
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Взаємні гарантії 

Відповідальність сторін 

Диференціація виробництва 

Регулювання відносин власності 

Рис. 1. Механізм взаємодії органів влади і фермерських господарств

Джерело: власна розробка.

Таблиця 1. Аналіз нормативних документів,

які регламентують державну підтримку

фермерським господарствам

Джерело: розроблено автором за даними [3; 4].

Назва документу Недолік 

Державна підтримка 
фермерських 

господарств 

затверджена 

Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 

25 серпня 2004 р.  

№ 1102 (зі змінами  

та доповненнями) 

Відсутня чіткість вибору суб’єкта 
одержувача поворотної підтримки 

Відсутня деталізація земельних ресурсів 
та видів діяльності 

Фінансова допомога розподіляється за 
критерієм обсяги виробництва без 

врахування зональних особливостей, 

інтенсивності використання земельних 

угідь, рівня рентабельності, значення 

виробництва для розвитку району, країни 

тощо 

Державна підтримка 

розвитку галузі 

тваринництва 
затверджена 

Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 

28 жовтня 2015 р.  

№ 884 (зі змінами  

та доповненнями) 

Відсутність врахування пріоритетності 

галузей 

Відсутність врахування рівня 

рентабельності видів діяльності 

Не регламентовано, у затвердженому 

порядку використання державних коштів, 

принцип розподілу бюджетних коштів 
між фермерськими господарствами 

різних областей за умовами конкурсу 
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грн, отримати таку фінансову допомогу мож-
на було на конкурсних засадах тим фер-
мерських господарствам, у яких не було за-
боргованостей перед Український держав-
ним фондом (рис. 2).

Аналізуючи дані рисунка 2, необхідно
зазначити, що найефективніший період дер-
жавної фінансової підтримки розвитку фер-
мерських господарств припадає на 2005—
2009 рр., адже за цей час було надано найб-
ільше фінансових ресурсів фермерам на без-
поворотній та поворотній основі.

У Постанові КМУ "Про внесення змін до
Порядку використання коштів державного
бюджету для надання підтримки фермерсь-
ким господарствам" від 01.03.2007 р. № 349
зазначалось, що державна фінансова допо-
мога на безповоротній основі надається за
бюджетною програмою "Фінансова підтрим-
ка фермерських господарств" та на пово-
ротній основі за програмою "Надання кре-
дитів фермерським господарствам" [4].

У 2018 році із державного бюджету ви-
ділено значну суму на розвиток фермерських госпо-
дарств. До речі, у минулому році зовсім не було перед-
бачено коштів для надання безповоротної фінансової
допомоги фермерам (кошти надавалися тільки на пово-
ротній основі).

Порядок використання державних коштів для на-
дання фінансової підтримки фермерським господар-
ствам затверджено постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 25.08.04 р. № 1102. Цією постановою перед-
бачено допомогу фермерам як на поворотній, так і на
безповоротній основі.

Право отримання бюджетних коштів держави на
безповоротній основі мають тільки:

— новостворені фермерські господарства у період
становлення (три роки після державної реєстрації, а в
віддалених населених пунктах — п'ять років);

— фермерські господарства із відокремленими са-
дибами;

— фермерські господарства, які ведуть виробничо-
господарську діяльність на поліських територіях та у
гірських населених пунктах [4].

Отримати кошти з державного бюджету на пово-
ротній основі (кредит) у розмірі не більше 500 тис. грн
можуть як вищезазначені фермерські господарства, так
і інші.

Слід зазначити, що у цілому на державну підтримку
сільськогосподарським виробникам у 2018 році виділе-
но трохи більше коштів. Але пріоритетні напрями дер-
жавного фінансування змінилися. Тепер планується
більше підтримувати розвиток фермерських госпо-
дарств і галузь тваринництва.

До кожної програми Кабінет Міністрів України (іноді
Міністерство аграрної політики) затверджує чіткі поряд-
ки процедур надання, отримання та використання дер-
жавних бюджетних коштів. У них же зазначається і пе-
релік умов для отримання державної допомоги.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Роки

М
л

н
. 

гр
н

Безповоротна фінансова підтримка
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Рис. 2. Динаміка державної фінансової підтримки фермерських господарств України

з 1995—2016 рр., млн грн

Джерело: розраховано автором за даними [1].

Найменування 

програми 

Фактично 

(до 2017 р.) 

Проект 

(до 2020 р.) 

Відношення проекту до 

факту 

(+;-) (%) 

На безповоротній основі 

Фінансова 

підтримка розвитку 

фермерських 

господарств  

0 1000000 1000000 х 

Державна 

підтримка галузі 
тваринництва 

170000 4000000 3830000 зб. у 24 рази 

Всього 170000 5000000 4830000 зб. у 29 разів 

На поворотній основі 

Надання кредитів 

фермерським 

господарствам 

65000 43100 108100 66,3 

Фінансова 

підтримка заходів в 
агропромисловому 

комплексі на 

умовах 

фінансового 

лізингу 

3818,40 3818,40 0 100,0 

Таблиця 2. Фінансування програм державної підтримки,

тис. грн

Джерело: розраховано автором за даними [1; 3; 4].
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Однак можуть не розраховувати на державну до-
помогу фермери:

— які мають заборгованість зі сплати податків та
зборів;

— яких визнано банкрутами (порушено справу про
банкрутство);

— які перебувають у стадії ліквідації;
— у яких раніше було виявлено факти незаконного

одержання та/або нецільового використання бюджет-
них коштів [6].

Основні державні фінансові підтримки розвитку
фермерських господарств наведені нижче.

1. Фінансова підтримка шляхом здешевлення кре-
дитів. Ця програма полягає у наданні коштів на частко-
ву компенсацію відсоткової ставки за залученими у на-
ціональній валюті банківськими кредитами. Порядок
використання коштів за програмою здешевлення кре-
дитів затверджено постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 25.04.15 р. № 300 [5].

2. Фінансова підтримка заходів в агропромислово-
му комплексі. Порядок використання коштів за цією
програмою затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 13.02.12 р. № 104 [6]. Ця програ-
ма спрямована на підвищення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції, збільшення продук-
тивності, забезпечення продовольчої безпеки країни.

Перелік цільових напрямів використання державних
коштів за цією програмою наведено у п. 3 Порядку
№ 104. До нього увійшли:

— селекція в рослинництві та племінна робота у тва-
ринництві;

— часткова компенсація вартості сільськогоспо-
дарської техніки вітчизняного виробництва;

— часткове відшкодування понесених витрат на бу-
дівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і ком-
плексів із виробництва комбікормів;

— фінансування заходів підвищення родючості
грунтів;

— підтримка сільськогосподарських кооперативів;
— здешевлення страхових платежів (премій) [6].
3. Державна підтримка тваринництва. Порядок ви-

користання фінансових ресурсів за програмою допомо-
ги галузі тваринництва затверджено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28.10.15 р. № 884 [3]. Право
на отримання державних коштів за цією програмою
мають сільськогосподарські товаровиробники незалеж-
но від форми власності та організаційно-правової фор-
ми.

Бюджетні кошти спрямовуються на розвиток тва-
ринництва з частковим відшкодуванням [3]:

— вартості закуплених для подальшого відтворен-
ня телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та
племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-
м'ясного і м'ясного напрямів продуктивності, племінних
свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок;

— відсоткової ставки за банківськими кредитами,
залученими у національній валюті, для покриття витрат,
пов'язаних із закупівлею молодняку сільськогоспо-
дарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм
і комплексів;

— вартості будівництва та реконструкції тварин-
ницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворе-
них на кооперативних засадах м'ясопереробних
підприємств.

4. Фінансова підтримка на умовах фінансового
лізингу. Державні кошти за цією програмою на пово-

Область 

Середній обсяг 

виробництва 
сільськогоспо-

дарської 

продукції,  

млн грн 

Обсяг фінансової підтримки, тис. грн 

у тому числі: 

всього 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

Вінницька 1331,7 4550,0 1750,0 2800,0 

Волинська 308,4 1040,0 400,0 640,0 

Дніпропетровська 1704,4 5850,0 2250,0 3600,0 

Донецька 595,4 2015,0 775,0 1240,0 

Житомирська 286,4 975,0 375,0 600,0 

Закарпатська 81,1 260,0 100,0 160,0 

Запорізька 999,5 3445,0 1325,0 2120,0 

Івано-Франківська 169,9 585,0 225,0 360,0 

Київська 792,2 2730,0 1050,0 1680,0 

Кіровоградська 1902,8 6500,0 2500,0 4000,0 

Луганська 779,8 2665,0 1025,0 1640,0 

Львівська 576,6 1950,0 750,0 1200,0 

Миколаївська 1168,2 3965,0 1525,0 2440,0 

Одеська 1571,3 5395,0 2075,0 3320,0 

Полтавська 1136,2 3900,0 1500,0 2400,0 

Рівненська 189,3 650,0 250,0 400,0 

Сумська 600,4 2080,0 800,0 1280,0 

Тернопільська 443,2 1495,0 575,0 920,0 

Харківська  1153,4 3965,0 1525,0 2440,0 

Херсонська 923,7 3185,0 1225,0 1960,0 

Хмельницька 756,6 2600,0 1000,0 1600,0 

Черкаська 843,1 2860,0 1100,0 1760,0 

Чернівецька 172,2 585,0 225,0 360,0 

Чернігівська 514,7 1755,0 675,0 1080,0 

Всього х 65000,0 25000,0 40000,0 

Таблиця 3. Розподіл державних коштів у 2017 р. фермерським господарствам на

поворотній основі

Джерело: розраховано автором за даними [1].
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ротній основі. Порядок отримання затверджено по-
становою Кабінету Міністрів України від 28.07.10 р.
№ 648 [7]. Ця програма спрямована на забезпечення
племінними нетелями та коровами, а також вітчизня-
ною сільськогосподарською технікою та обладнан-
ням.

На 2017 р. було передбачено 65 млн грн для
фінансової підтримки фермерів на поворотній основі
(40 млн грн — зі спеціального фонду, а 25 млн грн із
загального). Розподіл цих коштів здійснюватиметься
пропорційно обсягам виробництва сільськогоспо-
дарської продукції з наданням переваги, у разі рівних
умов, тим фермерським господарствам, які займають-
ся вирощуванням та розведенням великої рогатої ху-
доби (табл. 3).

Аналізуючи дані таблиці 3, слід зазначити, що Пол-
тавська область посідає 7 місце по обсягу фінансової
підтримки, поступаючись областям Кіровоградській на
2600,0 тис. грн, Дніпропетровьскій на 1950,0 тис. грн,
Одеській на 1495,0 тис. грн, Вінницькій на 650,0 тис. грн,
Миколаївській та Харківській на 65,0 тис. грн. На Пол-
тавську область виділяється у 2017 р. 3900,0 млн грн
переважно кошти будуть зі спеціального фонду 2400 млн
грн, з загального буде надано 1500 млн грн.

Хоч сільськогосподарське виробництво і є капіта-
ломісткою галуззю, однак фондовіддача у ньому не до-
сить висока. Вирішити цю проблему можна за рахунок
державної підтримки чи шляхом надання дотацій. Фінан-
совий стан фермерських господарств не дозволяє їм са-
мостійно займатися створенням інфраструктури, тому
необхідно залучення прямої фінансової підтримки дер-
жави.

Щорічна мінімальна потреба фермерів у державній
інвестиційній підтримці, з врахуванням наукових
підходів щодо забезпечення їх технічними засобами, є
близько 300 млн грн і до 2020 р. досягне рівня 8 млрд
грн (табл. 4).

 Аналіз даних табл. 4, свідчить, що у порівнянні
прогнозу до факту обсяг інвестицій планово зросте на
2,7 млрд грн (у 5 разів), у т.ч. державна підтримка на
0,7 млрд грн (у 5 разів).

Обсяг інвестицій в основний капітал на 1 фермерсь-
ке господарство збільшиться на 47,6 тис. грн (у 4 рази),
з них державна підтримка на 17,8 тис. грн (у 15 разів).

На 1 га сільськогосподарських угідь підвищення пла-
нується на 281,7 грн (у 3 рази) з них державна підтрим-
ка на 118,2 грн (у 10 разів).

При умові підвищення обсягів підтримки держави і
зведення механізму до мінімуму тіньового розподілу
коштів бюджету, інвестиції фермерам планується посту-
пово збільшувати, за 10 років до майже 500 тис. грн на
одне фермерське господарство, 30 % з них за рахунок
бюджетних коштів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Відповідно проведених досліджень фермерам до-

цільно отримані інвестиції сконцентрувати на:
— впровадження новітніх технологій особливо у

виробництво продукції м'ясного та молочного скотар-
ства;

— придбання сучасного обладнання, оновлення
технічного парку;

— реалізацію інвестиційних проектів для купівлі
сільськогосподарської техніки (тракторів, комбайнів,
сівалок, автомобілів тощо), будівництво та реконструк-
цію молочних ферм;

— спрямування деяких інвестицій на удосконален-
ня виробничої та технологічної інфраструктури, першо-
чергово приміщень для зберігання продукції;

— купівлю комп'ютерної техніки;
— залучення фермерських господарств до телеко-

мунікацій, обчислювальних та інформаційних ресурсів;
— спрямування деяких інвестицій на участь в ярмар-

ках, аукціонах, виставках, семінарах, конференціях та
інших заходах;

— впровадження зеленого туризму та агротуризму.
Враховуючи вагомість інвестиційної підтримки дер-

жавною для фермерських господарств доцільно забез-
печити розвиток по напрямах:

— збільшення прямих інвестицій фермерам за ра-
хунок позик і власних коштів;

— компенсація частини банківських відсотків за на-
даний молодим фермерам інвестиційний кредит на ку-
півлю техніки;

— часткова компенсація за паливо-мастильні мате-
ріали;

— виплата частини відсотків за кредитами з ціллю
ліквідації наслідків після стихійних лих;

Таблиця 4. Прогнозні обсяги інвестицій

в основний капітал фермерських господарств, 2010—2020 роках

Джерело: розраховано автором за даними [1].

Показник 

Фактично Прогноз 
Усього за 

2010-2020 рр. 
Роки 

2010 2015 2020 

Інвестиції фермерських господарств 

всього,  млрд грн 0,7 2,3 3,4 25,1 

у т.ч. державна 

підтримка, млрд грн 

0,3 0,7 1,0 7,6 

Припадає на: 

1 господарство, тис. 

грн 

15,9 45,1 63,5 495,0 

з них державна 

підтримка, тис. грн 

1,3 12,8 19,1 140,4 

1 га 

сільськогосподарських 

угідь, грн 

154,3 332,0 436,0 3648,0 

з них державна 

підтримка, грн 

12,8 92,0 131,0 1008,0 
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— гарантована сплата фермерами інвестиційних
кредитів (враховуючи лізинг за високопродуктивні по-
роди худоби, інноваційне обладнання, доїльні установ-
ки);

— дотації на запровадження інновацій (новітні ме-
тоди боротьби з захворюваннями тварин);

— дотації на будівлю і реконструкцію ферм;
— доплата фермерським господарствам за вироб-

лену високоякісну продукцію;
— фінансова допомога фермерам при об'єднанні у

кооперативи;
— стимулювання експорту продукції м'ясного та

молочного скотарства.
Отже, державна підтримка охоплює цілий спектр

економічних заходів, функцій та дій за ринкових умов.
Вона здійснюється з урахуванням позицій саморегу-
лювання та держави. Беручи до уваги інтереси
сільськогосподарських виробників, держави та спо-
живачів. Для держави важливо забезпечити ста-
більність ринкової кон'юнктури сільськогосподарсь-
кої продукції. Адже неефективна діяльність рослин-
ництва та тваринництва спричинить для держави не
отримання потрібного обсягу продукції, що у резуль-
таті збільшить ризикованість нестачі продовольчих
ресурсів.
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PRIORITY DIRECTIONS OF CREDIT SUPPORT IMPROVEMENT FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Реалізація інноваційної парадигми діяльності сільськогосподарських підприємств потребує

створення ефективного механізму їх фінансування. За умов нестачі власних джерел фінансо-

вих ресурсів, наявної потреби активізації діяльності інвесторів, а також існуючих дисбалансів

фінансового ринку — банківське кредитування є необхідним та дієвим інструментом залучення

фінансових ресурсів для інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Страте-

гія покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств має на меті ство-

рення необхідного фінансового підгрунтя для підвищення показників фінансової результатив-

ності і ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

 Кредитні ресурси банківського сектору як основне джерело забезпечення фінансовими ре-

сурсами підприємницької діяльності сьогодні відіграють важливу роль у стимулюванні еконо-

мічного зростання національної економіки на інноваційних засадах. Хоча кредитні ресурси й

залишаються безальтернативним джерелом фінансування, на жаль, складне фінансове стано-

вище багатьох сільськогосподарських підприємств; відсутність ліквідної застави для забезпе-

чення банківського кредиту; брак позитивної кредитної історії — значно ускладнюють або вза-

галі унеможливлюють отримання кредитів у банківських установах, особливо на довготрива-

лий термін.

Банківське кредитуванням інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств ха-

рактеризується специфічними особливостями, до яких відносять: суб'єкти та об'єкти кредит-

них відносин; об'єкти застави та оцінки; ініціативність та умови кредитування; цільове спряму-

вання фінансування. Тобто при банківському кредитуванні інноваційної діяльності сільськогос-

подарських підприємств банківська інституція зацікавлена інвестувати власні фінансові ресурси

й отримувати більші дохіди, пов'язані із ризикованістю інвестиційної діяльності.

 Пріоритетними напрями покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських

підприємств є: розробка нових програм кредитування сільськогосподарських підприємств, які

максимально враховують особливості галузі; забезпечення мінімізації невизначеностей при

банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств; підвищення рівня управління

ризиками при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (страхування, гарантії); забез-

печення сталого та дієвого механізму пільгового кредитування сільськогосподарських

підприємств через механізм компенсації відсоткової ставки; поширення кредитної кооперації;

розвиток іпотечного кредитування; залучення кредитування з використанням аграрних розпи-
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сок; державне сприяння синхронізації інтересів учасників банківського кредитування сільсько-

господарських підприємств.

Implementation of the innovation paradigm of agricultural enterprises requires the creation of an

effective mechanism for their financing. Due to lack of own sources of financial resources, the existing

need to intensify the activity of investors, as well as existing imbalances in the financial market, bank

lending is a necessary and effective instrument for attracting financial resources for the innovative

development of agricultural enterprises. The strategy of improving the credit support of agricultural

enterprises is aimed at creating the necessary financial basis for increasing the financial performance

and efficiency of the operation of agricultural enterprises.

 The credit resources of the banking sector, as the main source of financial resources for business,

today play an important role in stimulating the economic growth of the national economy on an

innovative basis. Although credit resources remain a non-alternative source of funding, unfortunately,

the difficult financial situation of many agricultural enterprises; lack of liquid collateral to secure a

bank loan; the lack of positive credit history — make it much more difficult or even impossible to

obtain loans at banking institutions, especially for a long time.

 Bank lending to innovative activity of agricultural enterprises is characterized by specific features,

which include: subjects and objects of credit relations; collateral objects and valuations; initiative

and credit conditions; the target direction of funding. That is, in banking lending of innovative activity

of agricultural enterprises, the banking institution is interested in investing its own financial resources

and receiving higher incomes related to the riskiness of investment activity.

 The priority areas for improvement of agricultural enterprises credit support are: development of

new agricultural lending programs that take into account the industry's characteristics as much as

possible; ensuring minimization of uncertainties in bank lending to agricultural enterprises; increase

the level of risk management in lending to agricultural enterprises (insurance, guarantees); provision

of a stable and effective mechanism of preferential crediting of agricultural enterprises through the

mechanism of interest rate compensation; distribution of credit co-operation; development of

mortgage lending; attraction of lending using agrarian receipts; state assistance in synchronizing

the interests of participants in bank lending to agricultural enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головним вектором розвитку національної еконо-

міки України є забезпечення конкурентоспроможності
пріоритетних галузей, в першу чергу аграрної галузі, як
драйвера економічного зростання. Зростання конкурен-
тоспроможності українських підприємств в умовах гло-
балізації світової економіки, жорсткої конкуренції
уможливлюється тільки на засадах подальшого іннова-
ційного розвитку. Шлях до економічного та фінансово-
го процвітання лежить через зростання економіки, а
зростання економіки залежить від конкурентоспромож-
ності продукції. В свою чергу, конкурентоспроможність
продукції, підприємства та галузі в цілому визначають-
ся інноваціями, а інновації — рівнем існуючої законо-
давчої бази, методами державної підтримки інновацій-
ного розвитку країни та існуючою системою кредитно-
го забезпечення.

В умовах динамічних перетворень національної еко-
номіки, посилення інфляційних процесів, значно зрос-

Ключові слова: кредит, інвестиційний кредит, кредитне забезпечення, сільськогосподарське підприєм-
ство, інноваційний розвиток, банківське кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств.

Key words: credit, investment credit, credit support, agricultural enterprise, innovative development, bank lending
for innovative development of agricultural enterprises.

ло коло проблем у кредитуванні вітчизняних сільсько-
господарських підприємств. Для визначення пріоритет-
них напрямів покращення кредитного забезпечення
інноваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств, необхідно виокремити проблемні аспекти
та представити можливі шляхи, механізми та інструмен-
ти переформатування існуючої системи кредитування
сільськогосподарських підприємств.

Трансформаційні перетворення та реформування
аграрної галузі зумовлюють необхідність переосмис-
лення економічного змісту, ролі та впливу кредитного
забезпечення на інноваційну діяльність та розвиток
сільськогосподарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань економічного змісту кредиту
та кредитного забезпечення підприємств, розвитку бан-
ківського кредитування та кредитного забезпечення
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сільськогосподарських підприємств присвячені праці
багатьох вчених. Заслуговують на особливу увагу нау-
кові дослідження А. Гальчинського [3], який розглядає
кредит і кредитні відносини з точки зору банківської
діяльності. Наукові праці О. Гудзь [6], присвячені питан-
ням кредитування та кредитного забезпечення сільсько-
господарських підприємств, презентують участь у кре-
дитуванні не тільки банківських установ, а також різних
інституційних кредиторів. В наукових дослідженнях
І. Зеліско [14] приділено значну увагу ролі банківського
кредитування в забезпечені інноваційної активності та
прибуткової діяльності великих аграрно-промислових
компаній. Т. Майорова [8] в своїх наукових розвідках
наголошує на сукупності об'єктивних та суб'єктивних
чинників, що визначають сучасні особливості функціо-
нування інвестиційних кредитних відносини в аграрній
галузі. Фундаментальні наукові дослідження А. Под-
дєрьогіна [13] присвячені кредиту та кредитним відно-
синам, в яких він розглядає кредит в якості форми по-
зичкового капіталу в грошовій або товарній формах, що
обумовлює виникнення кредитних відносин. Значну
теоретичну та практичну цінність мають наукові праці
М. Савлука [5], в яких кредит презентовано в якості су-
спільних відносин, що виникають між економічними
суб'єктами у зв'язку з переданням один одному в тим-
часове користування вільних коштів (вартості). Проте
питання банківського кредитування діяльності
сільськогосподарських підприємств має достатньо
дискусійний характер, особливо в контексті пріоритет-
них напрямів кредитного забезпечення їх інноваційно-
го розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення проблемних

аспектів системи банківського кредитування сільсько-
господарських підприємств та розробка пріоритетних
напрямів покращення кредитного забезпечення іннова-
ційного розвитку сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з передумов активного розвитку націо-

нальної економіки є тенденція до ефективного роз-
витку сільськогосподарських підприємств та аграрної
галузі. Саме кредитні ресурси банківського сектору
як основне джерело забезпечення фінансовими ре-
сурсами підприємницької діяльності сьогодні відігра-
ють важливу роль у стимулюванні економічного зро-
стання національної економіки на інноваційних заса-
дах.

Для всебічного розуміння економічного змісту кре-
дитного забезпечення інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств, проаналізуємо існуючі в
науковій літературі визначення понять "кредит", "забез-
печення", "кредитне забезпечення" та "інвестиційний
кредит".

Так, в Енциклопедії банківської справи України кре-
дит представлений економічною категорією, яка є ви-
разом відносин між суб'єктами господарювання щодо
надання й отримання позички в грошовій або товарній
формі на умовах повернення, строковості й платності
[7, с. 157]. М. Савлук розглядає кредит в якості суспіль-
них відносин, що виникають між економічними суб'єкта-

ми у зв'язку з переданням один одному в тимчасове ко-
ристування вільних коштів (вартості) на засадах зворот-
ності, платності та добровільності [5, с. 363]. А. Под-
дєрьогін трактує кредит в якості форми позичкового
капіталу (в грошовій або товарній формах), що надаєть-
ся на умовах повернення і обумовлює виникнення кре-
дитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто
його отримує [13, с. 194]. З точки зору А. Гальчинсько-
го, "кредитні відносини виникають між кредитором і
позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних
коштів та використанням їх на умовах повернення і плат-
ності [3, с. 398 ].

Так, під терміном "забезпечення" розуміють: "…по-
стачання достатньої кількості; задоволення потреб; про-
позиція матеріальних засобів , що наданні в обсягах ,
що є достатніми для функціонування" [1, с. 187]. Таким
чином, базисом кредитного забезпечення є матеріаль-
на позикова вартість за умови її достатності.

Щодо кредитного забезпечення, теж існують різно-
аспектні трактування цього поняття. О. Гудзь розглядає
кредитне забезпечення в такому формулюванні: "…си-
стема фінансових відносин, яка включає заходи щодо
здійснення безпосередніх відносин банківських та по-
забанківських кредиторів з позичальниками з приводу
організованих і неорганізованих форм одержання кре-
дитів та їх повернення" [6, с. 335]. Тобто уможливлюєть-
ся участь різних фінансових інституцій в процесі кре-
дитного забезппечення. В цьому визначенні існує вра-
хування різних інституційних кредиторів, тоді як у бага-
тьох літературних джерелах простежується ототожнен-
ня кредитного забезпечення суто з банківським креди-
туванням та його підтримкою з боку держави. Ю. Тодо-
сійчук наголошує, що "кредитне забезпечення варто
розглядати крізь призму інтересів та спроможності
підприємства до залучення кредитних ресурсів" [12, с.
98]. Тобто наголошується на спроможності підприєм-
ства щодо власного фінансового забезпечення через
призму кредитування. Я. Гончарук під кредитним забез-
печенням розуміє "…сукупність фінансово-кредитних
відносин, які виникають з приводу створення певних
зовнішніх та внутрішніх умов для пошуку, залучення та
ефективного використання фінансових ресурсів
суб'єктів господарювання" [4]. У наведеному визначенні
автор узагальнює поняття в контексті фінансово-кредит-
них відносин як взаємодії між суб'єктами процесу з при-
воду залучення кредитних ресурсів.

Інноваційний розвиток сільськогосподарських
підприємств уможливлюється процесом розширеного
відтворення, в якому зростання обсягів та якості ви-
робленої продукції, зростання її інноваційної складо-
вої та та підвищення конкурентоспроможності дося-
гається за рахунок креативності, нових знань та їх
матеріалізованих результатів. Фінансове забезпечен-
ня інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств та їх інноваційна активність потребують
значних обсягів фінансових ресурсів, в першу чергу
застосування такого джерела, як банківського креди-
тування.

Хоча кредитні ресурси й залишаються безальтер-
нативним джерелом фінансування, на жаль, складне
фінансове становище багатьох сільськогосподарських
підприємств; відсутність ліквідної застави для забезпе-
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чення банківського кредиту; брак позитивної кредитної
історії — значно ускладнюють або взагалі унеможлив-
люють отримання кредитів у банківських установах,
особливо на довготривалий термін.

І. Зеліско наголошує на ролі банківського кредиту-
вання в інноваційній діяльності аграрних холдингів та
отриманні високої фінансової результативності їх діяль-
ності [14]. Так, Forbes презентував у 2016 р. перший
рейтинг інноваційних компаній України, складений на
основі опитування експертів, в якому взяли участь Києво-
Могилянська бізнес-школа, інвестиційна компанія SP
Advisors, рейтингове агентство IBI-Rating, юридична
фірма Integrites, а також представник великої четвірки —
KPMG. Фахівці відповідних галузей економіки оцінили
рівень унікальності продукції та бізнес-процесів під-
приємств, кожне з яких є новатором у своїй сфері. Се-
ред 20 найбільш інноваційних компаній України, 5 ве-
ликих аграрно-промислових компаній представили АПК:
"Миронівський хлібопродукт", "Нібулон", "Сварог Вест
Груп", "AgriLab" , "Keрнeл" [11].

Щодо довгострокового банківського кредитування
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, найвживаніший термін в сучасній еко-
номічній літературі — це інвестиційний кредит. В. Рисін
визначає інвестиційний кредит як один із "різновидів
довгострокового кредиту, що пов'язаний із кредитуван-
ням прямих інвестиційних заходів або реальних інвес-
тицій (вкладень в основний капітал і на приріст матері-
ально-виробничих запасів)" [10, с. 46]. Тобто не акцен-
тується увага на рівні позитивної фінансової результа-
тивності такого виду кредитування.

Б. Пшик презентує інвестиційне кредитування як
один із напрямів банківських інвестицій, а в свою чергу
банківські інвестиції розглядаються , як "напрям укла-
дення банками грошових коштів у об'єкти підприємниць-
кої діяльності та/або іншої діяльності на відповідний
термін із метою отримання доходу чи досягнення пози-
тивного ефекту" [9, с. 13]. Таким чином, не береться до
уваги можливість кредитних відносин банківської інсти-
туції та кредитора на довготермінових засадах.

О. Вовчак трактує кредити для інвестиційної діяль-
ності як кредити, що видав позичальник для задоволен-
ня тимчасової потреби в грошових ресурсах для інвес-
тування. Також інвестиції пропонується розлядати в
якості фінансових ресурсів, що вкладені на тривалий
період [2, с. 275—278]. Таким чином, нівелюється вплив
фінансових ризиків та не врахована можливість отри-
мання значного рівня доходності від таких операцій.

Т. Майорова наголошує на сукупності об'єктивних
та суб'єктивних чинників, що визначають сучасні особ-
ливості функціонування інвестиційних кредитних відно-
сини в аграрній галузі: висока ризикованість галузі; за-
старілі технології виробництва та використання мораль-
но і фізично зношеної техніки; низький рівень інвести-
ційної привабливості галузі; нестійкий фінансовий стан
аграрних підприємств; застаріле матеріально-технічне
забезпечення, що впливає на рентабельність виробницт-
ва та показники прибутковості; недостатнє правове ре-
гулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням кре-
дитів [8].

Таким чином, прослідковується наявність спільних
рис між банківським кредитуванням та банківським кре-

дитуванням інноваційної діяльності. Проте щодо банкі-
вським кредитуванням інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств, наявні певні специфічні
особливості: суб'єкти та об'єкти кредитних відносин;
об'єкти застави та оцінки; ініціативність та умови кре-
дитування; цільове спрямування фінансування. Тобто
при банківському кредитуванні інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств банківська інститу-
ція зацікавлена інвестувати власні фінансові ресурси й
отримувати більші дохіди, пов'язані із ризикованістю
інвестиційної діяльності. При цьому фінансові ресурси
повинні бути високої ліквідності, тобто спроможні за
короткі терміни часу бути перетвореними у грошові ре-
сурси. Також серед умов отримання кредиту банк може
фінансувати 70 % вартості інноваційного проекту, а та-
кож за умовою погашення боргу такі кредити можуть
мати пільговий термін відшкодування .

Узагальнюючи все вищезазначене, "банківське кре-
дитування інноваційного розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств" будемо розглядати як систему юри-
дичних, фінансових, управлінських операцій, котрі фор-
мують механізм довгострокового кредитування сіль-
ськогосподарських підприємств з боку банківської
інституції, що забезпечує максимальне використання
нових знань та їх ефективних результатів, прискорене
освоєння наукомістких технологій з метою зростання
обсягів виробництва конкурентоспроможної, іннова-
ційної продукції для досягнення економічного, фінансо-
вого, соціального ефектів та задоволення потреб влас-
ників та споживачів. Запропоноване поняття відрізняєть-
ся від існуючих тим, що передбачає реалізацію системи
операцій зі здійснення довгострокового кредитування,
що фінансово забезпечує впровадженням у сільсько-
господарське виробництво сучасних досягнень науко-
во-технічного прогресу, новітніх технологій та резуль-
татів науково-дослідних робіт світового рівня і умож-
ливлює якістні зміни в діяльності підприємства, зрос-
тання позитивних фінансових результатів та отримання
інших ефектів.

Таким чином, окреслимо пріоритетні напрями покра-
щення кредитного забезпечення сільськогосподарських
підприємств: розробка нових програм кредитування
сільськогосподарських підприємств, які максимально
враховують особливості галузі; забезпечення мінімізації
невизначеностей при банківському кредитуванні
сільськогосподарських підприємств; підвищення рівня
управління ризиками при кредитуванні сільськогоспо-
дарських підприємств (страхування, гарантії); забезпе-
чення сталого та дієвого механізму пільгового кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств через ме-
ханізм компенсації відсоткової ставки; поширення кре-
дитної кооперації; розвиток іпотечного кредитування;
залучення кредитування з використанням аграрних роз-
писок; державне сприяння синхронізації інтересів учас-
ників банківського кредитування сільськогосподарсь-
ких підприємств.

ВИСНОВКИ
Стратегія покращення кредитного забезпечення

сільськогосподарських підприємств має на меті створен-
ня необхідного фінансового підгрунтя для підвищення
показників фінансової результативності і ефективності
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функціонування сільськогосподарських підприємств.
Кінцевим позитивним індикатором втілення запропоно-
ваної стратегії є рівень кредитного забезпечення галузі
та фінансові перспективи розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств, сільського господарства та в цілому
національної економіки.

Інноваційний розвиток сільськогосподарських
підприємств передбачає впровадженням у сільськогос-
подарське виробництво сучасних досягнень науково-
технічного прогресу, новітніх технологій та результатів
науково-дослідних робіт світового рівня. Реалізація
інноваційної парадигми діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств потребує створення ефективного ме-
ханізму їх фінансування. За умов нестачі власних дже-
рел фінансових ресурсів, наявної потреби активізації
діяльності інвесторів, а також існуючих дисбалансів
фінансового ринку — банківське кредитування є необ-
хідним та дієвим інструментом залучення фінансових
ресурсів та кредитного забезпечення інноваційного роз-
витку сільськогосподарських підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформаційних перетворень, уповільнен-

ня темпів економічного зростання, посилення впливу ек-
зогенних чинників на соціально-економічний розвиток
країни важливим є підвищення дієвості фінансово-еконо-
мічної політики з урахуванням інституційних змін світової
економіки. Важливим інститутом суспільного розвитку
сучасності є фінансова система, яка повинна адаптувати-
ся до загальних макроекономічних коливань, залишаю-
чись водночас інструментом регулювання економічних
циклів. Нині необхідним є розвиток інституційних засад
функціонування фінансової системи, поглиблення розк-
риття її економічної сутності як вагомої складової еконо-
мічного зростання, посилення взаємозв'язку фінансово-
го регулювання із динамікою суспільного розвитку. З ме-
тою посилення результативності фінансової політики до-
цільним є подальший розвиток положень щодо механізму
бюджетно-податкового регулювання. Потребують поглиб-
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леного дослідження питання впливу фінансової системи
на соціально-економічний розвиток суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері розвитку фінансових відносин можна
назвати праці Дж. Б'юкенена [1], П. Кругмана, П. Са-
муельсона [6], В. Нордгауза [6], В. Танзі. Питання фор-
мування та удосконалення фінансової системи країни
досліджуються у працях вітчизняних вчених: Т. Боголіб,
І. Запатріної [3], Л. Лисяк [2], І. Лютого, С.І. Мельничен-
ка [4], І. Чугунова [5, 7; 8] та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності та визна-

чення напрямів розвитку інституційних засад фінансо-
вої системи країни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження щодо визначення ролі фінансової си-

стеми у забезпеченні передумов для стійкого економіч-
ного росту формують парадигму державної фінансової
політики на довгострокову перспективу. Визначення
детермінант економічного зростання для країн із транс-
формаційною економікою є актуальним завданням та
потребує подальших наукових пошуків. Наразі суспіль-
ство знаходиться в транзитивному періоді переходу від
відносин роздільності до глобалізації та інтеграції, від
індустріально-ринкової моделі економіки до інформа-
ційно-мережевої, від накопичення капіталу як фактору
стимулювання економічного зростання до накопичен-
ня інформації. Інституційне вдосконалення фінансово-
го регулювання має на меті зниження інформаційної не-
визначеності щодо прийняття рішень у сфері заощад-
жень, інвестування, мінімізації фінансових ризиків. Вра-
ховуючи, що однією із базових функцій фінансової си-
стеми є інформаційна, розвиток інституційних засад
фінансової системи має визначальний характер у поси-
ленні впливу її складових на економічну динаміку. Не-
обхідність розвитку інституційних фінансових ме-
ханізмів обумовлена суспільною потребою формуван-
ня комплексної довгострокової концепції розвитку
фінансової системи із визначенням цільових орієнтирів.

Економічну сутність фінансової системи можна пред-
ставити як складову соціально-економічного розвитку
країни, що полягає у використанні сукупності економіч-
них відносин у сфері формування, дієвого розподілу та
перерозподілу валового внутрішнього продукту і націо-
нального доходу між її окремими ланками, які визнача-
ються відповідною структурою системи фінансових інсти-
туцій та їх взаємозв'язків з метою створення належних
умов для збалансованого економічного зростання.

В умовах економічних перетворень важливим є по-
силення ролі держави в регулюванні соціально-економі-
чних процесів, покращання якісного рівня управління
бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою
з підвищенням дієвості їх координації. Разом з тим,
фінансова політика країни стала більш залежною від зов-
нішньоекономічних факторів, що зумовлює подальшу
необхідність удосконалення фінансової системи. Форму-
вання фінансово-економічної політики країни, у тому
числі в частині регулювання бюджетних доходів та ви-
датків, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, дер-
жавного боргу, грошової маси, валютного курсу, платі-
жного балансу відбувається з урахуванням сукупності
зовнішніх чинників, що спрямовано на підвищення рівня
інвестиційної привабливості країни для міжнародного
капіталу, конкурентоспроможності вітчизняних товарів
на світових ринках. Доцільним є реалізація виваженого
фінансового регулювання враховуючи тенденції еконо-
мічного зростання, зниження показника питомої ваги
державного боргу в валовому внутрішньому продукті та
боргового навантаження на бюджет. Важливим завдан-
ням фінансової системи є забезпечення оптимального
розподілу валового внутрішнього продукту між її скла-
довими та фінансово-економічних ресурсів між економ-
ічними суб'єктами, що спрямовано на стимулювання роз-
витку вітчизняної економіки.

Формування моделі стійкої фінансової системи стає
одним із важливих завдань, зважаючи на особливості кож-

ної з її складових. Державні фінанси як складова фінан-
сової системи здійснюють вагомий вплив на макроеконо-
мічну стабільність та темпи економічного розвитку. Досяг-
нення балансу в сфері публічних фінансів потребує засто-
сування науково-обгрунтованих підходів до визначення
оптимального розміру перерозподілу валового внутріш-
нього продукту через бюджетну систему, державні цільові
фонди. Надмірний показник бюджетного дефіциту є ре-
зультатом незбалансованої політики, що призводить до
нарощування державного боргу. Враховуючи негативні
наслідки державного боргу на економіку необхідно вста-
новлювати інституційні обмеження розміру дефіциту бюд-
жету, індикативні значення показника видаткової частини
бюджету. Важливим є зменшення неефективних бюджет-
них видатків, оптимізація мережі соціальної інфраструк-
тури та управлінських інституцій до потреб суспільства та
бюджетних можливостей, посилення дієвості бюджетно-
го моніторингу та державного фінансового контролю.
Система управління державним боргом має гарантувати
кредиторам своєчасне повернення наданих запозичень та
посилювати боргову стійкість держави, що вимірюється
міжнародними кредитними рейтингами.

Доцільно зазначити, що для країн із трансформа-
ційною економікою можливості стимулювання економіки
за рахунок інструментів грошово-кредитного регулюван-
ня матимуть певну неузгодженність із завданням форму-
вання передумов для забезпечення цінової стабільності.
В свою чергу, таргетування інфляції є науково обгрунто-
ваним монетарним механізмом, застосування інструментів
якого засвідчило ефективність для країн із різним рівнем
економічного розвитку. Під диверсифікованою моделлю
банківської системи мається на увазі система, яка у своє-
му складі містить збалансовані пропорції часток банків з
державною формою власності, банків іноземних банківсь-
ких груп та банків із приватним внутрішнім капіталом у за-
гальній структурі. Вважається, що диференціація форм
власності банківських установ посилює стійкість банківсь-
кої системи, адже кожна група банків має різні бізнес-стра-
тегії на ринку та механізми залучення капіталу під реалі-
зації певних проектів. Незалежність монетарного регуля-
тора сприяє досягненню бюджетної дисципліни, підвищу-
ючи в короткостроковому періоді проценту ставку відбу-
вається стримування нарощування державних запозичень
для фінансування бюджету. Водночас проведення жор-
сткої грошово-кредитної політики уповільнює темпи еко-
номічного зростання, вагомим завданням держави є за-
безпечення єдності складових системи державного фінан-
сового регулювання.

Порівнюючи показники діяльності страхових ком-
паній у 2013—2017 роках із періодом 2008—2012 років
можна спостерігати зменшення значень питомої ваги
активів страхових компаній в валовому внутрішньому
продукті із 4,20 до 3,66 відсотка, частка валових стра-
хових премій у валовому внутрішньому продукті змен-
шилась із 2,21 до 1,63 відсотка, відповідний показник
частки чистих страхових премій у валовому внутріш-
ньому продукті зменшився із 1,48 до 1,26 відсотка
(табл. 1). За сучасних умов важливим є створення та
розвиток інституційного середовища, сприятливого для
страхового ринку і виконання ним своїх функцій.

Вагомим є зростання питомої ваги активів комер-
ційних банків у валовому внутрішньому продукті, наро-
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щування активів сектору небанківських фінансових
організацій, таких як страхові компанії, інвестиційні фон-
ди, недержавні пенсійні фонди, збільшення капіталізації
фондового ринку та підвищення рівня його ліквідності.
Пріоритетним напрямом розвитку банківської системи є
забезпечення її фінансової стійкості та надійності, підви-
щення якісного рівня надаваних банками послуг. Доціль-
ним є актуалізація та удосконалення механізму стрес-
тестування банківських установ, що спрямовано на зни-
ження рівня ризиків, оновлення вимог до достатності
банківського капіталу, методів оцінки ризику ліквідності,
системи моніторингу за банківськими установами.

Стратегія розвитку економіки визначає необхідність
інституційних перетворень у системі фінансового регу-
лювання, які в свою чергу тісно пов'язані зі зміною інсти-
туційного середовища суспільства. Інституційний підхід
передбачає розгляд об'єкта дослідження як динамічної
системи, що постійно адаптується до викликів і завдань
соціально-економічного розвитку країни. Інститути
фінансової системи мають складну внутрішню структуру
норм та правил, їх розвиток знаходиться у взаємозв'язку
з еволюцією інститутів державного управління та макро-
економічного регулювання. Ефективність функціонуван-
ня державних фінансів,національної економіки залежить
від своєчасності відповідних інституційних змін.

За умов активізації інтеграційних процесів відбуваєть-
ся поширення економічної конвергенції, у тому числі норм,
правил, стандартів здійснення фінансової діяльності.
Вплив на формування державної фінансової політики сус-
пільних, корпоративних та інших інституціональних чин-
ників є досить суттєвим. Якісний рівень інституційного се-
редовища визначає динаміку економічного зростання та
побудову моделі соціального захисту населення. Основ-
ними аспектами впливу даного середовища на економіку
є інституційні обмеження встановлення відповідальності;
вплив на структуру стимулів; зниження ступеню невизна-
ченості; виконання функцій регулювання та координації;
вплив на ступінь раціональності поведінки; формування
пріоритетів економічної діяльності. Роль держави в інсти-
туційній системі полягає у формуванні дієвих інститутів,
забезпечення розвитку та зміцнення інституту власності.
Реалізація функцій держави, спрямовані на забезпечення
прав та свобод громадян, економічного розвитку. Врахо-
вуючи динамічність трансформаційних змін економіки та
соціальної сфери держава має виконувати вагомі функції
щодо формування інституційного середовища економіки
та державних інститутів регулювання [8].

Фінансова система змінюється з урахуванням впливу
інтеграційних процесів, посилення конкуренції на ринках

фінансового капіталу. Необхідним є удосконалення сис-
теми оцінки макроекономічних умов, тенденцій у бюджет-
но-податковій та грошово-кредитній сферах за допомо-
гою якісних і кількісних індикаторів. Основні засади фор-
мування фінансово-бюджетної політики на середньостро-
кову перспективу мають враховувати волатильність еко-
номічних процесів, обумовлених, в тому числі кон'юнкту-
рою на світових ринках та глобалізаційними тенденціями.
З огляду на зазначене, важливим є підвищення дієвості та
адаптивності фінансового регулювання з використанням
міжнародних стандартів і принципів його здійснення. По-
силення інституційної спроможності фінансових органів
управління, підвищення рівня прозорості їх діяльності
сприятиме зростанню функціональної ефективності дер-
жавної політики. Тренди розвитку економіки засвідчили
потребу тісної взаємодії і координації фіскальної та мо-
нетарної політики в процесах протидії рецесії та з метою
стимулювання сукупного попиту.

Під інституційним середовищем слід розуміти сукуп-
ність найбільш вагомих економічних, правових, суспіль-
них та соціальних правил, які визначають межі діяль-
ності та впливу інструментів фінансового регулювання
на економічний розвиток країни. Складовими інституцій-
ного середовища також є ступінь розвитку взаємовід-
носин суб'єктів фінансової системи, зниження рівня
трансакційних витрат, довгостроковий характер еконо-
мічних взаємовідносин. Важливу роль у забезпеченні
економічного зростання відіграють ступінь розвиненості
фінансової системи. Таким чином, сукупність правил,
норм, процедур, державних органів управління, установ
визначають комплексний інституційний механізм фінан-
сової системи, який є дієвим інструментом впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства та вклю-
чає нормативно-правове забезпечення, фінансово-еко-
номічну систему та систему інститутів державного ре-
гулювання. Якість функціонування системи інститутів
регулювання визначає здатність органів державного
управління формувати і реалізовувати положення еко-
номічної політики, спрямованої на стимулювання соці-
ально-економічного розвитку країни. Важливим є за-
безпечення ефективності функціонування державного
сектора економіки, підтримка інвестиційних та структур-
них програм економічного розвитку, оптимального
рівня перерозподілу валового внутрішнього продукту
через бюджетну систему, здійснення виваженої грошо-
во-кредитної політики.

Економічні інститути мають вагоме значення для
активізації процесів розвитку суспільства шляхом ство-
рення стимулів для основних учасників фінансово-еко-
номічних відносин, впливають на динаміку інвестицій у
людський капітал, наукоємні технології. Різний якісний
рівень інститутів є одним із факторів диференціації країн
за рівнем валового внутрішнього продукту на душу на-
селення. Крім того, інститути впливають на модель пе-
рерозподілу національного доходу між суспільними
верствами, фізичного і людського капіталу країни та
адміністративно-територіальних одиниць. Основною
метою інституційної модернізації фінансової системи
має стати формування сучасних фінансових інститутів,
що сприятимуть відновленню позитивної динаміки еко-
номічного зростання. В свою чергу її основними завдан-
нями є покращання інвестиційного клімату, удоскона-

Показники 
2008–

2012 

2013–

2017 

2008–

2017 

Частка валових страхових 
премій у ВВП, % 

2,21 1,63 1,92 

Рівень валових страхових 

виплат, % 
26,58 22,12 24,35 

Частка чистих страхових 

премій у ВВП, % 
1,48 1,26 1,37 

Рівень чистих страхових 

виплат, % 
38,32 27,44 32,88 

Частка активів страхових 

компаній у ВВП, % 
4,20 3,66 3,93 

Таблиця 1. Показники розвитку страхового

ринку України у 2008—2017 роках
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лення управління державними фінансами, розширення
соціальної спрямованості.

Фінансова система є одним з найбільш вагомих
інститутів забезпечення соціально-економічного роз-
витку країни. В період економічних трансформаційних
процесів потребують посилення дієвості інституційні
механізми регулювання макроекономічної динаміки,
забезпечення стійкості економічного зростання,
збільшення частки високотехнологічної та наукоємної
економіки в загальній структурі, формування відповід-
ного балансу між забезпеченням пріоритетних заходів
фінансово-бюджетної політики та збалансованістю
бюджетної системи. Формування сучасної структури
фінансової системи значною мірою опинилися під впли-
вом змін світової економіки, яка здійснює вплив на удос-
коналення механізму її реалізації, результативність еко-
номічної політики. З метою стабілізації фінансового
сектору та підтримки рівня економічної активності
підприємств доцільним є розробка та реалізація сукуп-
ності заходів фіскального регулювання, які включають
бюджетне стимулювання внутрішнього попиту, викори-
стання дієвих інструментів грошово-кредитного регулю-
вання, додаткову капіталізацію фінансових установ.
Достатньо високий якісний рівень фінансових інститутів,
своєчасність та обгрунтованість рішень щодо плануван-
ня належного обсягу державних видатків на відповідні
цілі сприяють створенню передумов для економічного
зростання. Одним з пріоритетних напрямів бюджетно-
го регулювання у сфері видатків є модернізація інфра-
структури, розбудова моделі соціального захисту насе-
лення, пошуку форм взаємодії бюджетної та страхової
складової, ролі держави у регулюванні інвестицій не-
державних пенсійних фондів, механізмів гарантування
суспільного добробуту [3].

Формування ефективного механізму фінансового
регулювання є актуальним та взаємопов'язаним із
розширенням функцій, необхідність виконання яких
постає перед державою. Співвідношення між складо-
вими архітектоніки фінансової системи формуються з
урахуванням державних та ринкових методів впливу на
соціально-економічні процеси. Розробка заходів у
сфері фіскальної та монетарної політики, регулювання
фінансового ринку має враховувати стадії економічно-
го циклу, сприяти активізації основних факторів еконо-
мічного зростання, до яких належить технологічність
економіки, рівень розвитку людського потенціалу, інтег-
рованості вітчизняної економіки у світовій простір. Важ-
ливим є покращення інституційного середовища, яке
характеризує якість взаємодії економічних суб'єктів,
ступінь впливу державного фінансового регулювання,
що створює умови для розвитку економіки та соціаль-
ної сфери.

Інституційні перетворення соціально-економічної
моделі розвитку суспільства обумовлюють необхідність
посилення дієвості фінансової системи. Важливим є
підвищення ступеню координації між її складовими у
сфері підтримки розвитку реального сектору економі-
ки та забезпечення макроекономічної стабільності.
Фінансова політика має грунтуватись на використанні
сукупності заходів грошово-кредитного регулювання,
реалізації виваженої бюджетної політики для забезпе-
чення економічного зростання, достатньо низького

рівня інфляції. З метою активізації структурних змін в
економіці важливим є застосування збалансованого
підходу до формування бюджету. Фіскальна політика
має адаптивно реагувати на економічну циклічність за
необхідності досягнення позитивного бюджетного ба-
лансу в умовах відновлення росту валового внутрішнь-
ого продукту. Особливого значення набувають питання
запровадження державного стратегічного та перспек-
тивного бюджетного планування. Формування прогноз-
них бюджетної показників має узгоджуватись з держав-
ною фінансовою стратегією. Важливим є удосконален-
ня механізмів фінансової політики за умов посилення
впливу глобалізації на вітчизняну економіку. Доцільним
є визначення підходів до дієвого розвитку системи дер-
жавного фінансового регулювання, забезпечення про-
зорості фінансового ринку. Значна увага державних
інститутів має бути зосереджена на питаннях посилен-
ня стійкості фінансової системи, зміцнення її кредитно-
го та інвестиційного потенціалу [4].

Система державного фінансового регулювання має
доповнювати механізм ринкового саморегулювання,
постійно удосконалювати форми та методи впливу дер-
жави на фінансову систему, галузі суспільного вироб-
ництва. Вплив державного фінансового регулювання на
економічні та соціальні процеси відбувається з часовим
лагом. Крім того, лаг впливу грошово-кредитного регу-
лювання є диферентним у порівнянні з тривалістю лагу
відповідного впливу бюджетного регулювання. При роз-
робці заходів фінансової політики важливим є визна-
чення щільності взаємозв'язку між групами фіскальних
та монетарних інструментів з урахуванням наявності
часових лагів. Забезпечення інтенсивного економічно-
го зростання на довгостроковій основі потребує одно-
часного використання інструментів, важелів, механізмів
податкового, митного, бюджетного, грошово-кредитно-
го, валютного регулювання. Від виваженості податко-
вої політики значним чином залежать темпи економіч-
ного зростання, показники зовнішньоекономічної діяль-
ності, обсяги залучення інвестиційних ресурсів, у тому
числі іноземних інвесторів, пріоритети соціальної по-
літики держави. Розвиток податкової системи супровод-
жується постійним удосконаленням механізмів стиму-
лювання соціально-економічного зростання, структур-
ними перетвореннями податкової служби, посиленням
дієвості регулюючої функції податків, покращанням
якісного рівня планування податкових надходжень. Ва-
гомим завданням реалізації механізму податкового ре-
гулювання є створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва та забезпечення формування необхід-
ного обсягу доходної частини бюджету для реалізації
поставлених завдань.

Важливою складовою державного регулювання
фінансової сфери є координація діяльності фінансових
інститутів і забезпечення транспарентності процесів фор-
мування бюджетної та монетарної політики. Взаємоуз-
годження бюджетного та грошово-кредитного регулю-
вання потребує підвищення якісного рівня інституційно-
го забезпечення як державного управління економічни-
ми процесами. Досягнення стабільності фінансової сис-
теми країни як пріоритетного завдання узгодженої реа-
лізації бюджетної та монетарної політики потребує підви-
щення стійкості державних фінансів і належного рівня
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функціонування грошово-кредитних відносин. Монетар-
на політика має дотримуватись адаптивного інфляційно-
го таргетування, за якого допускається певне відхилен-
ня значень індексу споживчих цін від планового індика-
тивного рівня в короткострокових періодах за умови, що
на більш тривалих часових діапазонах темпи зростання
цін в середньому наближаються до цільових. Важливи-
ми завданнями координації фіскальної та монетарної
політики за сучасних умов є досягнення цінової стабіль-
ності в залежності від рівня економічного розвитку; підви-
щення рівня монетизації економіки; фінансування дефі-
циту бюджету через державні цінні папери; мінімізація
значних коливань на валютному ринку.

Досягнення оптимального рівня інфляції видається
можливим при одночасному застосуванні інструментів
інфляційного таргетування та запровадженні інститу-
ційних обмежень при формуванні бюджетних показ-
ників на плановий та наступні два за плановим бюджетні
періоди. До таких інституційних обмежень відносять
встановлення пропорцій темпу зростання рівня видатків
бюджету згідно макроекономічних показників, закріп-
лення граничних обсягів дефіциту бюджету [5].

Інститут бюджетного регулювання має грунтуватися
на сукупності форм, засобів, механізмів формування та
реалізації завдань бюджетної політики, які визначають
умови взаємовідносин учасників бюджетного процесу.
Методи, інструменти, важелі бюджетного регулювання
визначають можливість кількісного і якісного впливу
інституту бюджету на соціальне та економічне середо-
вище. При цьому кількісний вплив характеризується об-
сягом і показниками перерозподілу валового внутрішнь-
ого продукту через бюджетну та податкову систему. Ре-
алізація заходів бюджетного регулювання має визнача-
тись з урахуванням циклічності динаміки економіки та
рівня стійкості системи державних фінансів, зменшення
якого може призвести до ускладнення проведення ефек-
тивного бюджетного регулювання для позитивного впли-
ву на економічні та соціальні процеси [7].

Структурні перетворення фінансової системи краї-
ни повинні здійснюватись з урахуванням функціоную-
чої моделі соціально-економічного розвитку та досві-
ду країн з розвинутою і трансформаційною економікою.
Підхід розвинутих країн до формування механізму
фінансового регулювання є важливим з позиції необ-
хідності встановлення оптимальних пропорцій між скла-
довими фінансової системи завдяки їх багаторічному
досвіду функціонування даних систем з урахуванням
впливу циклічності на економічні процеси та належного
рівня розвитку інституційного середовища. В останні
роки в країнах з розвинутою економікою спостерігаєть-
ся посилення впливу державного фінансового регулю-
вання розвитку економіки та соціальної сфери.

На сучасному етапі розвитку постає необхідність
подальшого вдосконалення фінансової системи, яка б
забезпечувала сприятливі умови для відновлення дина-
міки стійкого економічного зростання, розвитку внут-
рішнього ринку товарів та послуг, оптимізації механіз-
му формування та розподілу національного доходу та
валового внутрішнього продукту між галузями економі-
ки та населенням. У процесі реалізації виваженої бю-
джетно-податкової, грошово-кредитної, соціальної і
інвестиційної політики, органи фінансового регулюван-

ня мають більш поглиблено враховувати інституційний
підхід щодо формування архітектоніки фінансової сис-
теми, з огляду на структурні особливості економіки та
пріоритети суспільного розвитку.

Одним із визначальних інструментів регулювання
соціально-економічних процесів є фінансова політика
держави. В умовах економічної рецесії фінансова пол-
ітика має бути направлена на стимулювання економіч-
ного зростання, розширення внутрішнього попиту та
пропозиції, посилення дієвості фінансово-бюджетного
регулювання. З метою підвищення результативності
фінансового механізму, посилення керованості націо-
нальної економіки важливим є визначення основних
підходів до формування та реалізації фінансової полі-
тики країни в умовах економічних перетворень.

Доцільним є спрямування заходів бюджетного, подат-
кового регулювання у період економічного відновлення на
зниження податкового навантаження, направлення бюд-
жетних асигнувань на становлення високотехнологічного
укладу економіки, науку, освіту, оборону, охорону здоро-
в'я. Важливою складовою бюджетного регулювання по-
винні стати державні закупівлі високотехнологічної про-
дукції вітчизняного виробництва. Одним із вагомих заходів
бюджетного регулювання є спрямування видатків бюдже-
ту на модернізацію транспортної, комунікаційної, енерге-
тичної, житлово-комунальної інфраструктури з метою за-
безпечення сприятливих умов для підвищення дієвості еко-
номічної діяльності. Актуальним є активізація заходів дер-
жавно-приватного партнерства у зазначених галузях.

Інструменти грошово-кредитного регулювання по-
винні забезпечити відповідну грошову пропозицію для
розширеного відтворення розвитку економіки. Необхід-
ним є створення загальноприйнятого як у розвинутих
країнах світу механізму рефінансування Центральним
банком комерційних банків у міру зростання фінансових
потреб економіки. Вагоме значення для посилення
дієвості фінансового регулювання має актуалізація і
оновлення інструментарію забезпечення фінансової ста-
більності. Особливо важливим є імплементація розроб-
лених вимог до достатності банківського капіталу, ме-
тодів оцінки ризику ліквідності, системи моніторингу за
банківськими установами, які розроблені Базельським
комітетом, що сприятиме посиленню стійкості банківсь-
кої системи. Розвиток економіки залежить від функціо-
нування інституту власності, пропорцій державної та при-
ватної форм власності у загальній структурі.

ВИСНОВКИ
Процеси відновлення стійкого економічного зростан-

ня потребують проведення виваженої та збалансованої
бюджетної політики країни, поглиблення співпраці із
міжнародними фінансовими організаціями та реалізації
інституційних перетворень. Вагомою передумовою для
відновлення позитивної економічної динаміки є форму-
вання прозорої та стабільної системи оподаткування, яка
б враховувала інституційні особливості розвитку еконо-
міки. Податкове регулювання має адаптивно реагувати
на економічну циклічність з врахуванням показника до-
ходів бюджету у валовому внутрішньому продукті. Важ-
ливими заходами бюджетного регулювання є посилення
прозорості державних закупівель, зменшення показни-
ка державного боргу у валовому внутрішньому продукті,
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оптимізація мережі соціальної інфраструктури та управ-
лінських інституцій до потреб громади та бюджетних
можливостей. Необхідним є підвищення дієвості держав-
ного фінансового контролю і аудиту, удосконалення кри-
теріїв оцінки ступеню досягнення запланованих цілей та
завдань головних розпорядників бюджетних коштів.
Інструменти монетарного регулювання повинні забезпе-
чити відповідну грошову пропозицію для розширеного
відтворення розвитку економіки. Ступінь розвитку фінан-
сового ринку та його інститутів визначають доступні
інструменти грошово-кредитної політики. Цілі та завдан-
ня бюджетно-податкової політики мають враховувати
пріоритети грошово-кредитного регулювання. Покра-
щення якісного рівня інституційної складової системи
фінансового регулювання сприятиме забезпеченню
фінансової стабільності, результативності структурних
перетворень публічних фінансів, підвищення ефектив-
ності функціонування фінансового ринку. Важливою
складовою регулювання фінансової сфери є координа-
ція діяльності фінансових інститутів і забезпечення транс-
парентності процесів формування бюджетної та монетар-
ної політики. Напрямами удосконалення інституційного
середовища фінансового регулювання визначено поси-
лення дієвості механізмів захисту прав власності, спро-
щення механізмів адміністрування, підвищення корпора-
тивної культури учасників фінансового ринку. В сучас-
них умовах модель економічного зростання країни по-
винна поєднувати інноваційні, соціальні, бюджетно-по-
даткові складові з врахуванням рівня стійкості системи
державних фінансів. З метою посилення ефективності
функціонування системи фінансово-економічних інсти-
тутів важливо підвищити ступінь відповідальності упов-
новажених державних інституцій за досягнення плано-
вих результатів бюджетних програм, посилити рівень ко-
ординації та взаємоузгодженості складових системи дер-
жавного фінансового регулювання економічного розвит-
ку. Система державного фінансового регулювання має
постійно удосконалювати форми та методи впливу дер-
жави на фінансову систему, галузі суспільного виробниц-
тва з метою забезпечення макроекономічної стабіль-
ності. Формування системи стратегічного фінансово-
бюджетного прогнозування і планування сприяє визна-
ченню довгострокових суспільних цілей, що надає харак-
теристику очікуваному рівню розвитку соціальних та
економічних відносин та передбачає аналіз динаміки мак-
роекономічних показників. У процесі формування за-
ходів державного фінансового регулювання доцільним
є врахування сукупності принципів, що забезпечить роз-
виток фінансових відносин, зокрема пріоритетності, зба-
лансованості, інституційної визначеності, ефективності,
наукової обгрунтованості. Фінансова політика країни для
підвищення рівня її результативності потребує постійно-
го удосконалення системи прогнозування фінансово-
бюджетних показників. З метою подальшого розвитку
методології системи прогнозування бюджетних показ-
ників доцільно враховувати низку динамічних взаємозв-
'язків між складовими бюджетної архітектоніки у процесі
перерозподілу валового внутрішнього продукту. Прогно-
зування доходної та видаткової частини бюджету на се-
редньостроковий період має грунтуватись на основі су-
купності відповідних методів, тенденцій макроекономіч-
них показників, необхідності забезпечення бюджетної

збалансованості. Необхідним є підвищення функціональ-
ної адаптивності фінансового регулювання до інститу-
ційного середовища, стратегічних пріоритетів соціально-
економічного розвитку країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Питання про належний рівень бюджетного фінан-
сування соціального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України (далі — ЗСУ) є досить актуаль-
ним, особливо під час проведення оборонної реформи
та впровадження стандартів НАТО.
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ANALYSIS OF EXPENDITURES ON CERTAIN TYPES OF SOCIAL SUPPORT
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У статті проаналізовано динаміку та структуру видатків на деякі види соціального забезпе-

чення військовослужбовців Збройних Сил України. Обгрунтовано, що більшість видатків

Міністерства оборони спрямовуються на забезпечення соціальних гарантій військовослуж-
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бовців.

Визначено основні завдання реформування Збройних Сил України щодо покращення соц-

іальних гарантій військовослужбовців та їх мотивації до проходження служби.

The paper analyzes the dynamics and structure of expenditures for certain types of social support

of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. It is grounded that most of the expenditures of the

Ministry of Defense are aimed at providing social guarantees to servicemen both in cash and in kind.

However, the existing structure of the state budget expenditures does not fully provide needs of the

Ministry of Defense of Ukraine and provide military personnel with their social guarantees. The

conducted research allowed to identify the gradual increase of volumes of expenditures of social
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Ключові слова: видатки на оборону, фінансове забезпечення, соціальне забезпечення, військовослуж-
бовці, Збройні Сили України, Міністерство оборони України.

Key words: defense expenditures, finance support, social support, servicemen, Armed Forces of Ukraine, Ministry
of Defense of Ukraine.

Недостатність фінансового забезпечення украї-
нської армії протягом довгих років призвело до па-
діння рівня життя військовослужбовців, зниження
престижності військової служби та позначилося на
боєздатності армії. Тому стало очевидним, що без
реформування Збройних Сил України, у тому числі і
соціального забезпечення військовослужбовців, не-
можливе подальше покращення ситуації в ук-
раїнській армії.
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Отже, питання покращення фінансування соціаль-
них гарантій військовослужбовців є одним з актуальних
в умовах реформування Збройних Сил України. Перехід
до комплектування військ на професійній основі потре-
бує нового підходу у визначенні пріоритетних напрямів
соціального забезпечення особового складу армії та
осіб, звільнених з військової служби.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, що досліджували питання фінан-
сового забезпечення Збройних Сил України, у тому
числі і соціального забезпечення військовослужбовців,
слід виділити таких: А.Є. Буряченко, А.О. Барабаш,
О.П. Голота, В.І. Мунтіян, І.Ю. Марко, І.М. Семеніхін,
І.М. Ткач, С.М. Чімишенко, Н.М. Щурик та інших. У своїх
дослідженнях науковці визначили роль та місце фінансів
збройних сил у фінансовій системі держави, обгрунту-
вали необхідність кількісних і якісних змін у Збройних
Силах України та важливість вчасного фінансування їх
потреби. Разом з тим, залишається низка проблемних
питань, пов'язаних з фінансовим забезпеченням со-
ціальних гарантій військовослужбовців, які потребують
подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення аналізу видатків Мініс-

терства оборони України на деякі види соціального за-
безпечення військовослужбовців за період 2014—2018
роки та можливості пошуку шляхів удосконалення соці-
ального забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реформування армії неможливе без розв'язання
гострих питань сьогодення, одним з яких є належний
рівень фінансового забезпечення соціальних гарантій
військовослужбовців. Адже лише професійна армія із
соціально захищеними військовослужбовцями може
бути надійною та ефективною, незважаючи на завдан-
ня, що ставляться перед нею у зв'язку зі зміною Воєн-
ної доктрини України та ситуації у світі.

Варто зазначити, що обсяг коштів, які держава ви-
діляє на оборону залежить від військово-політичної си-
туації у світі та регіоні, економічних можливостей дер-
жави, макроекономічних показників і напрямку зовні-
шньої політики держави. Крім того, видатки, що посту-
пають з Державного бюджету на Збройні Сили України
знаходяться у тісному зв'язку із соціально-економічною
ситуацією в країні, її валовим внутрішнім продуктом
(далі — ВВП), а також станом та напрямами розвитку
світової економіки. Зарубіжний досвід свідчить, що не-
обхідно збільшувати бюджетні видатки на оборону на
період реалізації заходів, пов'язаних із реформуванням
збройних сил. Крім того, збільшення такого фінансу-
вання безпосередньо пов'язується з участю армії в
збройних конфліктах.

Одним із критеріїв, що характеризує прагнення дер-
жави забезпечити необхідні умови розвитку Збройних
Сил України та підтримання боєздатності таких сил на
рівні відповідно до існуючих загроз, є обсяг оборонних

видатків та їх розподіл за загальновизнаними напря-
мами, якими є:

— утримання особового складу;
— навчання та бойова підготовка військ;
— розвиток озброєння та військової техніки;
— інфраструктура.
Здійснюючи видатки на утримання особового скла-

ду, держава дотримується визначених параметрів.
Рівень забезпечення військовослужбовців соціальними
гарантіями протягом всієї історії цього напряму зале-
жав від економічного розвитку держави та її відношен-
ня до силового блоку, до якого в першу чергу відносять-
ся Збройні Сили України.

Сьогодні, в умовах проведення оборонної рефор-
ми, постала необхідність розкриття питання своєчас-
ності та повноти фінансування основних заходів розвит-
ку збройних сил, серед яких важливе значення займає
соціальне забезпечення військовослужбовців.

Фінансування потреб національної оборони в Укра-
їні здійснюється виключно за рахунок Державного бю-
джету в розмірі, який щороку визначається Законом Ук-
раїни "Про Державний бюджет України" та забезпечує
належне виконання завдань оборони. Рівень фінансу-
вання оборони обчислюється як відношення обсягу
бюджетного фінансування оборонних витрат до ВВП.
У країнах НАТО в середньому цей показник дорівнює
2—4%. У нас же він має становити не менше 3% запла-
нованого обсягу ВВП та йти виключно на сили оборони
[3]. Нарешті ця норма була закріплена на законодавчо-
му рівні у нещодавно прийнятому Законі України від
21.06.2018 року №2469-VIII "Про національну безпеку
України", у якому одним із найважливіших положень є
визначений річний обсяг видатків на фінансування сек-
тору безпеки та оборони.

Такий рівень фінансування повинен належним чи-
ном забезпечити заходи з утримання та реформування
збройних сил, якісне оновлення військ (сил), закупівлю
та модернізацію озброєнь і військової техніки, а також
соціальний захист військовослужбовців. Однак частка
бюджетних коштів на оборону на сьогодні не досягає
встановленого чинним законодавством рівня 3% від
ВВП.

Слід зазначити, що перші обраховані прогнозовані
показники видатків на потреби оборони із Державного
бюджету були прийняті Урядом України у лютому 2004 р.
та були розраховані до 2015 р. На той час передбачало-
ся фінансування Міноборони на рівні 2% від ВВП. Од-
нак у 2007 р. ця норма була скасована і фінансування
Міністерства оборони переведено на так званий "руч-
ний режим" — по мірі необхідності і з метою виконання
лише негайно посталих питань чи завдань.

Починаючи з 2008 р., при сталому зростанні ВВП,
видатки на потреби оборони навпаки зменшувалися. Си-
туація постійного неналежного фінансування Збройних
Сил призвела до того, що у 2010—2013 роках за ста-
ном витрат на потреби оборони Україна посідала пере-
достаннє місце серед країн Європи та становили менше
1% від ВВП.

Тому є очевидним, що Міністерство оборони Украї-
ни не мало змоги в повному обсязі забезпечити реалі-
зацію конституційних прав і свобод військовослуж-
бовців, і перш за все це стосувалось соціального захис-
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ту військовослужбовців та членів їх
сімей. Причинами цього є ряд факторів,
серед яких і недофінансування потреб
оборони та соціальних програм. Реаль-
не забезпечення фінансування необхі-
дних потреб Збройних Сил України за-
безпечувалось на рівні менше 50—60%
[7, с. 43].

Негативна тенденція до зниження
державних видатків для Міністерства
оборони позначилося на низькій забез-
печеності військовослужбовців та
членів їх сімей, невдоволеності військо-
вою службою та масовим звільненням
з лав збройних сил. Зазначене, в свою
чергу, призвело до низького рівня боє-
готовності армії та неможливості
здійснення адекватних дій оборонного характеру у
зв'язку з військовою агресією в Автономній Республіці
Крим та на Сході України.

Позитивні зрушення щодо збільшення обсягів ви-
датків на оборону спостерігаються у 2014 р., після по-
чатку проведення антитерористичної операції (на сьо-
годні і надалі по тексту — операція Об'єднаних сил).
Відповідні зміни щодо фінансового забезпечення по-
треб Міністерства оборони наведено у таблиці 1.

Виходячи з даних (табл. 1), ми спостерігаємо щорі-
чне збільшення обсягів фінансування Міністерства обо-
рони України у національній валюті. Однак таке зрос-
тання виглядає менш радикальним, якщо представити
динаміку видатків на потреби Міністерства оборони
України в доларах. Так у 2007 р. Україна витратила на
оборону $1,6 млрд, а в 2017 р. — $2,35 млрд. Якщо у
гривневому еквіваленті видатки зросли фактично у 8 ра-
зів, то у доларовому — всього лише у 1,47 раз. Таке
зростання у доларовому еквіваленті досить не значне,
що пов'язано зі значним зростанням курсу долару про-
тягом 2015—2017 років та відповідною інфляцією і еко-
номічною ситуацією в країні.

Зменшення частки видатків на Збройні Сили Украї-
ни у відсотках валового внутрішнього продукту протя-
гом довгих років, дисбаланс між потребами Збройних
Сил України та ресурсними можливостями держави
щодо їх задоволення дозволяло підтримувати тільки
мінімальні спроможності, що свідчило про деградацію
військової професії. Це призвело до високого ступеня
ризику невиконання завдань за призначенням, зменшен-
ня показників формування державного оборонного за-
мовлення, гальмування розвитку оборонно-промисло-
вого комплексу, а головне, це призвело до низького
рівня задоволення потреб військовослужбовців як у
грошовому, так і матеріальному забезпеченні. Водно-
час існуюче фінансове забезпечення Збройних Сил Ук-
раїни в необхідних обсягах позитивно позначається і на
реалізації соціальних гарантій, пільг та компенсацій
військовослужбовців.

Починаючи з 2014 р. в Україні відбуваються зміни
щодо покращення рівня видатків на оборону. На це
вплинули досить важливі чинники, такі як початок про-
ведення антитерористичної операції (сьогодні — опе-
рація Об'єднаних сил) на Сході України, для подолання
якої держава почала залучати громадян для проходжен-

ня військової служби у збройних силах, необхідність
модернізації озброєння, розробки нових зразків озбро-
єння та військової техніки та їх закупівлі, проведення
капітального ремонту та будівництва нових військових
містечок під створені військові підрозділи, курс на про-
ведення оборонної реформи відповідно до євроатлан-
тичних норм та критеріїв членства в НАТО. Тому лише у
2015 р. спостерігаємо позитивні зрушення, де з прий-
няттям нормативно-правових актів щодо фінансування
військовослужбовців ЗСУ значно підвищили рівень їх
матеріального забезпечення. Такі заходи звісно відоб-
разились на мотивації військовослужбовців до виконан-
ня обов'язків військової служби та дещо послабили со-
ціальну та кадрову напругу в армії.

Слід зазначити, що більшість видатків Міністерства
оборони спрямовуються на забезпечення соціальних
гарантій військовослужбовців як у грошовому, так і у
натуральному вигляді. При цьому, існуюча структура
видатків державного бюджету не дозволяє повністю
задовольняти потреби Міністерства оборони України та
забезпечити військовослужбовців їх соціальними гаран-
тіями. Так, до видатків Міністерства оборони України
на соціальне забезпечення військовослужбовців необ-
хідно включати видатки на виплату грошового забезпе-
чення військовослужбовцям; забезпечення військово-
службовців продовольством; придбання та видачу
військовослужбовцям речового майна (обмундируван-
ня); медичне обслуговування та лікування військово-
службовців; забезпечення військовослужбовців жилим
приміщенням; виплату одноразової грошової допомо-
ги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення інвалідності
військовослужбовців та виплату винагороди за участь в
операції Об'єднаних сил.

Дослідження складу і структури видатків держбю-
джету України для Міністерства оборони у розрізі про-
грамної класифікації дає підстави говорити, що най-
більша частка фінансування припадає на програму
2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил Украї-
ни та підготовка військ" та складає 70% від загальної
суми коштів, виділених Міністерству оборони. Переваж-
на частка видатків за цією програмою спрямовується на
виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.

Так, у 2015 р. обсяг фінансування Міністерства обо-
рони становив 49,3 млрд грн, у 2016 р. склав 58,0 млрд

Роки 
ВВП 

млрд грн 

Фактично 

виділено 
Міністерству 

оборони в 

млрд грн 

Відсоток 
від ВВП 

Середньо-
річний курс 

дол. до грн 

ВВП 
в млрд дол. 

Фактичні 
видатки в 

млрд дол. 

2007 720,7 8,1 1,12 5,05 142,72 1,60 

2008 948,1 9,5 1,00 5,26 180,24 1,81 

2009 913,3 8,3 0,91 7,79 117,25 1,07 

2010 1 082,6 10,2 0,95 7,93 136,52 1,29 

2011 1 316,6 12,3 0,93 7,94 165,82 1,55 

2012 1 408,9 14,0 1,00 7,99 176,33 1,76 

2013 1 454,9 15,3 1,05 7,99 182,09 1,92 

2014 1 566,7 26,5 1,69 11,89 131,77 2,23 

2015 1 988,5 49,3 2,48 21,84 91,05 2,26 

2016 2 383,2 58,1 2,46 26,90 88,59 2,16 

2017 2 645,3 72,1 2,53 27,00 97,97 2,67 

Таблиця 1. Аналіз видатків Державного бюджету на потреби

Міністерства оборони України за 2007—2017 рр.

Джерело: складено автором на підставі даних [4; 6].
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грн, що дало змогу забезпечити потреби Збройних Сил
на мінімально-необхідному рівні. Одним із пріоритет-
них напрямів фінансування у 2016 р. стали видатки на
виплату грошового забезпечення військовослужбовців,
так як саме тоді відбулося суттєве підвищення його
розмірів.

Видатки Держбюджету для Міністерства оборони
України у 2017 р. склали 72,1 млрд грн, з яких 32,7 млрд
грн було виділено на грошове забезпечення військово-
службовців, оплату праці працівників Збройних Сил Ук-
раїни, одноразову грошову допомогу у разі загибелі або
інвалідності; 0,8 млрд грн відведено на будівництво
(придбання) житла [1].

Так виконання бюджету Міністерства оборони Ук-
раїни у 2017 р. дало змогу забезпечити соціальні вип-
лати особовому складу в повному обсязі та здійснити
збільшення розмірів грошового забезпечення окремим
категоріям військовослужбовців (військовослужбовцям
Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ,
сержантському та старшинському складу тощо); підви-
щення розмірів винагороди за безпосередню участь в
операції Об'єднаних сил (до 10,0 тис. грн на лінії бойо-
вого зіткнення).

Слід зазначити, що у Законі "Про Державний бюд-
жет України на 2018 рік" для Міністерства оборони пе-
редбачено 86,0 млрд грн (2,58% ВВП). Виділенні із Дер-
жавного бюджету України кошти передбачено розпо-
ділити так: 30,0 млрд грн на грошове забезпечення та
заробітну плату; 3,6 млрд грн передбачено розподіли-
ти на харчування особового складу; 3,5 млрд грн — на
забезпечення військовослужбовців речовим майном;
0,8 млрд грн — передбачено витратити на будівництво
(придбання) житла; 0,7 млрд грн — на медичне забез-
печення[4]. Отже, пріоритет у фінансуванні цього року
буде надано підвищенню соціального захисту військо-
вослужбовців.

Однак, незважаючи на значне збільшення фінансо-
вого ресурсу на Збройні Сили України, забезпечено не
всі потреби: нормативна потреба на їх фінансування від
розміру валового внутрішнього продукту свідомо не
виконується з боку держави, зважаючи на темпи еко-
номічного розвитку та ненадходження запланованих
доходів до Державного бюджету, залежність від фінан-
сових надходжень від країн Європейського союзу та
США.

Найбільш гострою проблемою у ЗС України зали-
шається питання забезпечення житлом військовослуж-
бовців, які перебувають на квартирному обліку протя-
гом останніх років. Затверджена Урядом ще у 1999 р.
Комплексна програма забезпечення житлом військовос-
лужбовців, осіб рядового і начальницького складу, по-
садових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх
справ та членів їх сімей, згідно з якою Міністерство обо-
рони у 2011—2017 роках мало побудувати (придбати)
понад 45 тис. квартир, залишилася невиконаною, а
кількість військовослужбовців ЗС України, які перебу-
вають на квартирному обліку, за цей період збільшила-
ся до 45,1 тис. осіб.

Аналіз видатків за КПКВ 2101190 "Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців Зброй-
них Сил України" свідчить, що у 2013 р. було виділено
117,1 млн грн, у 2014 р. — 189,4 млн грн, у 2015 р. —

870,8 млн грн, у 2016 р. — 687,3 млн грн, у 2017 р. —
751 млн грн, у 2018 р. на ці заходи передбачено витра-
тити 857,6 млн грн. Однак зростання фінансування за
цією програмою не вирішує ситуацію із забезпеченням
житлом військовослужбовців, які перебувають на квар-
тирному обліку. Оскільки єдиним джерелом розв'язан-
ня житлової проблеми військовослужбовців залишають-
ся кошти державного бюджету, дефіцит бюджетних
асигнувань в умовах незастосування механізмів довго-
строкового та іпотечного кредитування будівництва
(придбання) житла, незалучення інвестицій для будів-
ництва житла на земельних ділянках лише поглиблює
цю проблему, оскільки кількість військовослужбовців
на квартирному обліку постійно збільшується. Так, ста-
ном на початок 2018 р. у черзі на отримання квартир
перебуває близько 45 тис. сімей військовослужбовців,
тисячі з яких вже понад 20 років чекають на його отри-
мання. Постає питання звідки Міністерство оборони
візьме мільярди гривень на придбання чи будівництво
квартир для військовослужбовців, якщо на цей напря-
мок у бюджеті відомства закладається менше одного
мільярда гривень на рік. Головною проблемою є те, що
бюджетні кошти використовуються з недотриманням
вимог чинного законодавства, а також за відсутності
належного ефективного фінансування існуючих про-
грам, в тому числі і сфері соціального захисту військо-
вослужбовців. У результаті така важлива соціальна про-
блема, як забезпечення житлом військовослужбовців
ЗСУ, залишається не розв'язаною.

Оскільки найбільш визначальним у реформуванні
збройних сил є рівень боєздатності військ, вагомою
складовою на наше переконання, є соціальне забезпе-
чення військовослужбовців. На сьогоднішній день це
питання залишається одним з найактуальніших і таким,
що потребує якнайшвидшого вирішення. За весь час
існування збройних сил, з моменту незалежності украї-
нської держави в 1991 р. законами України "Про Дер-
жавний бюджет" на відповідний рік та іншими норма-
тивно-правовими актами відбувається суттєве обмежен-
ня або взагалі призупиняється надання соціальних га-
рантій і пільг військовослужбовцям, що пов'язувались
з введенням мораторіїв на виплати і компенсації, замо-
роження проектів соціальної сфери (в тому числі і за-
безпечення військовослужбовців житлом) а іноді вза-
галі призупинення виплати грошового забезпечення в
обсягах та нормах, що запроваджувались урядом Укра-
їни.

Маючи негативний досвід, ми зобов'язані віднови-
ти ці інституції та створити умови, за яких ефективне
фінансування Збройних Сил в обсягах, необхідних для
виконання бойових завдань в умовах сьогодення, забез-
печувало б і життєдіяльність військовослужбовців з ура-
хуванням попиту та їх мотивації, які безпосередньо по-
в'язані із соціальним захистом особового складу украї-
нського війська та його матеріальним забезпеченням.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, проведений аналіз державних видатків на
потреби Збройних Сил України свідчить про те, що
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вперше за останні роки намітилася тенденція посту-
пового, хоча й повільного, їх наближення за визна-
ченими позиціями до міжнародних стандартів. Зав-
дяки поступовому збільшенню видатків на потреби
Збройних Сил України відбувається покращення
соціального забезпечення військовослужбовців.
Однак, слід враховувати той факт, що поступове
збільшення обсягів видатків соціального спрямуван-
ня за досліджуваний період носить інфляційний ха-
рактер, що відчутно відбивалося на добробуті та
життєдіяльності військовослужбовців, оскільки
вжиті державою заходи нівелюються зростаючими
темпами інфляції і є серйозною перепоною реалі-
зації запланованих цілей.

Тому нині ми помічаємо впровадження якості управ-
ління, навчання й забезпечення ЗС України відповідно
до стандартів НАТО. У сучасній геополітичній та еко-
номічній ситуації оптимізація технічного й кадрового
потенціалу ЗС України скеровується в напрямку пере-
ходу від кількісних до якісних показників, що дасть
можливість ефективно використовувати оборонний
бюджет [2].

Водночас, незважаючи на зусилля органів дер-
жавної влади України, перелік напрямів соціального
забезпечення військовослужбовців ЗС України фак-
тично залишається незмінним з 2014 р.  (крім
збільшення розмірів  грошового забезпечення
військовослужбовців). Унаслідок цього кількісні по-
кращення не вдалося втілити у реформи якості соц-
іального захисту українських військових. Зокрема
реалізація задекларованих заходів соціального за-
безпечення гальмується через складність процедур і
кількість обов'язкових інстанцій (бюрократичні про-
цедури), обмеження фінансових можливостей та не-
достатність фінансування (незначний економічний
розвиток країни та зростання ВВП), неготовність
значного кола посадових осіб та безпосередніх ви-
конавців до здійснення необхідних змін, відсутність
дієвої системи контролю за їхньою результативністю,
тощо. Це стає предметом постійної громадської кри-
тики, спричинює закономірне незадоволення як се-
ред військовослужбовців, так і серед інших громадян.
Така ситуаціє призвела до того, що в 2018 р. зменши-
лась кількість бажаючих продовжувати військову
службу в лавах ЗС України.

Тому головним завданням реформування Збройних
Сил України повинно бути надання військовослужбов-
цям і членам їх сімей такого комплексу соціальних га-
рантій та послуг, котрий би:

— був адекватним рівню ризику, який вони на себе
добровільно беруть;

— мотивував до добровільного проходження
військової служби, особливо в умовах збройного кон-
флікту;

— забезпечував їх рівень життя на рівні європейсь-
ких країн та країн-членів НАТО.

Саме тому слід будувати виважену політику раціо-
нального використання фінансового ресурсу на потре-
би української армії та винайти можливості ефективно-
го вкладення частини видатків для повноцінного со-
ціального забезпечення військовослужбовців та членів
їх сімей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Належний рівень державного регулювання міжна-

родної економічної діяльності корпорацій, що працю-
ють на території України є пріоритетною задачею роз-
витку економічного потенціалу України. Держава не в
змозі регулювати всі аспекти багатосторонньої діяль-
ності корпорацій. На зміну жорстким методам регламен-
тації норм зовнішньоекономічної діяльності, правил
експорту, імпорту, транспортування, торгівлі приходить
нова система економічних відносин між корпораціями
та їх партнерами за кордоном, постачальниками та спо-
живачами, інвесторами та реципієнтами, корпораціями
та державою, корпораціями та міжнародними інститу-
ціями яка будується на усталених світових стандартах.
Роль держави багато в чому перебирають на себе спе-
ціалізовані організації та спеціальні інститути.
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AREAS OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY
OF CORPORATIONS

У статті визначено, що серед основних напрямів державного регулювання міжнародної економі-

чної діяльності корпорацій слід виділити участь у міжнародних організаціях, економічне співробіт-

ництво, представництва міжнародних структур та організацій в Україні, двостороннє співробітниц-

тво. Проаналізовано участь України у міжнародних організаціях та визначено центральну роль МЗС

у цьому процесі. Визначено базові міжнародні інституції, які співпрацюють з державою в цьому на-

прямі та найбільш вагомі міжнародні документи. Зазначено, що новітній стан реалізації функцій дер-

жавного регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій на засадах інтеграційних
відносин є недостатньо ефективним. Це зумовлено інтеграцією у вищезазначені процеси таких країн

як Японія, Китай, країни Європейського Союзу. Ці країни мають набагато ширші інтеграційні відно-

сини з країнами партнерами як за географічною ознакою так і з країнами, що є стратегічними парт-

нерами за ознаками спільних зовнішньоекономічних інтересів.

The article stipulates that among the main directions of state regulation of international economic

activity of corporations should be distinguished participation in international organizations, economic

cooperation, representation of international structures and organizations in Ukraine, bilateral
cooperation. The analysis of Ukraine's participation in international organizations and the central role of

the Ministry of Foreign Affairs in this process are determined. The basic international institutions which

cooperate with the state in this direction and the most important international documents are determined.

It is noted that the state of implementation of the functions of state regulation of international economic

activity of corporations on the basis of integration relations is not sufficiently effective. This is due to the

integration into the above processes of countries such as Japan, China, the countries of the European

Union. These countries have much wider integrational relations with partner countries both geographically

and with countries that are strategic partners on the basis of common foreign economic interests.

Ключові слова: державне, регулювання, діяльність, корпорації, міжнародні, організації.
Key words: state, regulation, activity, corporations, international organizations.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Не применшуючи значущості наукових доробків,
які зробили такі вчені як Амоша О.І., Гладченко А.Ю.,
Мешко Н.П., Жовнірчик Я.Ф., Карташов Є.Г., Кру-
шельницька Т.А., Сазонець І.Л., Філіпенко А.С. в дос-
лідження проблем розвитку нових напрямів регулю-
вання діяльності міжнародної економічної діяльності
корпорацій та дослідження іноземного досвіду діяль-
ності міжнародних інституцій в цій сфері, необхідно
визначити, що багато питань у сфері саме імплемен-
тації міжнародних стандартів міжнародної діяльності
на функціонування корпорацій в українських реаліях
та взаємодія цих інститутів з системою державного
управління України залишається недостатньо розкри-
тою.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
(МЕТА СТАТТІ)

Недостатня ефективна взаємодія органів держав-
ного управління та інститутів, що функціонують у сфері
регулювання міжнародної економічної діяльності кор-
порацій, незначна кількість вітчизняних корпорацій, що
будують свою діяльність на основі вимог міжнародних
інституцій обумовили доцільність розкриття цієї пробле-
ми в поданій статті. В статті буде розглянуто один з го-
ловних інструментів регулювання міжнародної еконо-
мічної діяльності — представництво України у міжна-
родних організаціях.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для визначення стану функціонування та результа-
тивності державних механізмів регулювання міжнарод-
ної економічної діяльності корпорацій в Україні нами
було виділено такі напрями, що характеризують
найбільш важливі аспекти державних механізмів регу-
лювання міжнародної економічної діяльності корпо-
рацій в Україні: участь у міжнародних організаціях; еко-
номічне співробітництво; представництва міжнародних
структур та організацій в Україні; двостороннє співро-
бітництво. Проте перш за все слід зазначити, що стан
функціонування державних механізмів регулювання
міжнародної економічної діяльності корпорацій в Ук-

раїні залежить від інституційного контексту, що пред-
ставлений на рисунку 1.

Першим і вкрай важливим виміром результативності
державних механізмів регулювання міжнародної діяль-
ності корпорацій в України є участь у міжнародних орга-
нізаціях. Україна бере активну участь у всіх напрямках
діяльності ООН, найважливішими з яких є підтримання
міжнародного миру та безпеки та зміцнення верховен-
ства права у міжнародних відносинах, розвиток співробіт-
ництва у вирішенні проблем соціально-економічного та
гуманітарного характеру, забезпечення прав людини [1].

Україна є учасницею більшості універсальних міжна-
родних договорів, депозитарієм яких виступає Гене-
ральний секретар ООН. За час свого членства в ООН
Україна тричі обиралася непостійним членом Ради Без-
пеки (1948—1949, 1984—1985, 2000—2001 рр.), шість
разів — членом Економічної і Соціальної Ради (востаннє
на період 2010—2012 рр.). Кандидатуру України вису-
нуто на обрання до складу непостійних членів Ради Без-
пеки ООН на період 2016—2017 рр. (за час членства в
ООН Україна тричі була обрана непостійним членом РБ
ООН: 1948—1949, 1984—1985, 2000—2001 рр.), до
складу Ради ООН з прав людини на період 2018—2020
рр. (Україна двічі була обрана членом РПЛ ООН 2006—
2008, 2008—2011 рр.), до складу Економічної і Соціаль-
ної Ради ООН на період 2019—2021 рр. (вшосте Украї-
на входила до складу ЕКОСОР у 2010—2012 рр.).

Рис. 1. Система державних механізмів регулювання міжнародної діяльності

корпорацій в Україні
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Україна є членом наступних керівних органів ООН
та спеціалізованих установ системи ООН: Комісії ООН
з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (2010—2014 рр.),
Комісії із соціального розвитку (2012—2015 рр.), Комісії
з наркотичних засобів (2012—2015 рр.), Комітету з
внесків (2013—2015 рр.), Виконавчої ради Структури
ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок "ООН-Жінки" (2011—2013 рр.), Ко-
мітету з інформації (2013—2014 рр.), Ради Організації
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) (2010—2013 рр.),
Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації
Всесвітнього поштового союзу (2013—2016 рр.), Про-
грамного та бюджетного комітетів Всесвітньої органі-
зації інтелектуальної власності (ВОІВ). Постійний пред-
ставник України при ООН обраний Головою Шостого
комітету (правові питання) 67-ї сесії ГА ООН (2012—
2013 рр.), Україна Віце-головує в Асамблеї Міжнарод-
ної морської організації, представник нашої держави
входить до складу Міжнародного трибуналу з морсь-
кого права (2011—2021 рр.) [2].

Представники України також входили до складу
керівних органів, Продовольчої та сільськогосподарсь-
кої організації ООН (Рада ФАО), Всесвітньої продоволь-
чої програми ООН (Виконавча Рада ВПП). Україна бере
участь у діяльності Європейської економічної комісії
ООН, діяльність якої спрямована на зміцнення регіо-
нального співробітництва у сфері енергетики, транспор-
ту, екології, економічної інтеграції. ЄЕК ООН є для нашої
країни одним із важливих джерел технічної допомоги у
вищевказаних галузях. На періоди 2002—2003 та
2007—2008 рр. Постійний представник України у Же-
неві обирався заступником Голови ЄЕК ООН. Представ-
ники України працюють у складі Бюро комітетів ООН:
екологічної політики (КЕП) та сталої енергетики (КСЕ)
[5].

Здійснюється ефективна взаємодія України зі спе-
ціалізованими установами ООН з багатьох питань гло-
бального порядку денного, включаючи боротьбу з
бідністю, охорону навколишнього середовища, вдоско-
налення системи охорони здоров'я тощо. Важлива роль
у здійсненні цієї взаємодії належить Офісу ООН в Ук-
раїні, який забезпечує реалізацію проектів Програми
розвитку ООН в Україні (ПРООН), активно співпрацю-
ючи з Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Міністерством екології та природних ресурсів, Міністер-
ством у справах сім'ї, молоді та спорту, іншими украї-
нськими відомствами. Крім ПРООН, Офіс координує
діяльність в Україні Всесвітньої організації охорони
здоров'я (ВООЗ), МАГАТЕ, МОП, Управління Верхов-
ного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), Об'єдна-
ної програми ООН з питань ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС),
Управління ООН з наркотиків і злочинності, ЮНЕСКО
та ЮНІСЕФ. На окрему увагу заслуговує грунтовна ро-
бота, що здійснюється українською стороною на різних
напрямках співробітництва з МАГАТЕ. Одним із актуаль-
них завдань цього співробітництва є налагодження взає-
модії у "трикутнику" Україна — ЄС — МАГАТЕ в рам-
ках інтеграції енергетичних просторів. Важливою для
української сторони подією буде головування представ-
ника України на Другій сесії Підготовчого комітету Огля-
дової конференції 2010 року держав-сторін Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться

під егідою МАГАТЕ. Завдяки послідовній та виваженій
позиції України в ООН та інших міжнародних організа-
ціях, наша країна отримує значну технічну допомогу з
боку спеціалізованих установ ООН, її фондів та програм.
На сучасному етапі міжнародного співробітництва все
більше уваги приділяється сільському господарству, в
тому числі, в контексті вирішення продовольчих, со-
ціальних та екологічних проблем. Працюючи у складі
п'яти комітетів та трьох комісій ФАО, українська сто-
рона безпосередньо залучається до прийняття рішень
у цій важливій сфері. Суттєвою перевагою співробітниц-
тва з ФАО є отримання Україною технічної допомоги
для розвитку пріоритетних галузей АПК [4].

Національне космічне агентство України залучаєть-
ся до обговорення актуальних проблем застосування
космічної техніки і технологій в рамках Комітету ООН з
використання космічного простору в мирних цілях, пра-
цює у складі Комітету супутникового спостереження за
Землею та трьох інших структур. Активно підтримує та
розвиває багатосторонні міжнародні зв'язки Держав-
ний комітет України з питань технічного регулювання
та споживчої політики (в першу чергу, з Міжнародною
організацією стандартизації). Зазначена діяльність має
важливе значення в контексті виконання зобов'язань
України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) та
позитивно впливає на конкурентоспроможність украї-
нських товарів [3].

З набуттям нашої країною членства у СОТ у травні
2008 р. розпочався новий етап багатостороннього
співробітництва України. Українська сторона працюва-
ла на засіданнях Генеральної ради СОТ, брала участь у
дво- та багатосторонніх процесах в рамках Доха-раун-
ду, опрацьовує питання щодо приєднання України до
існуючих в рамках Організації угруповань держав-
членів, які об'єднані за регіональною ознакою або за
спільними сферами діяльності. Членство в СОТ відкри-
ло для України можливість ведення переговорів по уго-
дах про вільну торгівлю з ЄС та Європейською асоціа-
цією вільної торгівлі, посилило позицію нашої країни в
імплементації чинних двосторонніх угод про вільну тор-
гівлю. Актуальним завданням залишається подальше
реформування зовнішньоторговельного режиму Украї-
ни з метою приведення його у відповідність до норм та
принципів СОТ [8]. Відзначаючи як одну з найбільш важ-
ливих функцій СОТ для економічного розвитку України
Халатур С.М. пропонує своє бачення участі міжнарод-
них організацій у забезпеченні продовольством країн
світу, що відносяться за розвитком до різних груп
(рис. 2).

У контексті глобальної економічної та фінансової
кризи та її негативного впливу на становище українсь-
кої економіки зростає важливість міжнародного фінан-
сового співробітництва України, особливо з групою
Світового банку. Співпраця з Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку здійснюється відповідно до
Стратегії партнерства з Україною на період 2008—2011 рр.,
яка має на меті забезпечення в Україні сталого еконо-
мічного зростання та підвищення конкурентоспромож-
ності економіки, реформування державних фінансів та
державного управління, поліпшення державних послуг
у сфері охорони здоров'я та освіти. Вагоме значення
для державного сектора української економіки мають
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капіталовкладення Європейського банку реконструкції
та розвитку, спрямовані на реалізацію проектів в енер-
гетиці, транспорті та зв'язку, сфері муніципальної інфра-
структури.

Здійснюючи загальну координацію роботи украї-
нських відомств, що пов'язана з членством нашої краї-
ни у міжнародних структурах, МЗС водночас виступає
головним відповідальним відомством України у відно-
шенні двадцяти з них (у тому числі ООН та її головних
органів). У числі таких структур слід особливо виділити
регіональні організації та інтеграційні угруповання —
Раду Європи, ОБСЄ, Організацію за демократію та роз-
виток — ГУАМ, Організацію Чорноморського еконо-
мічного співробітництва (ОЧЕС), Центральноєвропейсь-
ку ініціативу (ЦЄІ). Широка тематика діяльності цих
організацій та різноманітність завдань, пов'язаних з

участю в них української сторони, потребує залучення
до роботи багатьох інших відомств. Так, взаємодія в
рамках ОЧЕС пов'язана із просуванням інтересів украї-
нської сторони в сфері транспорту і комунікацій, фінан-
совому та науковому співробітництві, в енергетиці та
охороні довкілля, туристичній сфері. З лютого 2007 по
квітень 2008 р. Україна успішно головувала в цій орган-
ізації. ГУАМ сьогодні є динамічною та ефективною
організацією, яка має значний потенціал співробітницт-
ва у транспортній, енергетичній, гуманітарній і безпеко-
вій сферах. [9].

Членство України у Раді Європи є важливим чин-
ником інтеграції країни у єдиний європейський право-
вий простір шляхом приведення національного зако-
нодавства у відповідність до норм організації. Основні
напрями співробітництва України та РЄ, зокрема, за-

Джерело:  [6; 7].

Рис. 2. Взаємодія міжнародних організацій в сфері забезпечення продовольством країн
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безпечення прав людини та соціальної єдності, рефор-
мування судової системи, боротьбу із корупцією по-
кладено в основу Плану дій РЄ для України на 2008—
2011 рр. Відповідно до Статуту РЄ, Україна представ-
лена у всіх головних органах РЄ; у 2010—2011 рр.
відбулося головування України в Комітеті Міністрів РЄ.
Таким чином, система органів державного управління
України в інтегрована в більшість існуючих міжнарод-
них організацій, що є релевантними до сфери держав-
них механізмів регулювання міжнародної діяльності
корпорацій [6].

Аналізуючи характеристику членства України в
міжнародних організаціях релевантних до сфери дер-
жавного регулювання міжнародної діяльності корпо-
рацій, слід підкреслити, що хоча українська система
державного управління має формальний статус у
більшості міжнародних організацій, але на сьогодні це
не дає достатніх можливостей застосовувати механіз-
ми державного регулювання міжнародної діяльності
корпорацій у повній мірі. Так, не завжди застосування
державних механізмів регулювання міжнародної діяль-
ності корпорацій на основі співпраці з міжнародними
організаціями сприяє розвитку торгових процесів. Так,
наприклад, одним проявів такого стану є відносно слабкі
позиції України в таких організаціях, як: СОТ, економі-
чна рада ООН та ЮНКТАД [7].

ВИСНОВКИ
Вищезазначені міжнародні організації відіграють

значну роль у міжнародних економічних процесах. Ло-
біювання в рамках цих процесів відбувається виключно
на засадах державної служби та інших органів держав-
ної влади і слабкі позиції України не дозволяють відсто-
ювати позиції щодо розширення зовнішньоекономічної
діяльності

Як свідчить систематизація участі, інтеграція дер-
жавних механізмів регулювання міжнародної економі-
чної діяльності корпорацій в площині інтеграційних
відносин станом на 2017 р. новітній стан реалізації
функцій державного регулювання міжнародної еконо-
мічної діяльності корпорацій на засадах інтеграційних
відносин є недостатньо ефективним з огляду на інтег-
рацію у вищезазначені процеси таких країн, як Японія,
Китай, країни Європейського Союзу. Ці країни мають
набагато ширші інтеграційні відносини з країнами парт-
нерами як за географічною ознакою, так і з країнами,
що є стратегічними партнерами за ознаками спільних
зовнішньоекономічних інтересів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення потреб територіальних громад, перш за

все, має бути в компетенції та у сфері відповідальності
органів місцевого самоврядування, які найкраще усві-
домлюють економічний, соціальний та політичний стан
територіальної громади. Однак органи місцевого само-
врядування мають формувати навколишнє середовище
для економічного зростання, впливаючи на трансфор-
мацію всіх економічних, соціальних та політичних ва-
желів з метою залучення інвестицій, розвитку місцево-
го виробництва, активному сприянню створення нових
робочих місць та наданню преференцій щодо самозай-
нятості населення, тобто розвитку малого приватного
бізнесу.

Децентралізація української влади та економічних
відносин має стати основним поштовхом до створення
стабільної економічної системи в незалежності від не-
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гативних економічних явищ як зовнішніх, так і внутрішніх
відносно територіальних громад. Однак визначення
механізмів проведення структурних реформ як мож-
ливість досягнення стійкого економічного розвитку
місцевої громади є основним питанням до стабільного
розвитку держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Щодо питання децентралізації влади та регіональ-
ної політики і стійкого економічного зростання украї-
нської економіки займалися провідні українські вчені,
як то: М.П. Бутко, С.М. Писаренко, О.Д. Хомик, С.Л. Шульц.
Дослідження проблематики стимулювання регіонально-
го розвитку було сферою наукових інтересів: С. Білої,
Я. Жаліло, В. Жук, Т. Забуковець-Ковачич, С. Карпець,
В. Керецман, І. Луніної, С. Писаренко, В. Руденко,
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Т. Стройко, І. Сторонянської, Л. Тарангул, Л. Українець,
А. Ткачук та ін. Але нові загрози визначення розбудови
регіонів вимагають подальшого свого дослідження та
пошуку нових дієвих заходів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основного механізму

проведення структурних реформ як можливості досяг-
нення стійкого економічного розвитку країни внаслідок
широкого впровадження реформи децентралізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональна політика внаслідок проведення ре-

форм, а саме децентралізації, що змінює підходи до
публічного управління на рівні центральних та місцевих
органів влади, надаючи нові можливості розпоряджа-
тися ресурсами територіальної громади, спричиняє ряд
нових питань. Імплементація ефективних методів управ-
ління органами місцевого самоврядування внаслідок
структурних змін — проведення реформи може надати
більше свободи повноважень, залучаючи інвестиції ви-
користовуючи наявні на місцевому рівні ресурси — при-
родні, фінансові та людські.

Основним моментом імплементації децентралізації
має стати створення комфортного середовища для
ефективного та раціонального використання природних
факторів; визначення основних пріоритетів щодо пла-
нування та розбудови території; благоустрій території,
в тому числі озеленення територій, будівництво та утри-
мання парків, скверів, дитячих майданчиків; розробки
логістичних шляхів — транспортної інфраструктури.

Також органи місцевого самоврядування внаслідок
децентралізації управління мають сприяти розвитку
житлового будівництва та створенню конкурентного на
ринку житла; ремонту та реконструкції житлового фон-
ду і забезпечення житлом малозабезпечених громадян.
Ці напрями функціонування органів місцевого самовря-
дування є площадкою для створення сталого економіч-
ного зростання. Сама політика місцевих органів влади
та місцевої громади має бути спрямована на розвиток
житлово-комунального господарства, міського транс-
порту, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, по-
бутового обслуговування тощо [1].

 Одними з перших етапів реформ в напрямку еконо-
мічного зростання стало розгортання процесу у квітні
2014 р., коли Кабінетом Міністрів України було схвалено
"Концепцію реформи місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади", що визначило основні
напрями механізми та строки формування ефективного
місцевого самоврядування і стало основою для створен-
ня повноцінного життєвого середовища громадян Украї-
ни, що є запорукою сталого розвитку економічних відно-
син [9]. Важливими чинниками для економічного зрос-
тання регіонів та територіальних громад виступають:1)
розвиток регіональної інфраструктури; 2) незалежність
у прийнятті регіональних економічних рішень; 3) наявність
у регіонів значних повноважень та ресурсів; 4) надання
органам місцевого самоврядування та регіонам право на
визначення траєкторії розвитку рекреаційної сфери,
культурних, інфраструктурних, освітніх змін. Тобто струк-
турна трансформація як на рівні регіонів, так і на рівні
органів самоврядування є кроком вперед, що надає

значні повноваження для розвитку країни в напрямі ста-
більного економічного зростання [2].

Один з яскравих прикладів структурної трансфор-
мації з метою економічного зростання європейської
держави є Словаччина. Внаслідок реформи децентра-
лізації місцеві органи влади стали зацікавленими в зрос-
танні доходів, завдяки певним крокам, а саме:

— формування податкової політики відносно тери-
торії на основі інфраструктурної специфіки регіону;

— сприяння зростанню ділової активності місцево-
го населення щодо власної адміністративно-терито-
ріальної одиниці з метою збагачення місцевих бюджетів
та зростання економіки на регіональному рівні;

— розвиток комерційної діяльності органів місце-
вого самоврядування з метою отримання додаткових
коштів до бюджету, що також сприятиме формування
ділової активності в рамках місцевої громади та впли-
ватиме на територіальний розвиток і економічне зрос-
тання країни в цілому.

Основними причинами вдалої трансформації еконо-
мічних відносин внаслідок децентралізації у Словаччині
слугувала симетрична бюджетна децентралізація — з 1
січня 2005 р. країна перейшла на нову бюджетну систе-
му. Ключовими моментами розбудови місцевого само-
врядування стало укріплення фінансової бази, тобто виз-
начення основних доходів органів місцевого самовряду-
вання та інтеграцію нових механізмів фінансування де-
легованих функцій. Бюджетна децентралізація на рівні
органів місцевого самоврядування створила надійну
фінансову основу, що сприяло зростанню трансфертів у
структурній дохідній частині бюджету, а саме: з 60 % до
70 % доходів, тобто 70 % доходів та витрат відтепер
відносилися до власних джерел міста, села чи селища.

Також характерними рисами процесу децентралізації
у Республіці Словаччині стало покриття усіх видатків,
пов'язаних з функціонуванням органів місцевого само-
врядування за рахунок власних джерел, тоді як державні
трансферти мали цільовий характер. Така структурна
реформа надала змогу підвищити ефективність бюдже-
ту де фінансові потоки є прозорими, а їх використання
визначено згідно системи чітких критеріїв. Реформа де-
централізації надала змогу повністю відповідати за со-
ціально-економічний стан адміністративно-територіаль-
ної одиниці та проводити економічну політику, в тому
числі з метою залучення інвестиції з різних джерел. Для
України децентралізація є основним інструментом, що
надає змогу органам місцевого самоврядування само-
стійно шукати механізми економічного зростання спира-
ючись на запити та можливості місцевої громади [3].

Слід підкреслити, що нині в Україні відбуваються
зміни, в основу покладено розробку ефективної бюд-
жетної політики на рівні місцевого самоврядування, що
спрямована на міжрівневу диференціацію органів вла-
ди. Основними завданнями перед децентралізацією ста-
ло розробка нормативно-правової бази на основі вдос-
коналення законодавчого поля та норм бюджетної за-
безпеченості відносно одного жителя регіону. Також
мають бути створені соціальні нормативи та фінансові
важелі, що сприятимуть реалізації соціального захисту
населення країни та будуть вирішувати питання бюджет-
ного забезпечення і визначення мінімального обсягу
місцевого бюджету територіальних громад. Тому децен-
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тралізація місцевих бюджетів, як один з чинників еко-
номічного зростання, як на рівні окремих громад, так і
на рівні всієї країни, має включати наступні напрямки:
визначення основних функції органів місцевого само-
врядування; процес розподілу і перерозподілу фінан-
сових ресурсів між усіма ланками бюджетної системи;
розподіл повноважень центральних та місцевих органів
влади; створення нормативно-правової бази, що спри-
ятиме проведенню ефективних бюджетних реформ.
Наразі проведення структурних реформ передбачає:

— наявність широкого спектру повноважень, що на-
даються органами місцевого самоврядування;

— узгодженність між видатками та джерелами їх
надходження;

— визначення основних важелів та стимулів, щодо
збільшення надходжень та економічного зростання те-
риторіальної громади, що можуть здійснювати управ-
ління власними ресурсами;

— пошук основних підходів щодо управління еко-
номічними процесами на рівні територіальної громади
основу яких складає планування та прогнозування;

— визначення інституційної бази щодо міжбюджет-
ного фінансування інфраструктури регіонів [4].

Але слід зазначити, що попри певні переваги про-
цесу децентралізації управління відносно економічно-
го зростання, як територіальних громад так і економіч-
них показників країни, надмірна децентралізація усклад-
нює процес стабілізації та перерозподілу доходів на
національному рівні. Також виникають управлінські ри-
зики відносно низької кваліфікації управлінського апа-
рату місцевого самоврядування, та невідповідністю
цілей місцевих бюджетів відносно завдань соціально-
економічного розвитку територіальної громади. Тому
що активна реформа з метою підвищення економічно-
го розвитку та стабільних економічних відносин має
брати до уваги міжрегіональні відмінності у доходах, а
також рівень і якість державних послуг, що реалізують-
ся в кожній територіальній громаді. Для подальшого
зростання економічних показників у напрямі впрова-
дження реформи децентралізації необхідним є здійс-
нення таких заходів:

— визначення на основі законодавчої бази владних
повноважень органів місцевого самоврядування у всіх
галузях та сферах надання послуг на рівні територіаль-
ної громади;

— окреслення концептуальних засад формування
системи освіти, охорони здоров'я, інших соціальних га-
лузей, опираючись на концепцію реформування місце-
вого самоврядування та територіальної організації вла-
ди в Україні;

— розробка державних стандартів якості надання
адміністративних соціальних та інших послуг відносно
структурних реформ в усіх галузях національної еко-
номіки внаслідок перерозподілу влади на місцях;

— трансформація бюджетної системи з трьохсту-
пеневої до двоступеневої та реалізація прямих міжбю-
джетних відносин;

— підвищення ефективності податкової системи
відносно територіальної громади, тобто підвищення або
зниження податкового навантаження має спиратися на
рівень доходів та стабільність економічних відносин на
рівні територіальних громад;

— визначення основних методичних рекомендацій
проведення аналітичних оцінок відносної результатив-
ності регіональних стратегії економічного зростання [5].

Варто зауважити, що в умовах децентралізації на-
була потреби імплементація реформування міжбюджет-
них відносин, що пов'язано з процесом формування
місцевих бюджетів, впровадження удосконалених ме-
тодів планування, беручи до уваги грошові потоки те-
риторіальної громади та етапи проходження бюджет-
ного процесу. Трансформація міжбюджетних відносин
має спиратися на єдину бюджетну політику України,
однак громада, також, має сприяти економічному зро-
станню власної адміністративно-територіальної оди-
ниці. Попри позитивні зміни у бюджетному та податко-
вому законодавстві, питання бюджетних трансфертів
здійснюється відповідно до адміністративної підпоряд-
кованості, даний напрямок потребує подальшого роз-
витку, щодо зниження ролей відносно ієрархічної скла-
дової [6].

Беручи до уваги диференційний підхід з розвитку
регіонів, доцільно впроваджувати бюджетну децентра-
лізацію з метою економічного зростання, як основну
структуру форми регіонального розвитку країни для
підвищення ефективності функціонування владних по-
вноважень органів місцевого самоврядування. Доціль-
но зауважити, що трансформація бюджетних відносин
потребує як горизонтального так і вертикального сти-
мулювання, а це, в свою чергу, змінюватиме суспільний
сектор та вдосконалюватиме якість надання публічних
послуг [7].

Останнім кроком структурних реформ місцевого
самоврядування є визначення економічного розвитку та
здійснення контролю, опираючись на законодавчу базу,
економічність, ефективність витрачання коштів, а також
їх належного обліку фіскальними органами. Однак орга-
ни місцевого самоврядування не мають повноцівнного
доступу до інформації щодо обчислення податкового
обов'язку та сплати податків і зборів. Для збільшення
надходжень до бюджету територіальної громади мають
бути здійснені наступні заходи:1) вдосконалення орган-
ізації автоматизованої обробки інформації про сплату
податків та зборів всіх суб'єктів економічної діяльності,
та вдосконалення безпечного доступу посадових осіб
органів місцевого самоврядування, що здійснюють
аналіз надходжень та розробку бюджету; 2) взаємодія
територіальних органів влади з державною фіскальною
службою України, з метою здійснення контролю пра-
вильності та своєчасності нарахування й сплати фізич-
ними та юридичними особами податків та зборів, за для
забезпечення економічного зростання територіальної
громади; 3) впливати на організацію нормативно-дові-
дкової інформації для взаємодії податкових інспекцій
відносно різних ієрархій влади [8]. На основі вищевик-
ладеного запропоновано механізм проведення струк-
турних реформ як можливість досягнення стійкого еко-
номічного розвитку країни внаслідок широкого впро-
вадження реформи децентралізації управління (рис. 1).

Сформований механізм проведення структурних
реформ як можливість досягнення економічного роз-
витку визначає основні складові економічного зростан-
ня територіальних громад як структурні реформи, на-
вколишнє природне середовище, бюджетна політика.
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Основними заходами підвищення показників
наповнення бюджету громади є взаємодія ОМС
(органів місцевого самоврядування) з державною
фіскальною службою, вдосконалення організації ав-
томатизованої обробки інформації, забезпечення
нормативно-довідкової інформації (недопущення
помилок в економічній діяльності). Місцева влада
повинна спрямувати свої зусилля напрямку форму-
вання самодостатньої громади міста, села чи сели-
ща, проводити політику у напрямі здійснення влас-
ної комерційної діяльності з метою отримання до-
даткових надходжень до бюджету, сприяти діловій
активності населення, виконувати цільові трансфер-
ти з боку держави.

Основними заходами щодо економічного зростан-
ня територіальних громад можуть стати: методичні ре-
комендації проведення аналітичних оцінок, визначення
чітких повноважень органів місцевого самоврядування
(ОМС), долучення до трансформації бюджетної систе-
ми, щодо розподілу коштів до головних секторів еко-
номіки територіальної громади, а також міста, села чи
селища; дотримання державних стандартів якості, ви-
значення місцевих податків та зборів з метою збільшен-
ня надходжень до місцевого бюджету, зниження рівня
податкового тиску на суб'єктів господарювання.

Однак для підвищення показників економічного
зростання територіальної громади має бути створено
комфортне середовище: відбудова території, покра-
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Рис. 1. Механізм проведення структурних реформ як можливість досягнення

стійкого економічного розвитку країни
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щення показників з благоустрою населених пунктів,
збільшення житлового будівництва за підтримки держа-
ви та місцевих органів влади. Подальше впровадження
реформи державного управління у напрямі децентра-
лізації має містити: зміни інституційної бази щодо еко-
номічного зростання територіальної громади, тобто
пошук інструментів, якими мають керуватися органи міс-
цевого самоврядування в економічних процесах; надан-
ня більш широких повноважень органам місцевого са-
моврядування, узгодженість між видатками та їх дже-
релами надходження, визначення основних важелів та
стимулів для зростання територіальної громади (однак
їх визначення для кожної громади є унікальним).

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити вис-

новок, що імплементація структурних реформ в напрям-
ку децентралізації управління та трансформації відносин
між місцевими та центральними органами влади має пе-
редбачати розробку ефективних механізмів проведення
структурних реформ як можливості досягнення стійкого
економічного розвитку країни внаслідок широкого впро-
вадження реформи децентралізації. Беручи до уваги, що
Україна визначила свій європейський шлях, імплемента-
ція реформи децентралізації має спиратися на демокра-
тичні принципи суспільно-економічних відносин у розви-
нутих європейських державах, що має на меті підвищити
рівень життя своїх громадян, а також сприяти впровад-
женню європейських цінностей. Останнім етапом є еко-
номічне зростання територіальної громади, як базової
одиниці національної економіки, що неможливо без
трансформації бюджетної системи, яка у свою чергу,
спонукає територіальну громаду до пошуку додаткових
фінансових джерел та активізації збільшення власного
потенціалу і цільового використання бюджетних коштів,
визначаючи її основні потреби.
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SYSTEM OF ESTIMATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF STATE CONTROL
OF ECONOMIC ACTIVITY

У статті розкрито сутність поняття "державний контроль". Визначено принципи державного

контролю. Охарактеризовано органи державної влади, які здійснюють контроль в цій сфері.

Визначені критерії, які використовуються під час оцінювання ефективності державного конт-

ролю. Виявлено показники, які використовуються для визначення економічної ефективності

контролю. Адже ефективний державний контроль за розвитком національної економіки знач-

ною мірою визначається ступенем забезпеченості її економічної безпеки, оскільки лише за такої

умови можуть бути дотримані національні інтереси держави. Адже проблеми оцінки ефектив-

ності державного контролю досить складні як у теоретичному, так і в практичному стосунку.

Вони є актуальними для будь-якої галузі економіки, в тому числі й для державного контролю за

розвитком національної економіки, оскільки контроль безпосередньо пов'язаний з реалізацією

управлінських рішень і від того, наскільки він ефективний, залежить своєчасність та правильність

оцінки результатів управлінських рішень як керівництвом державних підприємств чи їх органу

управління, так і національної економіки в цілому.

In the current conditions of the emergence of a market economy, it is important to create an

appropriate system of indicators of the effectiveness of state control of economic activity. Control is

directly related to the processes of implementation of management decisions, and the timeliness

and correctness of the evaluation of results depends on its effectiveness. State control should be

effective and efficient, only under such conditions it is possible to evaluate its effectiveness. After

all, problems of assessing the effectiveness of state control are quite complex both in theoretical

and in practical terms. They are relevant for any sector of the economy, including for the state control

over the development of the national economy, since control is directly related to the implementation

of management decisions and on how effective it is, the timeliness and correctness of the evaluation

of the results of management decisions as management of state enterprises or their body

management, and the national economy as a whole.

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

За сучасних умов становлення ринкової економіки
важливим постає питання про створення відповідної си-

Ключові слова: державний контроль, механізми державного управління, загальні органи, спеціальні орга-
ни, прямі показники, непрямі показники, якісні показники, кількісні показники.
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стеми показників ефективності державного контролю
за економічною діяльністю. Контроль безпосередньо
пов'язаний з процесами реалізації управлінських рішень,
від його ефективності залежить своєчасність та пра-
вильність оцінки результатів. Він повинен бути дієвим
та результативним, лише за таких умов можна оцінити
його ефективність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Публікації із зазначеної тематики знайшли своє
відображення в працях вітчизняних та зарубіжних
вчених. Розгляд окремих питань системи оціню-
вання ефективності державного контролю присвя-
чені праці науковців та практиків, зокрема, таких
як: В.Б. Авер'янов, Р.П. Бойчук, Н.Г. Виговська,
Д.В. Задихайло, О.М. Косіюк, Т.В. Назарчук, І.П. Мі-
гус, В.М. Пашков. Однак в економічній літературі
існує проблема, щодо визначення показників, які
формують певну систему оцінювання ефектив-
ності державного контролю за економічною ді-
яльністю.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у визначенні дефініцій по-
няття "державний контроль" та принципів Дер-
жавного контролю; охарактеризувати органи дер-
жавної влади, які здійснюють контроль в даній
сфері; визначити критерії, які використовуються
під час оцінювання ефективності державного кон-
тролю; виявити показники, які використовуються
для визначення економічної ефективності конт-
ролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Створення відповідної системи, яка займалась оці-
нюванням показників, які визначають ефективність дер-
жавного контролю за економічною діяльністю. Ефек-
тивність контролю базується на розробці певних кри-
теріїв та індикаторів, вони в свою чергу визначають ос-
новні складові ефективності, такі як дієвість та резуль-
тативність. Дієвість означає, що контрольні процедури
впливають на об'єкт контролю, а результативність — цей
вплив позитивно впливатиме на підприємство. Для кра-
щого розуміння такої тематики варто навести визначен-
ня дефініції "державний контроль".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності" № 29 від 04.04.2018 р. державний
нагляд (контроль) — це діяльність уповноважених за-
коном центральних органів виконавчої влади, їх тери-
торіальних органів, державних колегіальних органів,
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування (далі — органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених зако-
ном, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог

Рис. 1. Принципи Державного нагляду (контролю)

Джерело: складено автором на основі джерела  [5].
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законодавства суб'єктами господарювання та забезпе-
чення інтересів суспільства, зокрема належної якості
продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпе-
ки для населення, навколишнього природного середо-
вища [5]. Відповідно до ст. 3 цього документу визначе-
но основні принципи державного нагляду (контролю)
(рис.1).

З рисунка 1 ми бачимо, що державний нагляд (кон-
троль) здійснюється за принципами:

— пріоритетності безпеки у питаннях життя і здо-
ров'я людини, функціонування і розвитку суспільства,
середовища проживання і життєдіяльності перед будь-
якими іншими інтересами і цілями у сфері господарсь-
кої діяльності;

— підконтрольності і підзвітності органу державно-
го нагляду (контролю) відповідним органам державної
влади;

— рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання;

— гарантування прав та законних інтересів кожно-
го суб'єкта господарювання;

— об'єктивності та неупередженості здійснення
державного нагляду (контролю), неприпустимості про-
ведення перевірок суб'єктів господарювання за аноні-
мними та іншими безпідставними заявами, а також не-
відворотності відповідальності осіб за подання таких
заяв;

— здійснення державного нагляду (контролю) лише
за наявності підстав та в порядку, визначених законом;

— відкритості, прозорості, плановості й системності
державного нагляду (контролю);

— неприпустимості дублювання повноважень
органів державного нагляду (контролю) та неприпусти-
мості здійснення заходів державного нагляду (контро-
лю) різними органами державного нагляду (контролю)
з одного й того самого питання;

— невтручання органу державного нагляду (конт-
ролю) у діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона
здійснюється в межах закону;

— відповідальності органу державного нагляду
(контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну
суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог
законодавства, порушення прав та законних інтересів
суб'єкта господарювання;

— дотримання умов міжнародних договорів України;
— незалежності органів державного нагляду (кон-

тролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єд-
нань громадян;

— наявності одного органу державного нагляду
(контролю) у складі центрального органу виконавчої
влади.

— презумпції правомірності діяльності суб'єкта гос-
подарювання у разі, якщо норма закону чи іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі зако-
ну, або якщо норми різних законів чи різних норматив-
но-правових актів допускають неоднозначне (множин-
не) трактування прав та обов'язків суб'єкта господарю-
вання та/або повноважень органу державного нагляду
(контролю);

— орієнтованості державного нагляду (контролю)
на запобігання правопорушенням у сфері господарсь-
кої діяльності;

— недопущення встановлення планових показників
чи будь-якого іншого планування щодо притягнення
суб'єктів господарювання до відповідальності та засто-
сування до них санкцій;

— здійснення державного нагляду (контролю) на
основі принципу оцінки ризиків та доцільності [5].

На нашу думку насамперед потрібно визначити кон-
тролюючі органи, які здійснюють державний контроль
за економічною діяльністю. Так, за критерієм обсягу
повноважень всю сукупність контролюючих органів
можна умовно поділити на такі групи:

— Загальні, тобто ті органи, до компетенції яких
відноситься здійснення контролю за всіма юридични-
ми особами незалежно від виду та специфіки їх діяль-
ності. Діяльність загальних контролюючих органів сто-
сується всіх суб'єктів господарської діяльності без ви-
ключення.

— Спеціальні, тобто ті органи, до компетенції яких
відно-ситься здійснення контролю щодо діяльності
юридичних осіб у зв'язку із здійсненням ними специ-
фічної діяльності (наприклад, електропостачальні ком-
панії, аптечні заклади, ломбарди) [2].

Відповідно до ст.19 Господарського кодексу Украї-
ни (далі — ГКУ) № 436-15 від 17.06.2018 р. держава
здійснює контроль і нагляд за господарською діяль-
ністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

— збереження та витрачання коштів і матеріальних
цінностей суб'єктами господарських відносин — за ста-
ном і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;

— фінансових, кредитних відносин, валютного ре-
гулювання та податкових відносин — за додержанням
суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань пе-
ред державою і розрахункової дисципліни, додержан-
ням вимог валютного законодавства, податкової дис-
ципліни;

— цін і ціноутворення — з питань додержання суб'єк-
тами господарювання державних цін на продукцію і по-
слуги;

— монополізму та конкуренції — з питань додер-
жання антимонопольно-конкурентного законодавства;

— земельних відносин — за використанням і охо-
роною земель; водних відносин і лісового господарства
— за використанням та охороною вод і лісів, відтворен-
ням водних ресурсів і лісів;

— виробництва і праці — за безпекою виробництва
і праці, додержанням законодавства про працю; за по-
жежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою;
за дотриманням норм і правил, якими встановлено обо-
в'язкові вимоги щодо умов здійснення господарської
діяльності;

— споживання — за якістю і безпечністю продукції
та послуг;

— зовнішньоекономічної діяльності — з питань тех-
нологічної, економічної, екологічної та соціальної без-
пеки [4].

На нашу думку, варто визначити основні види дер-
жавного контролю. До них належать: внутрішній адмін-
істративний контроль; контроль з боку Президента
України; Парламентський контроль; здійснення парла-
ментського контролю через Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини і Рахункову палату; су-
довий контроль; прокурорський нагляд.
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Внутрішній адміністративний контроль може
здійснюватися за ініціативою самого органу виконав-
чої влади, посадової особи або може бути ініційований
ззовні — іншим державним органом, громадською
організацією чи на підставі звернення громадян [7—9].

Президентський контроль у сфері виконавчої вла-
ди здійснюється як безпосередньо, так і з допомогою
відповідних структур. Безпосередній контроль здійс-
нюється при доборі кадрів і призначенні на посади та
звільненні з посад міністрів, голів державних комітетів
(державних служб), голів місцевих державних адмі-
ністрацій, призначенні та звільненні представників у іно-
земних державах, вищого керівництва Збройних Сил
України тощо [1].

Вирішуючи питання про призначення на посаду,
Президент контролює і діяльність посадових осіб, що
здійснюють підбір кандидатур на відповідну посаду. За
таких умов контроль слід розуміти в його широкому
значенні, коли під час співбесіди, ознайомлення з інфор-
мацією, характеристиками, аналізом різних ситуацій
формується уявлення про потреби кадрового забезпе-
чення, і не лише з точки зору формальних вимог, а й
багатьох інших обставин, які мають значення для функ-
ціонування виконавчої влади [1].

Парламентський контроль здійснює Верховна Рада
України, яка діє без будь-яких доручень, безпосеред-
ньо на підставі Конституції і законів України, в межах
власної компетенції щодо будь-яких об'єктів контролю —
за виключенням судів та правоохоронних органів при
провадженні оперативно-розшукової роботи, досудо-
вого слідства, здійснення правосуддя за окремими спра-
вами. Щодо цих об'єктів здійснюється непрямий парла-
ментський контроль при призначенні шести суддів Кон-
ституційного Суду України, обранні суддів у системі
судів загальної юрисдикції (в тому числі спеціалізова-
них судів), наданні згоди Верховної Ради України на
затримання чи арешт судді, призначенні трьох членів
Вищої ради юстиції.

Контроль через Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини і Рахункову палату відбувається
шляхом підготовки та представлення Уповноваженим
Верховної Ради України щорічних доповідей про стан
додержання та захисту прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності та їх посадовими особами, які пору-
шували своїми діями (бездіяльністю) зазначені права і
свободи та про виявлені недоліки в законодавстві щодо
їх захисту [1].

Серед напрямів парламентського контролю важли-
ве місце належить контролю за використанням коштів
Державного бюджету України. Такий контроль здійс-
нює Рахункова палата, яка відповідно до Конституції
України утворюється Верховною Радою України і від
імені Верховної Ради здійснює контроль за використан-
ням коштів Державного бюджету України [8—11].

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади
господарські суди здійснюють у специфічній формі на
підставі Господарського процесуального кодексу Украї-
ни. Господарський суд здійснює судовий контроль шля-
хом вирішення спорів, що виникають у процесі підприє-

мницької діяльності й випливають із цивільних право-
відносин (економічні спори). Завданнями господарсь-
кого суду є: захист порушених або оспорюваних прав, а
також інтересів організацій і громадян, які здійснюють
підприємницьку діяльність; сприяння правовими мето-
дами запобіганню правопорушенням і зміцненню закон-
ності в економічних відносинах.

Прокурорський нагляд здійснюється при виявленні
у процесі нагляду порушень законодавства прокурор
реагує на них шляхом видання актів прокурорського
реагування. Формами такого реагування є протест, при-
пис, подання та постанова прокурора [1].

Велика кількість дослідників підкреслюють не-
обхідність застосування системного підходу до оцінки
необхідності державного контролю за економічною
діяльністю. Основними критеріями, котрі використову-
ються в оцінці даного питання є: результативність,
дієвість та економічність [10; 11].

До критерію результативності належить: вияв обсяг
коштів, які були використані з порушенням законодав-
чої бази; вияв обсягу недоцільного та неефективного
використання коштів; вияв обсягу коштів, які були ви-
користані для цільового призначення.

До критерію дієвості належить: певну кількість ви-
конаних розпоряджень за результатами контролю; пев-
ний обсяг коштів, які були повернені до бюджету, а та-
кож на бюджетні рахунки організацій; збільшення до-
ходів бюджету або зниження витрат; кількість рішень,
які були прийняті за результатами контролю; кількість
кримінальних справ, які були відкриті під час проведен-
ня та підсумку результатів контролю.

До критерію економічності належить: виявлення об-
сягу коштів, які були витрачені в процесі проведення гос-
подарського контролю; виявлення обсягу коштів, які були
витрачені суб'єктом контролю, що перевіряє, на підготов-
ку матеріалів для тих хто здійснює перевірку; визначення
рівня економічності — відношення отриманого економіч-
ного ефекту від реалізації контрольних заходів до витрат
на утримання органу контролю [3, с. 16].

Вищезазначені критерії становлять собою взаємо-
пов'язану систему, яка демонструє взаємозалежність
наведених критеріїв. Деякі з дослідників вважають, що
перший критерій є основним, а інші можуть бути роз-
глянуті як допоміжні, але ми вважаємо, що існує немож-
ливість виокремлення якогось одного (основного) се-
ред низки інших, оскільки кожен з них є значущим.

Зазначені критерії дозволять судити про ефек-
тивність контролю лише в загальному вигляді. Для кон-
кретної оцінки практичних результатів контролю здійс-
нюється розробка та виконуються показники. Відпові-
дно через систему критеріїв охоплюється й оцінюється
цілісний розвиток системи контролю, а через систему
показників оцінюється кількісний вираз ефективності.
На сьогодні відсутня єдина методика для визначення
ефективності контролю. Головною причиною є від-
сутність єдиної позиції між авторами, котрі мають роз-
біжності в поглядах та визначення сутності критеріїв та
показників вимірювання. Неможливість оцінки ефектив-
ності контролю зводиться до проблеми однобічного
результату. Тобто, якщо в процесі оцінювання буде
використаний єдиний показник, то результат набуває
однобічності результату. Ефективність не піддається
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оцінці в загальному вигляді, а в більшості випадків, виз-
начається ефект від тієї чи іншої перевірки, при якій був
застосований контрольний захід.

Таким чином, при вивченні показника ефективності
господарського контролю слід досліджувати: ефек-
тивність економічного управління об'єкта контролю в ціло-
му і кожного його елементу; ефективність впливу госпо-
дарського контролю на управління об'єктом контролю, а
через управління — на ефективність всієї діяльності; ефек-
тивність управління безпосередньо господарським конт-
ролем як цілеспрямованою діяльністю [3, с. 16].

Показники, котрі використовуються під час прове-
дення контролю виконують подвійну роль: з одного
боку, вони показують рівень роботи контролюючого
органу, а з іншого — допомагають спрямовувати їх ро-
боту, виявляти та усувати відхилення, які виникають у
процесі перевірки. Під час контролю використовують-
ся дві групи показників: прямі (пов'язані з безпосеред-
ньою діяльністю контролю як цілого і окремих його
підсистем) та непрямі (не мають конкретної формалі-
зації, але можуть використовуватись для логічної оцін-
ки ефективності, тривалості перевірки, кількості осіб,
які беруть участь у контролі, витрат на контроль).

Для визначення економічної ефективності викори-
стовуються також якісні (застосовуються в оцінюванні
таких складників ефективності управління, як: ефек-
тивність керуючої підсистеми управління (оцінюван-
ня ефективності управлінського персоналу, організа-
ційної структури управління, технології управління) та
ефективність керованої підсистеми (оцінювання ефек-
тивності усіх функціональних підсистем менеджменту
організації); та кількісні (отримують шляхом експертних
оцінок, їх застосовують в оцінюванні ефективності
організаційної культури у межах визначення ефектив-
ності керуючої підсистеми управління та в оцінюванні

зовнішньої ефективності управління підприємством за
всіма складниками) показники [6].

Якість контрольної діяльності залежить від якості
здійснених контрольних операцій і від часу, витрачено-
го для їх здійснення. Відповідно оцінка цієї діяльності
може стати в основі показників, які характеризувати-
муть як окремі сторони цієї діяльності, так її якості як
цілого. З цією метою може використовуватись індекс
комплексної оцінки контрольної діяльності [3, с. 18]:

де І
бо

 — індекс бальної оцінки;
І
нв

 — індекс використання нормативу часу.
Збільшення значення цього індексу, підвищує і

ефективність контрольної діяльності в результаті пов-
нішого використання часу і підвищення кваліфікації кон-
трольних органів. Варто розглянути показники, які ви-
користовуються для визначення економічної ефектив-
ності контролю (табл. 1).

З вищенаведеної таблиці ми бачимо, що для визна-
чення економічної ефективності контролю використо-
вуються наступні показники: економічної ефективності
контролю, спрощений розрахунок економічної ефек-
тивності, коефіцієнт порушення нормативних актів,
дієздатності системи, густини збитків на 1000 грн вало-
вого внутрішнього продукту, розміру матеріальних і
трудових витрат в об'єктах.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, з проведеного дослідження можна зробити
висновки про те, що існує певний набір показників, які в

№ 

з.п. 
Показник Розрахунок 

1.  Економічної 

ефективності 

контролю 

Ееф=(Ес+Ео+Ее)/В, 

де Ееф – економічна ефективність;  

Ес – грошовий вираз соціального ефекту; 

 Ео – грошовий вираз організаційного ефекту;  

Ее – грошовий вираз економічного ефекту;  

В – витрати на утримання органу контролю 

2.  Спрощений 

розрахунок 

економічної 

ефективності 

Ееф=(Еб+Ек)/В, 

де Еб – кошти, повернені до державного бюджету; 

Ек – кошти, отримані в результаті покращення 

діяльності об’єкта контролю 

3.  Коефіцієнт 

порушення 

нормативних актів 

Кна=(Пна/Зна), 

де Пна − кількість порушень нормативних актів; 

Зна − загальна кількість актів 

4.  Показник 

дієздатності системи 

Д=(Псп/Зсп), 

де Псп − кількість повторних порушень; 

Зсп − загальна кількість порушень. 

5.  Показник густини 

збитків на 1000 грн 

валового 

внутрішнього 

продукту  

Р=(РЗ/ВВП)·1000,  

де РЗ − густина збитків; 

ВВП − величина ВВП 

 

6.  Показник розміру 

матеріальних і 

трудових витрат в 

об’єктах 

Р=(РЗ/(М+Тв)), 

де РЗ − густина збитків; 

М − матеріальні витрати; 

Тв − трудові витрати 

 

Таблиця 1. Показники, які використовуються для визначення економічної ефективності

контролю

Джерело: складено автором на основі джерела [3, с. 18—20].
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загальній сукупності складають систему за допомогою
якої оцінюють ефективність державного контролю за
економічною діяльністю. Існує певна проблема в тому,
що використання якісних показників ускладнює розра-
хунок інтегрального показника ефективності, оскільки
вони не мають кількісного виразу. Ми вважаємо, що в
майбутньому доцільним є окреслення якісних показ-
ників та використання даних розрахунків у подальших
дослідженнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виклики та загрози безпеці в соціально-економічній

сфері сучасної України мають комплексний характер.
Вони у певній мірі підвищують значимість і затребу-
ваність дієвих державних механізмів у цій сфері. Соці-
ально-економічна безпека будь-якої держави апріорі
схильна до впливу з боку різних факторів, у тому числі
тих, що вважаються традиційно позаекономічними. Так,
на неї суттєво чинять вплив геополітичні, соціальні, еко-
логічні та інші чинники. У цьому зв'язку потрібно акцен-
тувати увагу на тій обставині, що сприйняття і розумін-
ня викликів для нашої країни останнім часом є надзви-
чайно важливим, через їх можливу швидку трансфор-
мацію у загрози і небезпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням викликів і загроз безпеці держави, а та-
кож забезпечення соціально-економічного її розвитку,
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Обгрунтовано, що забезпечення соціально-економічної безпеки держави, зокрема України, повин-

но відбуватися за допомогою системного визначення викликів. Визначено, що серед цих викликів особ-

ливе місце займає корупція. Вона становить підгрунтя для вдосконалення механізмів державного впливу

(правового й організаційного) в цій сфері. З'ясовано, що ці механізми відзначаються динамічністю ре-

агування на сучасні виклики та загрози. Проаналізовано Стратегію національної безпеки України на

предмет визначення корупції як негативного фактору соціально-економічної безпеки держави. Сфор-

мульовано перспективні напрями її забезпечення. Відзначено, що переважна більшість глобальних
процесів, що конституюють нові способи комунікацій і діяльності, у тому числі щодо забезпечення со-

ціально-економічної безпеки, допускають формування та правове оформлення нових відносин, а та-

кож інститутів у системі державного управління у цій сфері.

It was substantiated that the provision of social and economic security of the state, specifically Ukraine,

must be carried out with the help of the systematic determination of the challenges to it. It was determined

that corruption make up the foundation for the social and economic security of the state and for increasing of

its mechanisms (legal and organizational) in this sphere. It was defined that these mechanisms are
characterized by dynamic response to the present-day challenges and threats. The Strategy of National

Security of Ukraine was analyzed for the purpose of determining corruption as a negative factor of socio-

economic security of the state. The perspective directions of its provision were formulated. It is noted that the

overwhelming majority of the global processes, which constitute the new ways of communication and activity,

including the ones, which concern the provision of social and economic security, allows the formation and

legalization of new relations, as well as institutions in the system of state administration in this field.

Ключові слова: державне управління, соціально-економічна безпека України, корупція, виклики, ідентифікація.
Key words: public administration, social and economic security of Ukraine, corruption, challenges, identification.

присвячені наукові розробки С. Алексеєва, О. Амоші,
В. Бакуменка, С. Бєлая, С. Домбровської, К. Дубич,
О. Іляш, В. Коврегіна, Н. Нижник, О. Новікової, Г. Сит-
ника, В. Садкового, В. Скуратівського та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Не применшуючи здобутків науковців, можемо

відзначити, що існує необхідність у комплексному ви-
значенні наукових засад щодо факторів і викликів соці-
ально-економічної безпеки в Україні, а також особли-
востей реалізації її політики в їх умовах. Усе це й стано-
вить мету нашого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Своєрідність наявного стану речей в Україні по-

лягає в тому, що наразі внутрішні загрози розціню-
ються як основні загрози для сталості її функціону-
вання та розвитку. Говорячи про стратегію національ-
ної безпеки, потрібно зауважити, що проблеми тако-
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го розвитку зумовлені значною мірою криміналіза-
цією у сфері державного регулювання господарсько-
фінансових відносин. Процеси криміналізації в озна-
ченій сфері варто розглядати як одну із головних
стратегічних загроз національній безпеці України.
При цьому можна виокремити такі форми її прояву
як корупція та  рейдерство,  що,  за  даними
Transparency International [4], сьогодні на вітчизняних
теренах відзначаються негативною динамікою поши-
рення та значною латентністю.

Слід зазначити, що мішенями рейдерів стають як
бюджетоутворюючі підприємства, так і банківська сис-
тема, і, безумовно, стратегічні для держави галузі та
сфери економіки, а саме: металургійна, оборонна про-
мисловість, наукові інститути, видобуток корисних ко-
палин, нафтопереробні підприємства та ін. Негативний
вплив рейдерство здійснює на забезпечення екологіч-
ної, економічної й інформаційної безпеки. Практично
будь-яке захоплення підприємства починається зі збо-
ру даних про нього як про ціль, що сприяє створенню
відповідного тіньового ринку.

Поширення ринку рейдерських захватів і вимуше-
них поглинань зазіхає на такі основи конституційного
ладу України:

1) свобода економічної діяльності;
2) підтримка конкуренції;
3) визнання і захист усіх форм власності тощо.
Крім того, даний негативний соціальний феномен як

сучасний виклик соціально-економічній безпеці порушує
права людини на незалежне застосування власного по-
тенціалу і здібностей, право на власність (майно), необ-
хідне для здійснення підприємницької діяльності, а та-
кож підриває повагу до прав приватної власності та до
цивілізованих методів ведення бізнесу.

Отже, рейдерство в повній мірі можна розглядати
як комплексне явище, яке в сучасних умовах набуло си-
стемного характеру і є викликом для безпеки особис-
тості, суспільства і держави в різних сферах життє-
діяльності.

Слушним видається твердження, що рейдерство —
одна з ключових загроз національній безпеці України в
цілому й одна з найбільш актуальних соціально-економ-
ічних проблем. У Стратегії національної безпеки
України, затвердженій Указом Президента України від
26 травня 2015 р. № 287/2015 [2], визначені ті чинни-
ки, виклики і конкретні заходи, які спрямовані на забез-
печення державної і громадської безпеки на довгост-
рокову перспективу. У систематизованому вигляді се-
ред них варто виокремити такі:

— підвищення ефективності роботи правоохорон-
них органів і спецслужб;

— формування єдиної державної системи превенції
злочинності та інших правопорушень, включаючи також
моніторинг й оцінку ефективності правотворчої та пра-
возастосовчої практики;

— вироблення і застосування спеціальних заходів,
націлених на зниження рівня корумпованості та кримі-
налізації соціальних відносин.

При цьому п. 3.3 цієї Стратегії [там само] містить
положення, згідно з яким корупція поставлена на
третє місце серед потенційно небезпечних загроз соц-
іально-економічній безпеці Україні. Власне йдеться

про те, що корупція є результатом і причиною не-
ефективної системи державного управління (кур-
сив наш — Є.О.). Поширення корупції, її укорінення в
усіх сферах державного управління параллельно
існує із слабкою, дисфункціональною, застарілою
моделлю публічних інститутів, депрофесіоналіза-
цією та деградацією державної служби. Крім того,
непоодинокими є випадки, коли має місце реалізація
органами державної влади своїх функцій не в сусп-
ільних і державних інтересах, а в корпоративних й
особистих (курсив наш — Є.О.). Це призводить до по-
рушення прав, свобод і законних інтересів громадян
та суб'єктів господарської діяльності.

Варто зауважити, що проблема оцінки результатів
діяльності державного сектору, особливо правоохо-
ронних органів і спеціальних служб, є досить склад-
ною. Останні зміни у вітчизняному законодавстві не
вирішили поки що цієї проблеми (див. Закон України
"Про національну безпеку" [3]). Разом із тим, на дум-
ку фахівців С. Домбровської, Ю. Древаля та ін. [1],
вона може вирішуватися за рахунок науково виваже-
ного та легітимного визначення показників соціаль-
но-економічної безпеки і комплексного використан-
ня потенціалу аналітичної діяльності при їх характе-
ристиці.

Головними викликами та стратегічними загрозами
національній безпеці в соціально-економічній сфері
України на довгострокову перспективу можна вважати
такі (рис. 1):

— збереження експортно-сировинної моделі роз-
витку національної економіки;

— зниження конкурентоспроможності і висока за-
лежність її найважливіших сфер від зовнішньоеконо-
мічної кон'юнктури;

— втрата контролю над національними ресурсами;
— погіршення стану сировинної бази промисловості

й енергетики;
— нерівномірний розвиток регіонів, їх деприсив-

ність;
— низька стійкість і захищеність національної фі-

нансової системи;
— збереження умов для корупції і криміналізації

державного регулювання господарсько-фінансових
відносин, а також незаконної міграції тощо.

У цілому ряді нормативно-правових актів, зокрема
в Стратегії національній безпеці України [2, Розділ 3
"Актуальні загрози національній безпеці України"] за-
фіксовано положення, згідно з яким стан економіки та
соціальної сфери належним чином відповідає високим
вимогам соціально-економічної безпеки сучасної Украї-
ни, і має відзначатися певними якісними критеріями і па-
раметрами (так званими, "пороговими значеннями").
Варто зауважити, що вони покликані забезпечувати
таке:

— прийнятні для більшості населення умови життя і
розвитку особистості;

— стійкість соціально-економічного зростання та
ситуації;

— військово-політичну стабільність суспільства;
— територіальну цілісність держави, її суверенітет;
— потенційну можливість ефективно протистояти

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз тощо.
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З метою встановлення критеріїв
і параметрів, що відповідають вимо-
гам соціально-економічної безпеки
нашої країни, необхідно обов'язко-
во брати до уваги таке:

1. Здатність вітчизняної еконо-
міки функціонувати в режимі розши-
реного відтворення.

2. Прийнятний (гідний) рівень
життя населення і можливість збе-
реження його таким.

3. Стійкість фінансової системи.
4. Раціональну структуру зовні-

шньої торгівлі.
5. Підтримка наукового й інно-

ваційного потенціалу країни, збере-
ження та формування провідних
вітчизняних наукових шкіл.

6. Збереження єдиного економ-
ічного простору і широких міжрегі-
ональних економічних відносин.

7. Створення економічних і пра-
вових умов, що виключають кримі-
налізацію державної влади, суспіль-
ства, а також усіх сфер господарсь-
кої та фінансової діяльності.

8. Визначення та забезпечення
необхідного державного регулювання соціально-еконо-
мічних процесів, здатного гарантувати оптимальне фун-
кціонування ринкової економіки як у мирний час, так і в
умовах конфліктності та дистабілізації.

Отже, забезпечення соціально-економічної без-
пеки держави передбачає формування її ефективної
соціально-економічної політики, здійснення необхі-
дних інституційних перетворень і вдосконалення дер-
жавних механізмів, що мають усувати або пом'якшу-
вати вплив факторів, які підривають стійкість націо-
нальної економіки. Усе це повинно здійснюватися за
допомогою прийняття системи чітко визначених за-
ходів, реалізація яких має грунтуватися на комплексі
критеріїв, індикаторів або показників соціально-еко-
номічної безпеки. До числа таких показників можуть
включатися макроекономічні критерії, демографічні
та ряд інших.

ВИСНОВКИ
У процесі формування концептуальних основ пра-

вового забезпечення соціально-економічної безпеки
України повинні бути враховані певні механізми держав-
ної соціально-економічної політики, спрямовані на за-
побігання негативним викликам і загрозам цій безпеці,
які (механізми) розробляються як на загальнодержав-
ному, так і на регіональному рівнях.

Ефективність цих заходів визначається на основі
моніторингу факторів, що визначають виклики і загро-
зи економічній безпеці, а також шляхом розробки кри-
теріїв і параметрів соціально-економічної безпеки. На
цій підставі вважаємо, що перспективним напрямом на-
укових досліджень є більш детальний аналіз особливо-
стей здійснення моніторингу викликів і факторів, що
визначають потенційні загрози соціально-економічній
безпеці України.
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Економічна система 

Науково-технічний потенціал 

«Підвищення» 

(здатність держави покращувати 

умови забезпечення безпеки, 

системно визначати її рівень) 

Стан фінансів 

Ефективність функціонування 

системи державного управління 

Структура зовнішньої торгівлі 

Виклики Соціальна диференціація 

Соціальне забезпечення 

Військово-оборонний потенціал. 

Демократичний устрій тощо 

Зовнішні 

Внутрішні 

Соціально-економічна безпека держави 

Заходи в статиці й динаміці Критерії стану 

«Підтримка» 

(здатність суспільства 

підтримувати умови забезпечення 

безпеки) 

Рис. 1. Комплексна характеристика складових і викликів

соціально-економічної безпеки держави
Джерело: авторська розробка.
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LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL BASES FOR FORMATION AND REALIZATION OF STATE
POLICIES IN THE LAND RELATIONS OF UKRAINE

У статті зазначено, що досягнення вагомих успіхів у розвитку і удосконаленні сфери земель-

них відносин, забезпечення високої ефективності та якості процесів формування та реалізації

державної політики, здійснення державного управління на рівні світових стандартів не можли-

ве без законодавчо-інституційного забезпечення цих процесів. Наголошено, що вдосконален-

ня системи управління земельними відносинами необхідно здійснити через створення єдино-

го державного органу з управління земельними ресурсами у вигляді багатофункціонального і

структурно складного об'єкту де складовими частинами мають виступати агентство з управ-

ління землями державної власності, агентство з охорони навколишнього природнього середо-

вища, екологічна інспекція, інспекція з використання та охорони земель усіх категорій та форм

власності, департамент державного кадастру і реєстрації прав на землю. Розкрито зміст кате-

горій "законодавчо-інституційні засади", "функції державного управління сферою земельних

відносин в Україні" та "система державного управління сферою земельних відносин". Зазна-

чено, що система державного управління сферою земельних відносин характеризується склад-

ною архітектонікою організаційної структури, складними взаємозв'язками управлінських про-

цесів між її ланками (підсистемами), наявністю широкого кола управлінських функцій, які в за-

лежності від управлінського рівня, сфери предметної діяльності органів законодавчої та вико-

навчої влади можна класифікувати та згрупувати за ознаками процесуальної спрямованості

регулюючих впливів (законотворча, політико-формуюча, регулятивне-погоджувальна, реалі-

заційне-розпорядча, координаційна, організаційна, контролююча, інформаційна), повноважен-

нями щодо формування та реалізації державної політики органами державної влади в сфері

земельних відносин.

The article states that achievement of significant successes in the development and improvement

of the sphere of land relations, ensuring high efficiency and quality of the processes of formation

and implementation of state policy, implementation of state management at the level of world

standards is impossible without legislative and institutional support of these processes. It was

emphasized that the improvement of the land management system should be implemented through

the creation of a unified state body for managing land resources in the form of a multifunctional and

structurally complex object, where the constituent parts should be the State Property Management

Agency, the Environmental Protection Agency, the Environmental Inspection, Inspection on use and
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protection of land of all categories and forms of ownership, Department of state cadastre and

registration of rights to the emblem The content of the categories "legislative and institutional

foundations", "functions of state administration in the field of land relations in Ukraine" and "system

of state administration in the sphere of land relations" are revealed. It is noted that the system of

public administration in the sphere of land relations is characterized by complex architectonics of

the organizational structure, complex interconnections of management processes between its units

(subsystems), the presence of a wide range of managerial functions, which, depending on the

managerial level, the scope of the substantive activity of the legislative and executive bodies can be

classified and grouped according to the procedural orientation of regulatory influences (legislative,

politico-forming, regulatory-concerted, re organizational, regulatory, coordination, organizational,

controlling, informational), authorities regarding the formation and implementation of state policy

by state authorities in the field of land relations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення вагомих успіхів в розвитку і удоско-

наленні сфери земельних відносин, забезпечення ви-
сокої ефективності та якості процесів формування
та реалізації державної політики, здійснення дер-
жавного управління на рівні світових стандартів не
можливе без законодавчо-інституційного забезпе-
чення цих процесів.

Як переконливо свідчить практика державного
управління, результати проведених аналітико-діаг-
ностичних досліджень, вихідні положення теорії
організації управлінських систем, розробка органі-
заційно-функціональної структури, вибір оптималь-
ної архітектоніки системи державного управління
сферою земельних відносин, законодавче розмежу-
вання та закріплення спектру повноважень та сфер
відповідальності між її елементами спрямована на
вирішення проблеми оптимізації системи державно-
го управління, усунення дублювання повноважень і
функцій, забезпечення скорочення чисельності уп-
равлінського апарату та витрат на його утримання,
підвищення ефективності державного управління в
цілому [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню процесів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері земельних відносин в Україні
присвячені роботи дослідників: Боклага В.А., Титарен-
ка Т.Г., Петрука О.В., Шарого Г.І. та ін.

Ключові слова: державна політика у сфері земельних відносин, суб'єкти системи земельних відносин,
реалізація державної політики в сфері земельних відносин, законодавчо-інституційні засади, функції дер-
жавного управління сферою земельних відносин в Україні, система державного управління сферою зе-
мельних відносин.

Key words: state policy in the field of land relations, subjects of the system of land relations, realization of state
policy in the field of land relations, legislative and institutional principles, functions of public administration in the
sphere of land relations in Ukraine, system of state administration in the field of land relations.

Механізми державного управління земельними ре-
сурсами та регулювання земельних відносин розгляда-
ли Маліхін Д.М., Сердюк С.А., Євграфов О.Є., Ковальсь-
кий М.Р., Набока К.О., Пресіч П.В., Шапоренко О.І. та
ін. Державне управління земельними ресурсами тери-
торіально-адміністративних одиниць вивчали науковці Бі-
зікін С.В., Матюшенко О.І., Новаковська І.О., Охрій О.П.,
Пересоляк В.Ю., Сташенко В.Ю., Строкань В.І., Циплу-
хіна В.С., Чеботарьова О.К. та ін. Розбудовою системи
державного управління земельними відносинами зай-
малися Боклаг В.А., Прокопович Т.Г., Шарий Г.І. та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в проведенні аналізу законодав-

чо-інституційних засад формування та реалізації дер-
жавної політики в сфері земельних відносин України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначимо найбільш загальні і актуальні напрями

наукових пошуків щодо вирішення вищеозначеної про-
блематики.

Так, на думку Боклаг В.А. [2], суб'єкти державного
регулювання земельних відносин доцільно об'єднати у
дві групи: перша група — це органи державної влади та
управління, до компетенції яких входить формування та
реалізація державної політики у сфері земельних відно-
син; друга — це організації й установи різних форм влас-
ності й організаційно-правових форм, які допомагають
державним органам регулювати процес землекористу-
вання.
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Як зазначає науковець, серед основних причин
низької ефективності виконавчої влади в системі уп-
равління земельними ресурсами є: неузгодженість
дій різних виконавчих структур, непослідовність і су-
перечливість рішень, низька виконавча дисципліна;
дублювання споріднених функцій різними органами
управління; надмірна концентрація функцій управл-
іння на вищих щаблях виконавчої влади; незбалан-
сована регіональна політика; закритість органів ви-
конавчої влади для контролю з боку суспільства;
корупція та економічна злочинність у державних
структурах, а також низький престиж державної
служби в Україні.

Автор у своєму дослідженні пропонує вдоскона-
лити організаційний механізм реалізації державної
земельної політики шляхом реформування організа-
ційної структури центрального органу виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів шляхом зведення його
функцій виключно до регуляторних; централізувати
ведення державного земельного кадастру всіх кате-
горій земель; забезпечити створення раціональної
інфраструктури ринку землі, що дасть змогу звести
функції органів державної влади до реєстрації май-
нових прав на земельні ділянки, ліцензування діяль-
ності інфраструктурних організацій, контролю за гро-
шовою оцінкою земель та їх раціональних викорис-
танням.

Як зазначає у своїх працях Титаренко Т.Г. [3; 4],
неефективність системи органів державного управлін-
ня земельними відносинами зумовлена намаганням
різних політичних сил, які приходять до влади, на свій
лад реорганізувати існуючу систему та змінити її кад-
ровий склад.

Слід погодитись із такою думкою дослідниці, але
причиною цих змін є не відсутність належної підго-
товки, про що зазначає автор, а спрямування про-
цесів організаційних, функціональних, кадрових змін
на досягнення мети, яка передбачає реалізацію внут-
рішньо кланових, партійних інтересів, відповідних
бізнес структур, що обслуговують і одночасно ма-
ють за мету створення економічної бази діяльності
таких політичних сил, збагачення окремих осіб, що
входять в олігархічне-кримінальні угрупування, по
встановленню повного контролю за процесами на-
буття власності, володіння та користування земель-
ними ресурсами через механізм держави, що в свою
чергу, дискредитує систему державного управління
сферою земельних відносин України, породжує соц-
іальну напругу шляхом систематичного порушення
Конституційно встановлених прав громадян України
в сфері володіння, користування і розпорядження
землею.

На думку автора, удосконалення інституціонально-
го забезпечення має відбутись шляхом впровадження у
практику державного та регіонального управління нової
інституціональної дорадчої форми — Ради з розвитку
продуктивних сил України, структурні підрозділи якої
опікуватимуться вирішенням проблем щодо фінансово-
економічного, адміністративного, правового, організа-
ційно-землевпорядного забезпечення, формування зе-
мельної власності та землекористування, забезпечен-
ня охорони земель, стратегічного управління та плану-

вання, контролювання та коригування діяльністю щодо
розвитку продуктивних сил в Україні.

Дослідження Прокопович Т.Г. [5; 6] узагальнено
представляють низку недоліків, які можна усунути під
час оптимізації архітектури системи державного уп-
равління земельними відносинами, до яких автор
відносить: наявність великої кількості державних
органів управління в сфері земельних відносин, підпо-
рядкування центральних органів виконавчої влади у
галузі земельних відносин різним міністерствам;
відсутність єдиного органу управління землями дер-
жавної і комунальної власності; розпорошена відпо-
відальність за ефективне використання земель дер-
жавної і комунальної власності між різними органа-
ми виконавчої влади і місцевого самоврядування;
відсутність стабільності в системі органів управління
земельними відносинами.

Автор приходить до висновку, що вдосконален-
ня системи управління земельними відносинами не-
обхідно здійснити через створення єдиного держав-
ного органу з управління земельними ресурсами у
вигляді багатофункціонального і структурно склад-
ного об'єкту де складовими частинами мають висту-
пати агентство з управління землями державної влас-
ності, агентство з охорони навколишнього природнь-
ого середовища, екологічна інспекція, інспекція з
використання та охорони земель усіх категорій та
форм власності, департамент державного кадастру і
реєстрації прав на землю.

Таким чином, з огляду на окреслене коло науко-
вої проблематики та перспективних шляхів вирішен-
ня пов'язаних із нею завдань доцільно констатувати
необхідність наукового обгрунтування змісту та
структури законодавчо-інституційних засад форму-
вання та реалізації державної політики в сфері зе-
мельних відносин України саме з точки зору систем-
ного, структурного, процесного та функціонального
підходів.

У нашому дослідженні під поняттям "законодавчо-
інституційні засади" ми розуміємо низку вихідних зако-
нодавче закріплених правових норм, які визначають
організаційно-правову форму, організаційну структуру,
систему повноважень та напрямів функціональної діяль-
ності органів державної влади, місцевого самоврядуван-
ня що здійснюють формування та реалізацію держав-
ної політики в сфері земельних відносин в Україні. За-
конодавчо-інституційні засади забезпечують реалізацію
механізму правового регулювання процесів управління,
розвитку земельних відносин, які мають відповідати
загальнодержавним, загальносуспільним, індивідуаль-
ним потребам та інтересам.

Як визначено в енциклопедії державного управлін-
ня [7] основними формами правового регулювання як
інструменту державного управління в Україні є: Консти-
туція та закони України, укази й розпорядження Прези-
дента України, постанови та інші акти Верховної Ради,
постанови й розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни, нормативно-правові акти центральних органів вико-
навчої влади, нормативні акти місцевих органів виконав-
чої влади. Наступною важливою складовою зазначено-
го поняття є інституційні засади організації раціональ-
ної структури управління.
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Як визначено в низці наукових праць [7—9] органі-
заційна структура управління це форма організації сис-
теми управління, що визначає сукупність її стійких
зв'язків, забезпечує цілісність і стабільність, збережен-
ня основних властивостей при різних внутрішніх і
зовнішніх зв'язках. У структурі управління виділяють
ланки, рівні управління та зв'язки між ними — горизон-
тальні та вертикальні. Вагомою є закономірність, що
полягає у взаємозв'язку та взаємообумовленості двох
аспектів систем управління, які виступають як зміст та
форма — функції та організаційна структура управлін-
ня.

Слід відзначити, що функції є первинними, а органі-
заційна структура є вторинною або похідною від
функцій управління, адже функції відображають стра-
тегію діяльності системи управління, а стратегія виз-
начає структуру управління, яка має забезпечити до-
сягнення цілей суб'єкта та об'єкта управління. Функ-
ція, визначає зміст управлінської діяльності та в пере-
кладі з латини розуміється як "завершення, виконан-
ня".

Згідно з енциклопедичним визначенням [10] функ-
ція це стандартизована соціальна (управлінська) дія, яка
регулюється певними правовими нормами і реалізуєть-
ся відповідними соціальними (управлінськими) інститу-
тами, а у більш вузькому розумінні функція ототож-
нюється з низкою завдань, які вирішуються із викорис-
танням системного інструментарію певного виду управ-
лінської діяльності (планування, контроль, прогнозуван-
ня тощо) [11].

Як свідчить аналіз низки наукових праць [12—
17] поняття "функції державного управління" утво-
рюється низкою родових ознак: наявністю цілеспря-
мованого та організуючого впливу суб'єкта управлі-
ння на об'єкт управління; розуміється як вид держав-
но-управлінської діяльності із подальшим функціо-
нальним розподілом праці в залежності від рівнів та
ланок управління; спрямованість на досягнення мети
та вирішення завдань управління; утворюють зміст,
визначають стадії, етапи і є напрямами управлінсь-
кої діяльності; здійснюються у відповідності до за-
конодавства органами державної влади; реалізують-
ся шляхом застосування механізмів державного уп-
равління.

Вищезазначене дозволяє нам сформулювати розу-
міння поняття "функції державного управління сферою
земельних відносин в Україні" як державно-управлінсь-
ку діяльність, спрямовану на регулювання процесів во-
лодіння, користування та розпорядження землею шля-
хом використання механізмів державного управління,
процесуальної регламентації напрямів та змісту такої
діяльності.

Водночас у теорії державного управління зустрі-
чається поняття "управлінські функції державних орга-
нів", яке на нашу думку відображає специфіку управлі-
нського впливу в межах наданих повноважень та орга-
нізаційних можливостей визначених у положеннях та
статутах певних органів державної влади.

Зміст поняття "повноваження" визначає сукупність
прав і обов'язків державних органів влади, посадових
осіб, закріплених за ними у встановленому законодав-
ством порядку для здійснення покладених на них функ-

цій [18]. Слід відзначити, що повноваження органів дер-
жаного управління сферою земельних відносин ви-
пливають з основних функцій, і власне є їх відображен-
ням.

Організаційна структура органів державного управ-
ління сферою земельних відносин в Україні побудована
відповідно до адміністративно-територіального устрою
країни, поділу гілок влади на законодавчу, виконавчу,
судову, основних положень про місцеве самоврядуван-
ня в Україні.

Зважаючи на завдання нашого дослідження ми про-
аналізуємо архітектоніку організаційної структури
органів державного управління в сфері земельних відно-
син лише в частині законодавчої, виконавчої гілки вла-
ди та органів місцевого самоврядування.

Аналізуючи зміст організаційної структури доціль-
но відзначити, що вона характеризується ієрархічністю,
централізацією, функціональною спеціалізацією, наяв-
ністю трьох рівнів управління і відповідною кількістю
ланок, значною кількістю горизонтальних та вертикаль-
них взаємозв'язків між її елементами. Це дає підстави
стверджувати, що за пріоритетними ознаками організа-
ційну структуру державного управління сферою земель-
них відносин можна характеризувати як функціональ-
но-дивізіональну, яка поряд із централізацією владних
взаємовідносин передбачає наявність значної автономії
органів місцевого самоврядування в межах визначених
законодавством в процесах управління сферою земель-
них відносин відповідних територіально-адміністратив-
них утворень.

Також слід відзначити, що вищезазначена орган-
ізаційна структура за часовою ознакою може харак-
теризуватись як інтенсивна, адже згідно проведених
наукових досліджень [4—6; 20] відбувається посту-
пове збільшення кількості функціональних взаємоз-
в'язків між її окремими ланками, внаслідок поглиб-
лення поділу праці, функціональної спеціалізації, зро-
стає рівень координованості управлінської діяль-
ності, що свідчить про зростання потужності та зла-
годженості управлінських процесів, хоча водночас
науковці зазначають, що на тлі частих і під час не вип-
равданих реструктуризацій органів державної вико-
навчої влади в сфері земельних відносин спостеріга-
ються екстенсивні ознаки розвитку організаційної
структури адже відбувається зростання кількості уп-
равлінських елементів на фоні сталої кількості управ-
лінських функцій.

З точки зору системного підходу, організаційна
структура органів державного управління сферою зе-
мельних відносин характеризується складною внутріш-
ньою організацією яка полягає у поєднанні соціальної,
технічної, економічної та інформаційної складових, на-
явністю окремих підсистем, які мають свій змістовий та
функціональний характер і напрям діяльності, наявні-
стю великої кількості різноманітних внутрішніх і
зовнішніх функціональних зв'язків, налагодженістю і
циркуляцією всередині організаційної структури мате-
ріальних і інформаційних потоків, ієрархічною розга-
луженістю вертикальних і горизонтальних взаємо-
зв'язків між окремими підсистемами, що дозволяє по-
єднувати принципи централізованого та децентралізо-
ваного управління.
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Усе вищенаведене обумовлює доцільність визна-
чення поняття "система державного управління сфе-
рою земельних відносин", під яким ми розуміємо
ієрархічно впорядковану за функціонально-змісто-
вою сутністю сукупність органів державної влади, які
забезпечують розгортання управлінських процесів
спрямованих на формування та реалізацію держав-
ної політики, удосконалення та розвиток земельних
відносин в Україні.

Законодавцем у Конституції України [21] закріпле-
но норму, яка визначає, що єдиним органом законо-
давчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада
України, а вищим органом у системі виконавчої влади є
Кабінет Міністрів України, який очолює низку централь-
них органів державної виконавчої влади, які відповідно
до організаційної логіки ієрархічно-владних відносин
наділені відповідними повноваженнями та реалізують
низку функцій та процесів під час формування та реа-
лізації державної політики у сфері земельних відносин
України.

Згідно зі ст. 6 Земельного Кодексу України [22] по-
вноваженнями Верховної Ради України в галузі земель-
них відносин визначено: прийняття законів у галузі ре-
гулювання земельних відносин; визначення засад дер-
жавної політики в галузі використання та охорони зе-
мель; встановлення і зміна меж районів і міст; погод-
ження питань, пов'язаних із зміною цільового призна-
чення особливо цінних земель державної та комуналь-
ної власності, припинення права постійного користуван-
ня ними відповідно до Земельного Кодексу; вирішення
інших питань у галузі земельних відносин відповідно до
Конституції України.

Зміст вищезазначених повноважень дозволяє кон-
статувати, що основною функцією Верховної Ради
України як складової системи державного управління
формування та реалізації державної політики в сфері
земельних відносин є розробка та прийняття законів в
сфері земельних відносин (законотворча функція), фор-
мування засад і власне змісту державної політики в
сфері земельних відносин (політико-формуюча функ-
ція), решта повноважень відображають зміст регулятив-
не-погоджувальної функції.

Так ст. 7 Земельного кодексу України (далі —
ЗКУ) [22], зазначає що, до повноважень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим віднесено: роз-
порядження землями, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад; забезпечення ре-
алізації державної політики в галузі використання та
охорони земель; погодження загальнодержавних
програм використання та охорони земель, участь їх
реалізації в межах території АРК; затвердження та
участь у реалізації республіканських програм вико-
ристання земель, підвищення родючості грунтів,
охорони земель; координація діяльності районних і
міських рад у галузі земельних відносин, діяльності
місцевих органів земельних ресурсів, здійснення
контролю за використанням та охороною земель;
встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять
до складу відповідного району. Зміст цих повнова-
жень доцільно звести до трьох функцій: регулятив-
не-погоджувальної, реалізаційне-розпорядчої, ко-
ординаційної.

Згідно зі ст. 8 Земельного кодексу України [22] по-
вноваження обласних рад у галузі земельних відносин
полягають у розпорядженні землями спільної власності
територіальних громад; погодження, затвердження та
участь загальнодержавних, регіональних програм вико-
ристання, охорони земель, підвищення родючості
грунтів; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів; організація землеустрою, встанов-
лення та зміна меж сіл, селищ; вирішення земельних
спорів. Законодавцем розширено повноваження облас-
них рад в частині вирішення земельних спорів та орга-
нізації землеустрою, зауважимо, що вирішення земель-
них спорів є функцією судової гілки влади і в даному
контексті не уточняється процедурна та змістова сто-
рона діяльності обласних рад в розв'язанні земельних
спорів. Таким чином, основними функціями обласних
рад в сфері земельних відносин є: регулятивне-пого-
джувальна, реалізаційна, координаційно-організаційна.

Зміст основних функцій Київської і Севастопольсь-
кої міських рад у галузі земельних відносин на їх тери-
торії доцільно представити через повноваження, які
визначені у ст. 9 ЗКУ [22]:

— регулятивне-погоджувальна: розпорядження
землями територіальної громади міста; передача зе-
мельних ділянок комунальної власності у власність гро-
мадян та юридичних осіб; надання земельних ділянок у
користування; вилучення земельних ділянок із земель
комунальної власності; викуп земельних ділянок для
суспільних потреб міста; припинення права користуван-
ня земельними ділянками; прийняття рішення щодо
звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надан-
ня земельних ділянок із земель державної власності, що
проводяться органами виконавчої влади; встановлення
меж сіл, селищ, районів у містах; обмеження, тимчасо-
ва заборона чи припинення використання земельної
ділянки в разі порушення вимог земельного законодав-
ства, вирішення земельних спорів;

— координаційно-організаційна — організація зем-
леустрою; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів.

— контролююча — здійснення контролю за вико-
ристанням і охороною земель комунальної власності,
додержанням земельного та екологічного законодав-
ства;

— інформаційна — інформування населення щодо
надання, вилучення (викупу) земельних ділянок.

Районні ради у галузі земельних відносин відповід-
но до наданих законодавцем повноважень виконують
наступні функції:

— регулятивне-погоджувальну — розпорядження
землями на праві спільної власності відповідних тери-
торіальних громад, вирішення земельних спорів, вста-
новлення та зміну меж сіл, селищ, які не входять до скла-
ду відповідного району;

— координаційно-організаційну — координація
діяльності місцевих органів земельних ресурсів, орга-
нізація землеустрою та затвердження землевпорядних
проектів;

— реалізаційне-розпорядчу — забезпечення реа-
лізації державної політики в галузі охорони та викорис-
тання земель.
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У ст. 12 ЗКУ [22] визначено зміст повноважень
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих
органів у галузі земельних відносин. Згідно з офіцій-
ним правовим тлумаченням, яке було наведене у Рішенні
Конституційного Суду України у справі № 1-6/2010 від
1 квітня 2010 № 10-рп/2010 [23] органи місцевого са-
моврядування є суб'єктами владних повноважень, які
виконують владні управлінські функції, зокрема нормот-
ворчу, координаційну, дозвільну, реєстраційну, розпо-
рядчу. Як суб'єкти владних повноважень органи місце-
вого самоврядування реалізують у межах закону функ-
ції в галузі земельних відносин:

— регулятивне-погоджувальна: розпорядження
землями територіальних громад; передача земельних
ділянок комунальної власності у власність громадян та
юридичних осіб; надання земельних ділянок у користу-
вання; вилучення земельних ділянок із земель комуналь-
ної власності; викуп земельних ділянок для суспільних
потреб міста; підготовка висновків щодо вилучення (ви-
купу) та надання земельних ділянок; встановлення за
зміна меж районів у містах з районним поділом; обме-
ження, тимчасова заборона чи припинення використан-
ня земельної ділянки в разі порушення вимог земель-
ного законодавства, вирішення земельних спорів; вне-
сення пропозицій до районної ради щодо встановлен-
ня і зміни меж сіл, селищ, міст, надання відомостей з
Державного земельного кадастру відповідно до зако-
ну;

— координаційно-організаційна — організація зем-
леустрою; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів;

— контролююча — здійснення контролю за вико-
ристанням і охороною земель комунальної власності,
додержанням земельного та екологічного законодав-
ства;

— інформаційна — інформування населення щодо
надання, вилучення (викупу) земельних ділянок.

Відповідно до організаційної структури органів
державного управління сферою земельних відносин в
Україні вищим органом у системі виконавчої влади є Ка-
бінет Міністрів України, на який покладено повноважен-
ня в межах виконуваних ним функцій в галузі земель-
них відносин, а саме:

— регулятивне-розпорядча — розпорядження
землями державної власності, викуп земельних діля-
нок для суспільних потреб, розроблення і забезпечен-
ня виконання загальнодержавних програм використан-
ня та охорони земель, встановлення порядку введен-
ня моніторингу земель, внесення до ВРУ пропозицій
щодо встановлення та зміни меж районів, міст, реалі-
зація державної політики у галузі використання та охо-
рони земель;

— координаційно-організаційна — координація
проведення земельної реформи, організація ведення
державного земельного кадастру, державного контро-
лю за використанням і охороною земель та здійснення
землеустрою [22].

Слід відзначити, що деталізація повноважень КМУ
в залежності від функціональних напрямів регулюван-
ня діяльності суб'єктів сфери земельних відносин
здійснюється законодавцем в низці нормативно-право-
вих актів [24—32] правові норми яких відображають

зміст повноважень КМУ визначених у ЗКУ із більш гли-
боким висвітленням специфіки управлінських впливів в
залежності від сфери регулювання, яка є частиною га-
лузі земельних відносин: землекористування, грошової
оцінки земель, ведення Державного земельного Када-
стру, охорони земель, охорони навколишнього природ-
ного середовища, державного контролю за охороною
та використанням земель тощо.

Принцип системно-функціонального підходу зреа-
лізуваний під час конкретизації та правового визначен-
ня у Земельному Кодексі України [22] змісту повнова-
жень інших центральних органів виконавчої влади у
сфері земельних відносин.

Реалізація підходу здійснюється за відповідни-
ми напрямами (функціями) діяльності без зазначен-
ня назви центрального виконавчого органу, що
свідчить про нормативне закріплення законодавцем
лише загальних компетенцій і повноважень за фун-
кціональною складовою між ланками і рівнями уп-
равління, що в сукупності утворюють систему дер-
жавного управління сферою земельних відносин,
адже це дозволяє здійснювати перерозподіл
функцій і повноважень, їх передачу між відповідни-
ми центральними органами державної виконавчої
влади внаслідок їх оптимізації, об'єднання, реструк-
туризації без внесення змін і доповнень до ЗКУ. В
цьому контексті законодавцем проведено групуван-
ня повноважень центральних органів виконавчої вла-
ди за функціональними напрямами, які відобража-
ють загальний зміст управлінських дій із їх розме-
жуванням за процесами формування та реалізації
державної політики в сфері земельних відносин:

Формування державної політики:
— сфера охорони навколишнього природного се-

редовища у галузі земельних відносин: участь у роз-
роблені загальнодержавних і регіональних програм
використання і охорони земель; участь у формуванні
державної політики в галузі охорони та раціонально-
го використання земель; організація моніторингу зе-
мель;

— ЦОВВ у сфері земельних відносин: здійснення
нормативно-правового забезпечення у сфері земельних
відносин; забезпечення проведення земельної рефор-
ми; розробка та реалізація загальнодержавних і регіо-
нальних програм використання та охорони земель; за-
безпечення здійснення землеустрою, моніторингу зе-
мель і державного контролю за використанням та охо-
роною земель; забезпечення проведення державної
експертизи документації із землеустрою у випадках та
порядку, визначених законом, ведення та адмініструван-
ня Державного земельного кадастру, охорони земель,
реформування земельних відносин; розроблення еко-
номічного механізму регулювання земельних відносин;
участь у розробленні заходів щодо розвитку ринку зе-
мель; міжнародне співробітництво в галузі земельних
відносин.

Реалізація державної політики:
— сфера охорони навколишнього середовища у

галузі земельних відносин: участь у реалізації загаль-
нодержавних і регіональних програм використання та
охорони земель; участь у розробці проектів норматив-
но-правових актів у галузі охорони земель та відтво-
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рення родючості грунтів; координація і забезпечення
здійснення оцінки впливу на довкілля; внесення про-
позицій щодо формування державної політики в галузі
охорони та раціонального використання земель;
здійснення міжнародного співробітництва з питань
охорони земель;

— сфера охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів у галузі земельних відно-
син: консервації деградованих і малопродуктивних зе-
мель; збереження водно-болотних угідь; виконання еко-
логічних вимог при наданні у власність і користування,
в тому числі в оренду, земельних ділянок; здійснення
заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічни-
ми і радіоактивними речовинами, відходами, стічними
водами; додержання режиму використання земель при-
родно-заповідного та іншого природоохоронного при-
значення; додержання екологічних нормативів з питань
використання та охорони земель; установлення та ви-
користання природоохоронних зон і прибережних за-
хисних смуг, а також додержання режиму використан-
ня їх територій;

— ЦОВВ у сфері земельних відносин: внесення
пропозицій щодо розпорядження землями державної
та комунальної власності, встановлення меж області,
району, міста, району в місті, села і селища, регулю-
вання земельних відносин; участь у розробленні та
виконанні державних, регіональних та місцевих про-
грам з питань регулювання земельних відносин, раці-
онального використання земель, їх відтворення та охо-
рони, проведення моніторингу земель, територіальне
планування; організація проведення робіт, пов'язаних
із реалізацією земельної реформи; проведення моні-
торингу та охорони земель; ведення та адмініструван-
ня Державного земельного кадастру; участь у держав-
ному регулюванні планування територій; проведення
державної експертизи землевпорядної документації;
здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ве-
дення обліку і підготовки звітності з регулювання зе-
мельних відносин, використання та охорони земель,
формування екомережі;

— у сфері здійснення державного нагляду (контро-
лю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних
відносин: веденням державного обліку і реєстрацію зе-
мель, достовірністю інформації про наявність та вико-
ристання земель; виконанням умов зняття, збереження
і використання родючого шару грунту під час проведен-
ня гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівель-
них та інших робіт, пов'язаних із порушенням грунтово-
го покриву, своєчасним проведенням рекультивації по-
рушених земель; дотриманням вимог земельного зако-
нодавства при набутті права власності на земельні ділян-
ки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування,
застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотри-
мання суб'єктами земельних відносин вимог земельно-
го законодавства та встановленого порядку набуття і
реалізації права на землю; дотримання правил установ-
леного режиму експлуатації протиерозійних, гідротех-
нічних споруд, збереженням захисних насаджень і ме-
жових знаків; проведенням землеустрою, виконанням
заходів, передбачених проектами землеустрою, дотри-
манням власниками та користувачами земельних діля-

нок вимог, визначених у проектах землеустрою; розмі-
щенням, проектуванням, будівництвом та введенням в
експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або
можуть вплинути на стан земель; здійснення заходів
стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії,
селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцю-
вання, висушування, ущільнення та інших процесів, що
призводять до погіршення стану земель, а також щодо
недопущення власниками та користувачами земельних
ділянок псування земель шляхом їх забруднення
хімічними та радіоактивними речовинами і стічними во-
дами, засміченням промисловими, побутовими та інши-
ми відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та
бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернен-
ня тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'яз-
ковим виконанням заходів приведення їх у стан, придат-
них до використання за призначенням; дотриманням
порядку визначення та відшкодування втрат сільсько-
господарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільо-
вого призначення; дотримання вимог земельного зако-
нодавства органами управління в сфері земельних
відносин з питань передачі земель у власність та надан-
ня у користування, у тому числі в оренду, зміни цільо-
вого призначення, вилучення, викупу, продажу земель-
них ділянок або прав на них на конкурентних засадах
[22].

Як свідчить подальший аналіз повноважень і функ-
цій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих державних адміністрацій у галузі земельних відно-
син, їх змістове-функціональна спрямованість полягає
у реалізації державної політики на рівні відповідного
адміністративно-територіального утворення, і за
змістом не носять принципових відмінностей від функцій
ЦОВВ у сфері земельних відносин. Законодавцем лише
конкретизовано функцію контролю за використанням
коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського вироб-
ництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних
ділянок: регулятивну, в частині підготовки висновків
щодо надання або вилучення (викупу) земельних діля-
нок; викуп земельних ділянок для суспільних потреб
тощо [22].

Конкретизація функцій і повноважень відповідно
до Земельного Кодексу України, інших нормативно-
правових актів що регулюють окремі аспекти земель-
них відносин в Україні відбувається в положеннях про
відповідні міністерства та державні служби які є голов-
ними та центральними органами виконавчої влади в
системі державного управління сферою земельних
відносин, а саме:

— Міністерство аграрної політики та продовольства
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань формування та за-
безпечення реалізації державної політики з питань зе-
мельних відносин, топографо-геодезичної і картогра-
фічної діяльності, лісового та мисливського господар-
ства, родючості грунтів [33].

— Міністерство екології та природних ресурсів
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня і реалізує державну політику у сфері охорони на-



87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

вколишнього природного середовища та екологічної
безпеки. Основними завданнями в галузі земельних
відносин є: охорона та раціональне використання зе-
мель; збереження, відтворення та невиснажливого ви-
користання біологічного та ландшафтного різноман-
іття, формування, збереження та використання еко-
логічної мережі; організації, охорони та використан-
ня природно-заповідного фонду розвитку водного
господарства і меліорації земель; державного нагля-
ду (контролю) за додержанням вимог законодавства
про раціональне використання, відтворення і охоро-
ну природних ресурсів, відтворення та охорону зе-
мель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та
використання територій та об'єктів природно-запові-
дного фонду, збереження, відтворення і невиснаж-
ливе використання біологічного та ландшафтного
різноманіття тощо [34].

Аналіз змісту Положень про Державне агентство
лісових ресурсів [35], про Державне агентство водних
ресурсів України [36] свідчить, що вищеозначеними
державними структурами і їх територіальними органа-
ми реалізується низка функцій дотичних до сфери зе-
мельних відносин у частині ведення лісовпорядкуван-
ня, мисливського впорядкування, ведення державного
лісового кадастру, моніторингу грунтів з метою виро-
щування продуктивних лісових насаджень, моніторинг
меліоративного стану зрошуваних та осушуваних зе-
мель, ведення державного водного кадастру, погоджен-
ня проектів землеустрою, що розробляються з метою
вилучення, надання, зміни цільового призначення зе-
мель водного фонду.

Як свідчить проведений аналіз функцій і повнова-
жень центральних органів державної виконавчої влади
за відповідними функціональними напрямами діяльності
визначених у Земельному Кодексі України [22], інших
Законах України, які визначають правові основи регу-
лювання взаємодії між суб'єктами земельних відносин
[24—32] більша частина ключових завдань щодо реа-
лізації державної політики в сфері земельних відносин
покладено на Державну службу України з питань гео-
дезії, картографії та кадастру [37], до яких законодав-
цем віднесено:

— реалізація державної політики у сфері топогра-
фо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних
відносин, землеустрою, у сфері Державного земельно-
го кадастру, державного нагляду (контролю) в агропро-
мисловому комплексі в частині дотримання земельно-
го законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості грунтів;

— надання адміністративних послуг згідно із зако-
ном сфері земельних відносин;

— внесення на розгляд Міністра аграрної політики
та продовольства пропозицій щодо забезпечення фор-
мування державної політики у сфері топографо-геоде-
зичної і картографічної діяльності, земельних відносин,
землеустрою, у сфері Державного земельного кадаст-
ру, державного нагляду (контролю) в агропромислово-
му комплексі в частині дотримання земельного законо-
давства, використання та охорони земель усіх категорій
і форм власності, родючості грунтів.

Організаційна структура Держгеокадастру скла-
дається з 24 головних обласних управлінь, головного

управління у м. Києві, 466 управлінь і відділів у райо-
нах, 62 управлінь і відділах у містах, 1 міськрайонного
та міжрегіонального управління [38], які наділені відпо-
відними повноваженнями в межах територіально-адмі-
ністративних одиниць і реалізують функції державного
управління у сфері земельних відносин відповідно до
законів України і положень, що регламентують їх діяль-
ність.

Відповідно до основних функцій і повноважень Дер-
жгеокадастр здійснює системну організацію та реалі-
зацію низки управлінських процесів за такими напря-
мами діяльності:

— державний земельний кадастр та реєстрація —
єдина державна геоінформаційна система відомостей
про землі, розташовані в межах державного кордону
України, їх цільове призначення, обмеження у їх вико-
ристанні, а також дані про кількісну та якісну характе-
ристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між влас-
никами і користувачами [24];

— геодезія та картографія — створення та розви-
ток національної інфраструктури геопросторових да-
них, встановлення та унормування географічних назв,
демаркації та делімітації державного кордону, підготов-
ка міжнародних договорів тощо;

— надання адміністративних послуг через центри
надання адміністративних послуг при місцевих держав-
них адміністраціях та органах місцевого самоврядува-
ння, які надаються на платній та безоплатній основі за
такими напрямами: внесення інформації до бази даних
Державного земельного кадастру (державна реєстра-
ція земельних ділянок, обмежень у використанні зе-
мель); видача з бази даних витягів та довідок; прове-
дення державної експертизи [39];

— землеустрій та охорона земель — перерозподіл
земель, формування раціональної системи землево-
лодінь і землекористувань, створення екологічно ста-
лих ландшафтів і агросистем, встановлення меж адмін-
істративно-територіальних одиниць, територій з особ-
ливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним
режимами, меж земельних ділянок власників і земле-
користувачів тощо; охорона земель спрямована на за-
безпечення збереження та відтворення земельних ре-
сурсів, екологічної цінності природних і набутих якос-
тей земель [25];

—  державна експертиза землевпорядної докумен-
тації — полягає в аналізі з метою перевірки та оцінки
об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимо-
гам законодавства, встановленим стандартам, нормам
і правилам [27];

— грошова оцінка земель — регулювання діяль-
ності суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки зе-
мель, які визначають вартість об'єкта оцінки, яка вико-
ристовується при здійсненні цивільно-правових угод;
проведенні нормативної грошової оцінки для визначен-
ня розміру земельного податку, державного мита при
міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орен-
дної плати за земельні ділянки державної та комуналь-
ної власності, втрат сільськогосподарського і лісогос-
подарського виробництва, вартості земельних ділянок
площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих
спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також
при розробці показників та механізмів економічного
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стимулювання раціонального використання та охорони
земель тощо [32];

— сертифікація інженерів-землевпорядників та
інженерів-геодезистів з метою забезпечення якісного
надання послуг із складення землевпорядної докумен-
тації та гарантією якісного виконання робіт із земле-
устрою, яка здійснюється шляхом приймання іспиту на
отримання сертифікату Кваліфікаційною комісією;

— створення ефективного ринку сільськогоспо-
дарських земель в Україні — є одним із найважливіших
завдань стратегії розвитку України, від реалізації яко-
го залежить динаміка соціально-економічного розвит-
ку держави, земельних відносин, національної еконо-
міки [22];

— розпорядження землями сільськогосподарсько-
го призначення державної власності, яке згідно чинно-
го законодавства [22; 29] здійснюється Держгеокадас-
тром та його територіальними органами шляхом пере-
дачі його у власність або у користування земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення державної
власності.

ВИСНОВКИ
Проведений системно-функціональний аналіз зако-

нодавчо-інституціональних засад формування та реа-
лізації державної політики в сфері земельних відносин
в Україні дозволяє переконливо констатувати, що си-
стема державного управління сферою земельних відно-
син характеризується складною архітектонікою орган-
ізаційної структури, складними взаємозв'язками управ-
лінських процесів між її ланками (підсистемами), наяв-
ністю широкого кола управлінських функцій, які в за-
лежності від управлінського рівня, сфери предметної
діяльності органів законодавчої та виконавчої влади
можна класифікувати та згрупувати за ознаками про-
цесуальної спрямованості регулюючих впливів (законо-
творча, політико-формуюча, регулятивне-погоджуваль-
на, реалізаційне-розпорядча, координаційна, організа-
ційна, контролююча, інформаційна), повноваженнями
щодо формування та реалізації державної політики
органами державної влади в сфері земельних відносин.
Доцільно чітко розмежовувати функції, повноваження,
процеси щодо формування та реалізації державної полі-
тики в сфері земельних відносин, які характеризуються
змістовою специфікою їх організації, реалізації, доціль-
ністю і відповідністю застосовуваних механізмів дер-
жавного управління під час формування державної по-
літики і її реалізації органами державної влади, склад-
ністю узгодження цих процесів у розрізі взаємодії між
різними рівнями управління (вертикальна взаємодія), за-
конодавчою, виконавчою гілками влади (горизонталь-
на взаємодія) та органами місцевого самоврядування
(полівекторна взаємодія).

На нашу думку узагальненим відображенням спе-
цифіки процесів формування і реалізації державної полі-
тики в сфері земельних відносин є класифікація та сис-
тематизація за змістовою сутністю механізмів держав-
ного управління, які виступають основним засобом ре-
алізації функцій і повноважень органами державної вла-
ди покладених на них завдань щодо розвитку земель-
них відносин в Україні, що і стане предметом нашого
розгляду у подальшій роботі.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики є, на наш погляд, характеристика та класифікація
механізмів формування та реалізації державної політи-
ки у сфері земельних відносин України.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT
IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CONCEPT FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENT IN UKRAINE

Статтю присвячено вивченню питань концепції розвитку державно-приватного партнерства

в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості її використання в

Україні. У статті аналізується міжнародний досвід, роль та перспективи новітніх підходів та прин-

ципів щодо сталого розвитку, широкого використання інноваційних технологій та їх вплив на

розвиток туристичного бізнесу в Україні. Розглянуто світовий досвід економічного розвитку та

підвищення конкурентоспроможності регіонів та територіальних туристичних комплексів на

засадах політики сталого регіонального розвитку. Обгрунтовано необхідність активізації про-

цесів побудови дієвих комунікацій між представниками громади, влади, бізнесу та інших заці-

кавлених осіб на засадах державно-приватного партнерства з метою формування та розвитку

локальних туристичних продуктів та підвищення конкурентоспроможності регіонів України в

рамках реалізації реформи децентралізації.

Доведено потенційну спроможність забезпечення високого рівня конкурентоспроможності

регіональної економіки за рахунок створення та розвитку локальних туристичних продуктів,

збереження пам'яток історичної та культурної спадщини на засадах державно-приватного парт-

нерства як ефективного механізму комунікаці представників громади, влади, бізнесу та неуря-

дових організацій.

The article is devoted to the concept of development of public-private partnership in the hospitality

industry within the framework of sustainable development and the possibility of implement this

concept in Ukraine. The article analyzes the international experience, the role and prospects of the

latest approaches and principles for sustainable development and their impact on the development

of tourism business in Ukraine, economic development and increase of competitiveness of regions

and territorial tourist complexes on the basis of sustainable regional development. The necessity of

activating the processes of constructing effective communications between representatives of the

community, authorities, business and other interested persons on the principles of public-private

partnership was substantiated in order to formulate and develop local tourism products and increase

the competitiveness of the regions of Ukraine within the framework of the decentralization reform.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багатогранність впливу туризму на всі сфери су-

спільного життя обумовила визнання науковцями стало-
го розвитку цієї галузі як системи, в центрі якої знахо-
диться людина. Наукові диспути охоплюють різні сфери
знань та галузі наук, що відображає поліфункціональну
сутність туризму, розкриває його соціально-економічний
мультиплікативний характер. Тематика досліджень нау-
ковців відображає вектори розвитку туризму, задекла-
ровані Всесвітнім економічним форумом спільно зі Все-
світньою туристською організацією як зниження бар'єрів
для економічного зростання та створення робочих місць.
В умовах нестабільності зовнішнього середовища зав-
дання, і науковців, і освітян, і роботодавців, і представ-
ників влади полягає у формуванні та поширенні нових
знань для досягнення цілей діяльності суб'єктів госпо-
дарювання та підвищення рівня сервісу на ринку турис-
тичних послуг у контексті сталого розвитку [1].

Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку ту-
ризму в Україні, підходи до визначення сутності сталого
(збалансованого) розвитку туризму, що полягають у
формуванні такої діяльності суб'єктів сторін ринкових
відносин, яка б за співвідношенням рівня та темпів роз-
витку була комплексно-пропорційною розвиткові еконо-
мічної, соціальної та екологічної сфер докладно висвіт-
лено у дослідженнях д-ра геогр. наук О. Любіцевої,

У навчальному посібнику "Стратегія сталого розвит-
ку (туристична галузь)" [2], авторами Ісаєнко В.М., Ніко-
лаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г.
висвітлено низку сучасних, науково-методичних і теоре-
тичних підходів щодо встановлення концептуальних за-
сад сталого розвитку туристичної діяльності, прийняття
управлінських рішень на шляху до мінімізації антропо-
генних впливів туризму на довкілля, запропоновано та
обгрунтовано шляхи комплексної екологізації туристич-
ної діяльності, а також основні підходи щодо розвитку
сільського й аграрного туризму в Україні.

Питанням необхідності розгляду туризму як склад-
ної системи в єдності соціальної, економічної та еколог-
ічної компонент, подальший генезис якої базуватиметь-
ся на концепції сталості, визначенню сучасного місця ту-
ризму в структурі економіки та формуванню концепту-
альних засад формування ринкового механізму управл-
іння туризмом і суб'єктами туристичного бізнесу за мо-
делями економічного зростання і сталого розвитку в умо-
вах конкурентного середовища, розозкриттю стратегіч-
них орієнтирів сталого розвитку суб'єктів господарюван-
ня у сфері туризму та відповідного інструментарію фор-
мування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану
туристичного бізнесу в Україні присвячено ряд науко-
вих досліджень Т.І. Ткаченко.

The potential ability to ensure a high level of competitiveness of the regional economy through the

creation and development of local tourism products, preservation of historical and cultural heritage

monuments on the basis of public-private partnership as an effective mechanism for communicating

the representatives of the community, authorities, businesses and non-governmental organizations

is proved.

Ключові слова: туристична галузь, сталий туризм, державно-приватне партнерство, локальний ту-
ристичний продукт, децентралізація.

Key words: tourism, sustainable tourism, public-private partnership, local tourism product, decentralization.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Сфера туризму та курортів стає однією з основних

галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світо-
вої економіки. Туризм є одним з важливих видів со-
ціально-економічної діяльності в багатьох країнах світу
з широким впливом на економічне зростання, зайнятість
та соціальний розвиток, може бути потужним інструмен-
том боротьби з економічним падінням та безробіттям.
За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН
(ЮНВТО), внесок туризму до світового валового внутрі-
шнього продукту з урахуванням непрямого ефекту ста-
новить 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць,
що прямо або опосередковано стосуються сфери туриз-
му, становить 11 відсотків.

Оскільки зазначена сфера пов'язана з діяльністю
більш як 50 галузей, її розвиток сприяє підвищенню рівня
зайнятості, диверсифікації національної економіки, збе-
реженню і розвитку культурного потенціалу, збережен-
ню екологічно безпечного навколишнього природного
середовища, а також підвищує рівень інноваційності на-
ціональної економіки, сприяє гармонізації відносин між
різними країнами і народами.

Тим не менш, сектор туризму висуває серію викликів,
які можна згрупувати в наступні категорії:

— Питання безпеки та охорони: екологічна, політич-
на та соціальна безпека, безпека харчових продуктів та
проживання туристів, охорона туристів та туристичних
об'єктів, туристичних дестинацій, загрози соціокультур-
ної стійкості.

— Економічна конкурентоспроможність: сезонний
характер туристичної галузі, регуляторне та адміністра-
тивне навантаження, оподаткування туризму, складність
пошуку та утримання кваліфікованого персоналу.

— Технологічне середовище: глобалізація інфор-
мації та швидкі зміни в технологіях (цифрові інструмен-
ти, соціальні мережі, що надають поради щодо турис-
тичних послуг), актуальне вдосконалення ІТ-розробок,
викликане глобалізацією інформації та досягненнями в
області технології.

— Ринки та конкуренція: зростаючий запит на інди-
відуальний туристичний продукт, нові продукти, посилен-
ня конкуренції.

Сталий розвиток туризму
Конкурентоспроможність галузі туризму тісно пов'я-

зана з її сталістю, оскільки якість туристичних напрямків
сильно впливає на природне та культурне середовище
та ставлення місцевої громади.

Сталий туризм вважається формою туризму, що сприяє
довгостроковому менеджменту ресурсів з метою задово-
лення економічних та соціальних потреб, підтримки куль-
турної цілісності, природного середовища та довкілля [3].
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Сьогодні сталий розвиток та стійкість є невід'ємною
частиною дискусії про те, як туризм повинен використо-
вувати природні та соціальні ресурси для отримання еко-
номічної вигоди. Це призвело до поступового визнання
того, що суб'єкти державного та приватного туризму по-
винні враховувати баланс між максимізацією економіч-
них вигод, мінімізацією соціокультурного впливу на
місцеве населення та туристів, а також захистом природ-
ного середовища.

За визначенням Т.І. Ткаченко сталий (гармонійний,
збалансований) розвиток — це розвиток, який забезпе-
чує визначений тип рівноваги, тобто баланс між його соц-
іально-економічними та природніми складовими [4].

У глобальному масштабі, декілька світових організа-
цій поставили сталий туризм у свій порядок денний —
це такі організації як Світова туристична організація ООН
(UNWTO)[5] або Глобальна рада сталого туризму (GSTC)
[6].

Подібні ініціативи розробляються та впроваджують-
ся інституціями ЄС, такими як Європейська комісія та
Європейське агентство з охорони довкілля [7], Рада
Європи через Європейський інститут культурних марш-
рутів [8].

Різноманітні заходи, що проводяться вищезазначе-
ними міжнародними та європейськими організаціями, на-
магаються зменшити труднощі практичного застосуван-
ня теоретичної концепції сталого розвитку для різних за-
цікавлених сторін, до яких входять приймаюча громада
/ дестинація, туристичний бізнес, політики (головним
чином на місцевому та регіональному рівнях), неурядові
організації, мережі, кластери та туристи. В цілому, од-
нією з головних проблем залишається складність кон-
цепції сталого туризму.

Міжнародні ініціативи сталого розвитку туризму
У 1996 р. під егідою Всесвітньої туристичної органі-

зації (UNWTO) було проголошено ключові принципи кон-
цепції сталого розвитку туризму у ХХІ ст., які пізніше було
доповнено тезами Всесвітньої ради туризму і подорожей
(WTTC) та Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Загалом, можна визначити наступні принципи кон-
цепції сталого туризму та способи їх впровадження:
ефективне та заощадливе використання ресурсів; зни-
ження рівня надмірного споживання та шкідливих ви-
кидів; збереження природної та культурної спадщини;
стратегічне планування розвитку туризму; сприяння роз-
витку туризму для підтримки місцевої економіки; залу-
чення місцевих громад; системний підхід до підготовки
персоналу, маркетингу туризму, моніторинг у [9—11].

Цілі сталого розвитку 2016—2030 [12] включили
розвиток сталого туризму у Ціль 8 "Сприяння поступаль-
ному, всеохоплюючому та сталому економічному зрос-
танню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці
для всіх": до 2030 року забезпечити розробку і здійснен-
ня стратегій заохочення сталого туризму, який сприяє
створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і
виробництву місцевої продукції.

На міжнародному рівні діють дві основні ініціативи —
це індикатори сталого туризму GSTC та UNWTО.

Обидві ініціативи полягають у сприянні досягненню
цілей порядку денного Організації Об'єднаних Націй
2030 для забезпечення сталого розвитку.

Глобальна рада сталого туризму (GSTC) була офі-
ційно створена в 2010 році як орган для впровадження
глобальних стандартів для сталого туризму та подоро-
жей (GSTC Criteria), зараз діє як міжнародний орган з

акредитації для сертифікації сталого туризму. Вона
представляє глобальне членство, включаючи агентства
ООН, провідні туристичні компанії, готелі, туристичні
ради, туроператорів, приватних осіб та громади, які праг-
нуть досягнення найкращих практик у сфері сталого ту-
ризму. GSTC були розроблені "Стандарти мінімальної
стійкості", яким повинні відповідати підприємства, уря-
ди та інші зацікавлені сторони, щоб досягти соціальної,
екологічної, культурної та економічної стабільності у
напрямку сталого розвитку. На сьогоднішній день роз-
роблені два комплекти критеріїв GSTC: для туристичних
дестинацій, а також для готелів та туроператорів. Це ос-
новні принципи та мінімальні вимоги, яких повинні дот-
римуватись будь-який туристичний бізнес чи туристична
дестинація, щоб захистити та підтримувати природні та
культурні ресурси, і одночасно забезпечувати туристич-
ний потенціал як інструмент збереження та подолання
бідності. Крім того, Програма акредитації GSTC Integrity
Program підтверджує відповідність інших сертифікацій-
них програм та схем критеріям GSTC для сталого туриз-
му.

Всесвітня туристична організація (UNWTO) сприяє
впровадженню індикаторів сталого розвитку туризму з
початку 90-х років. Її довідник з показників сталого роз-
витку для туристичних місць призначення покликаний до-
помогти визначенню ключових факторів, що роблять
місце призначення надійним, життєздатним та приваб-
ливим. До 2030 року UNWTО має намір розробляти та
впроваджувати політику сталого туризму, який створює
робочі місця та сприяє розвитку місцевої культури та ви-
робництву місцевої продукції. Організація також розроб-
ляє та впроваджує інструменти для моніторингу впливу
сталого туризму на сталий розвиток. Загальний мандат
UNWTO, відповідно до 10-річної програми зі сталого спо-
живання та моделей виробництва (10YFP) [13], полягає
в тому, щоб каталізувати зміни в туристичних операціях
шляхом прийняття рішень на основі фактичних даних,
ефективності, інновацій та співпраці між зацікавленими
сторонами, моніторингу та прийняття підходу життєво-
го циклу для постійного вдосконалення. Головними ціля-
ми 10YFP є сприяння ефективному використанню ре-
сурсів, економічному зростанню без погіршення стану
навколишнього середовища, створення гідних робочих
місць та економічних можливостей, сприяння спільному
процвітанню та подолання бідності.

Ініціативи Європейської Комісії, що сприяють стало-
му розвитку

Європейська Комісія взяла на себе зобов'язання
сприяти сталому розвитку туризму в Європі. Було за-
проваджено низку ініціатив, спрямованих на сприяння
раціональному екологічному, соціальному, культурному
та економічному менеджменту для туристичного бізне-
су та місць розміщення. До них відносяться:

— схеми екологічного управління та аудиту ЄС
(EMAS) та екологічної екосистеми ЄС,

— механізм звітування про туризм та навколишнє се-
редовище (TOUERM),

— ініціативи з корпоративної соціальної відповідаль-
ності (CSR).

Система екологічного управління та аудиту ЄС
EMAS [14] є інструментом, що дозволяє суб'єктам

сектора туризму покращити екологічні показники та
підвищити якість своїх послуг. Це добровільна схема
інструментів та сертифікації, яка має на меті допомогти
своїм користувачам досягти підвищення продуктивності.
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Зареєстровані організації також отримують довіру
та прозорість завдяки перевірці представлених показ-
ників та перевірці зовнішніх комунікацій незалежним
версифікатором (екологічна заява EMAS).

Європейська комісія, за погодженням із державами-
членами ЄС та іншими зацікавленими сторонами, роз-
робила секторальні довідкові документи (SRDs) [15].
SRDs для сектора туризму охоплює найкращі практики
екологічного менеджменту організацій в секторі туриз-
му, які надають послуги з проживання, харчування, ме-
неджменту місць призначення, або організації поїздок,
розміщення чи інших туристичних послуг (туристичні
агенти та туроператори).

Екологічне маркування ЄС
Екологічне маркування ЄС [16] є добровільним зна-

ком екологічної досконалості Європейського Союзу. Це
допомагає споживачам ідентифікувати товари та послу-
ги, які мають зменшений вплив на навколишнє середо-
вище протягом всього їх життєвого циклу, від видобутку
сировини до виробництва, використання та утилізації.
Екологічне маркування ЄС визнане у всій Європі.

Механізм звітування про туризм та навколишнє се-
редовище

The Tourism and Environment Reporting Mechanism
(TOUERM), розроблений Європейським агентством з
навколишнього середовища, базується на використанні
системи показників. Ці показники відповідають регулю-
ючим нормам ЄС та регулярно оновлюються для того,
щоб вони могли бути досяжними та відображати як
вплив на навколишнє середовище, так і тенденції ста-
лого розвитку. Деякі з показників можуть також стосу-
ватися певних географічних об'єктів, таких як прибе-
режні зони, сільські райони та міські райони, також
може бути включена деяка відповідна інформація щодо
туристичних дестинацій.

Корпоративна соціальна відповідальність (CSR)
У своїй комунікації "Корпоративна соціальна відпо-

відальність" у 2011 році Європейська Комісія визначила
корпоративну соціальну відповідальність (КСВ, англ.
CSR) як "відповідальність підприємств за їх вплив на сус-
пільство". Згідно з цим комунікаційним документом
підприємства повинні мати налагоджені процеси та про-
цедури, які інтегрують соціальні, етичні, екологічні пра-
ва, права людини та споживчі питання в основному
бізнесі.

За визначенням, КСВ є міжсекторальним питанням,
що стосується різноманітних європейських політик,
включаючи підприємництво та промислову політику, со-
ціальні питання, зайнятість, корпоративне управління та
корпоративне право; навколишнє середовище, спожи-
вання та торгівлю; розвиток, зовнішні зв'язки, права
людини, правосуддя, внутрішні справи, дослідження,
освіту та навчання.

З початку 2000-х років Європейська Комісія актив-
но підтримувала розвиток КСВ (CSR) [17], а стратегія
"Європа-2020" визначила КСВ (CSR) як сприяння інклю-
зивному зростанню.

Останнім часом КСВ (CSR) все більше розглядають-
ся як невід'ємна частина конкурентоспроможності і ло-
яльності бренду, оскільки сьогоднішні підприємства сти-
каються з більш сильним тиском з боку зацікавлених
сторін та споживачів щодо їх відповідальності.

Водночас КСВ залишається добровільним питанням
і розглядається як доповнення до дотримання законо-
давства ЄС.

Інші ініціативи приватних зацікавлених сторін
Окрім зазначеного вище, кілька приватних органі-

зацій, що представляють індустрію туризму, створили
інструменти моніторингу та схеми сертифікації у сфері
сталого туризму.

Як приклад, Мережею європейських регіонів для ста-
лого і конкурентного туризму (NECSTouR) [18], почина-
ючи з 2007 р., були впроваджені 10 принципів порядку
денного сталого та конкурентоспроможного європейсь-
кого туризму.

Європарк (Федерація європейських природоохорон-
них територій) [19] створила та розповсюдила Євро-
пейську хартію сталого туризму в заповідних територіях,
що є практичним інструментом управління, який забез-
печує збалансований економічний, соціальний та еколо-
гічний розвиток заповідних територій Європи.

З 1993 року Європейська мережа сталого розвитку
туризму Ecotrans допомагає зробити туризм більш ста-
лим шляхом обміну досвідом та ноу-хау між її членами,
а також через глобальні мережі, підтримку та сприяння
спільним проектам через портал DestiNet [20]. DestiNet
управляється компанією Ecotrans як зареєстроване ООН
партнерство для забезпечення сталого розвитку туриз-
му і підтримки Цілей сталого розвитку 2030. "Зелені кар-
ти подорожей" на DestiNet забезпечують прозорість сер-
тифікації сталого туризму по всьому світу і допомагають
туристичним дестинаціям та бізнесу контролювати, уп-
равляти та продавати свою пропозицію щодо зеленого
туризму.

Реалізація політики щодо сталого туризму Україні.
Після підписання Угоди про асоціацію між Україною

та ЄС та введення в дію економічної частини Угоди —
Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)
постало питання гармонізації національних стандартів з
міжнародними та європейськими нормативними доку-
ментами.

Відповідно до Глави 16 Розділу V ("Економічне та
галузеве співробітництво") Угоди Сторони співробітни-
чають у галузі туризму з метою зміцнення розвитку кон-
курентоспроможної туристичної галузі як генератора
економічного зростання і стимулювання економіки, зай-
нятості та валютних надходжень. Співробітництво на дво-
сторонньому, регіональному та європейському рівнях
грунтується на принципах:

a) поваги самобутності та інтересів місцевих громад,
особливо у сільській місцевості;

b) важливості культурної спадщини;
c) чіткої взаємодії між туризмом та захистом навко-

лишнього середовища,
тобто на принципах сталого розвитку.
Співробітництво України з Європейським Союзом у

сфері туризму має розвиватись в напрямках обміну
інформацією, найкращими практиками, досвідом та пе-
редачі "ноу-хау", зокрема інноваційних технологій; вста-
новленні стратегічного партнерства між державними,
приватними та суспільними інтересами з метою забез-
печення сталого розвитку туризму; розвитку та імплемен-
тації ефективних політик і стратегій; навчанні спеціалістів
з туризму, а також нарощенні потенціалу в галузі туриз-
му з метою підвищення стандартів якості надання тури-
стичних послуг [21].

У рамках реалізації реформи децентралізації,
об'єднавши зусилля на кластерних засадах, на засадах
розвитку механізмів державно-приватного партнерства,
представники місцевої громади, влади та підприємці мо-
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жуть підтримувати та заохочувати сталий туризм за до-
помогою розробки та впровадження відповідної політи-
ки та правил, а саме:

— Створення ефективних механізмів комунікації
(включати представників місцевої громади, бізнесу, на-
уки, влади до проектних (кластерних груп) для вироб-
лення спільного бачення розвитку туризму на регіональ-
ному рівні.

— Проекти розвитку туризму повинні відповідати
потребам та можливостями місцевих громад (проведен-
ня моніторингу та опитування думки місцевого населен-
ня).

— Спільні зусилля повинні бути спрямовані на збе-
реження об'єктів історичної та культурної спадщини, ви-
користовуючи інструмент державно-приватного партнер-
ства як майбутніх осередків формування навкого цих
об'єктів локальних туристичних продуктів.

— Для забезпечення розвитку регіонального турис-
тичного продукту повинен бути розроблений ефектив-
ний механізм контролю (використовуючи кращі світові
практики та системи індикаторів оцінки впливу)

— Всі заклади гостинності в регіоні повинні бути об-
ладнані відповідними очисними системами та сертифі-
ковані за всіма вимогами дотримання екологічних стан-
дартів.

— До показників ефективності розроблених про-
грам розвитку потрібно обов'язково включати показни-
ки зайнятості та ефективності використання природних
ресурсів (вода, повітря, зелені насадження, грунт тощо).

— При плануванні та розробці програм потрібно зак-
ладати показники соціально-економічного розвитку ре-
гіону як оцінки впливу туризму.

— Необхідно запланувати діяльність щодо розроб-
ки та дотримання чітких стандартів підготовки кадрів для
об'єктів гостинності регіону.

Переваги та проблеми екотуризму.
Однією з найпоширеніших форм сталого туризму є

екотуризм, термін, який найчастіше використовується
для опису будь-якої форми відпочинку в природному се-
редовищі.

Екотуризм — це форма сталого туризму. Екотуризм
— екологічно відповідальна подорож та відвідування
відносно незайманих природних територій, щоб насо-
лодитись, вивчати та оцінювати природу (та будь-які су-
путні культурні та історичні особливості — як минулого,
так і сучасного), що сприяє збереженню, має низький
вплив на відвідувачів та забезпечує вигідне активне соц-
іально-економічне залучення місцевого населення. Еко-
туризм також прагне зменшити вплив на екологічну сис-
тему відвідуваної території. Це також сприяє збережен-
ню природних територій та сталого розвитку громад, що
породжує подальшу інформованість населення та насе-
лення, що проживають поблизу, та відвідувачів.

ВИСНОВОК
По-перше. Україна розташована у центрі Європи та

має всі умови для належного розвитку економіки за ра-
хунок туризму, проте суттєво відстає від провідних дер-
жав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури
та якості туристичних послуг.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реа-
лізації ринкових механізмів, джерелом поповнення дер-
жавного та місцевих бюджетів, засобом загальнодо-
ступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а
також ознайомлення з історико-культурною спадщиною

та сьогоденням, важливою складовою сталого розвитку
держави.

Пріоритетним видом туризму для України зали-
шається іноземний (в'їзний) туризм як вагомий чинник
поповнення валютними надходженнями державної скар-
бниці та створення додаткових робочих місць.

По-друге. Україна має всі належні передумови для
того, щоб реалізуватися як країна сталого туризму, що
дозволить увійти до верхніх щаблів рейтингу туристич-
них країн; реалізувати концепцію відповідального туриз-
му — туристичний сектор повинен створити репутацію
"білої галузі". Розвиток туризму в Україні є рецептом для
довгострокового економічного зростання на основі ко-
операції усіх зацікавлених сторін (постачальників послуг,
працівників, туристів, мешканців місць призначення).

По-третє. Стрімкий розвиток туристичної індустрії в
світі, популяризація подорожей, доступність інформації
про можливості та принади різних куточків світу, з од-
ного боку, слугує ефективним стимулом економічного
росту, але, разом з тим, створює значне навантаження
на навколишнє середовище, та може призвести до нега-
тивних наслідків для природних ресурсів, моделей спо-
живання, забруднення екологічних та руйнування соц-
іальних систем. Необхідність розвитку галузі туризму на
засадах сталого/відповідального планування та управ-
ління є обов'язковою умовою для подальшого збережен-
ня балансу в цілому.

По-четверте. Сталий туризм — це інструмент швид-
ких змін, переорієнтування та адаптації. Туризм допо-
магає знайти баланс між ресурсами та межами їх вико-
ристанням. Сталий підхід до розвитку туризму, а саме
дотримання Економічних, Соціальних та Екологічних ас-
пектів сталого розвитку повинні враховувати інтереси
всіх зацікавлених сторін, включаючи потреби місцевих
громад, туристів, представників бізнесу та влади. Це оз-
начає, що прибуття туристів не зашкодить ні природно-
му середовищу, ні соціально-культурній інфраструктурі
приймаючої громади. Навпаки, природне середовище та
місцеві громади повинні мати максимальну вигоду від
розвитку туризму як з економічної, так і з культурної
точки зору. Сталість передбачає, що туристичні ресурси
та визначні пам'ятки повинні використовуватися таким
чином, щоб їх подальше використання майбутніми по-
коліннями не піддавалось небезпеці. Туризм допомагає
боротися із бідністю через здатність створювати робочі
місця, особливо в сільській місцевості.

По-п'яте. В рамках реалізації завдань реформи де-
централізації представники місцевої громади, влади та
підприємці, об'єднавши зусилля на кластерних засадах,
на засадах розвитку механізмів державно-приватного
партнерства можуть підтримувати та заохочувати сталий
туризм за допомогою розробки та впровадження відпо-
відної політики та принципів співпраці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах розвитку одне з основних місць
економічної складової держави займає будівельна га-
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ти варіанти мінімізації збитків.

In this article an analysis of the current legal and regulatory framework for public risk management
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regularities of the emergence of instability and imperfect governance in the field of construction are

revealed. The research literature in the field of research is analyzed, where the importance of the

activities of public administration bodies, which are normatively legal, is substantiated. The normative
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that the effectiveness of public risk management in the areas of construction and operation of
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лузь. "Наразі стан будівельної галузі як об'єкта держав-
ного регулювання обумовлено змінами в політичній,
правовій та економічній сферах. Будівництво є сферою
залучення державних і приватних інвестицій, що сприя-
ють економічному росту країни та її розвитку [18]". З
кожним днем будівельна галузь формує важливі фон-
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ди різного характеру для створення належних умов у
всіх галузях національної економіки, задовольняє по-
бутові та соціально-культурні потреби громадян, сприяє
збільшенню значної кількості нових робочих місць.

Ватро враховувати, що ефективність будівельної
галузі залежить від підтримки з боку влади, ризик-
орієнтованих підходів регулювання галуззю, досвіду
ефективного управління бізнесом, від оптимальних нор-
мативно-правової та нормативної баз тощо. Однак на
сьогодні виявлено проблеми управління ризиками збо-
ку органів публічної влади у сферах будівництва та екс-
плуатації споруд, що полягають у неузгодженості пев-
них положень нормативно-правових актів, дезорієнто-
ваності загальнодержавної стратегії, недосконалій си-
стемі моніторингу. Саме тому зросла нагальна потреба
у виявленні та обгрунтуванні сучасних проблем, які по-
в'язані з недоліками нормативно-правового та норма-
тивного регулювання й формуванні шляхів подолання
ситуації, що склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі формування української держа-
ви в наукових колах досить активно почало обговорю-
ватись питання щодо безпосередньої підтримки збоку
органів державного управління діяльності у галузі бу-
дівництва та експлуатації споруд. До основних нау-
ковців, які працювали над даним питанням належать:
Гуштик Н. [3], що визначає аспекти управління ризиків
у будівельній галузі, проводить аналіз нормативно-пра-
вого регулювання та окреслює основні механізми по-
долання даних явищ будівельної діяльності; Мелко В.
[6], що визначає сучасні проблеми державного регулю-
вання страхової діяльності в будівельній сфері, які по-
лягають у суперечливих положення законодавства з пи-
тань забезпечення безпеки будівництва; Резворович К.
[18], яка розкриває особливості діяльності органів ви-
конавчої влади та досліджує особливості державного
контролю у галузі будівництва.

Також слід враховувати роботи Васюренка О. [1] та
Непомнящого О. [8], де сформульована оцінка можли-
вих ризиків та обумовлено принцип державного регу-
лювання будівельної діяльності в умовах децентралі-
зації в контексті закордонного досвіду.

Слід враховувати, що зміст нормативно-правових
засад в умовах проведення державної політики у га-
лузі будівельної діяльності до сьогодні спеціально не
розглядалися, проте у наукових здобутках дані питан-
ня порушувалися фрагментарно. З огляду на ситуа-
цію, що склалася, можна говорити про відсутність
комплексного систематизованого підходу до аналізу
даної проблематики, що обумовлює актуальність теми
та наукову необхідність проведення дослідження, по-
в'язаного з недоліками нормативно-правового та нор-
мативного регулювання в умовах публічного управлі-
ння ризиками у сферах будівництва та експлуатації
споруд.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті полягає у проведенні комплексного си-

стематизованого аналізу українського законодавства з
питань будівництва та науково-дослідницької літерату-

ри, виявленні та обгрунтуванні проблем, пов'язаних з
недоліками нормативно-правового регулювання та роз-
робці рекомендацій щодо вирішення проблем у цій га-
лузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвиток будівельної галузі зу-
мовлений певними змінами, що здійснюються в
суспільній та економічній сферах діяльності українсь-
кої держави. Така модифікація безпосередньо впливає
на суспільні відносини, що взаємозалежні з плануван-
ням і забудовою територій нашої країни.

Однак сьогодні спостерігається тенденція щодо
збільшення кількості правопорушень у галузі будівниц-
тва. Ця ситуація викликана багатьма факторами, зок-
рема відсутністю належного моніторингу та наявністю
неповноцінного контролю збоку органів публічної вла-
ди при порушенні нормативно-правових документів бу-
дівельного законодавства. Саме тому зростає необхід-
ність до запровадження дієвих заходів для забезпечен-
ня неухильного дотримання встановлених законодав-
ством вимог, що закріплені для покращення діяльності
в суспільно-політичній та економічній сферах.

Сьогодні процес управління ризиками розглядають
як науковий вектор, який характеризується смисловим
значенням і напрямком, у процесі діяльності якого є
можливість формувати діаграму багатьох змін, що без-
посередньо впливають функціонування діяльності
органів публічної влади розвинутих демократій, що про-
тягом останнього десятиліття користується попитом у
зарубіжних країнах та є актуальним у вирішенні назрілих
економічних, політичних та соціальних питань. Poзвитoк
eфeктивниx iнcтитутiв дepжaвнoї влaди в Укpaїнi
пpaктичнo нeмoжливий бeз глибoкoгo нaукoвoгo
oбгpунтувaння тa пpaктичнoгo зacтocувaння нoвиx
мoдeлeй упpaвлiння pизикaми у виpoбничиx пpoцecax
тa cуcпiльниx вiднocинax будiвeльнoї гaлузi, щo кoн-
цeнтpуютьcя у cфepi дiяльнocтi дepжaвниx iнcтитуцiй,
публiчниx тa пpивaтниx ociб [7]. Варто враховувати, що
в процесі експлуатації oб'єктів будівельної галузі вини-
кають різного року ризики, внаслідок чого зростає не-
обхідність вдосконалення нормативно-правової систе-
ми упpaвлiння ризиками, яка мaє пepeдбaчaти способи
тa механізми подолання неефективної роботи під час
виконання будiвeльнoгo пpoцecу нa кoжному етапі, а
також гарантувати позитивну налаштованість праців-
ників всіх рівнів.

Управління ризиками у сферах будівництва та експ-
луатації споруд є здійсненням узгодженої державної
політики в будівництві через адміністративно-процесу-
альну діяльність компетентного суб'єкта та шляхом
впровадження організаційно-правових засад, спрямо-
ваних на ефективність будівництва, організацію його на-
укового, кадрового, інформаційного та фінансового за-
безпечення, здійснення будівельного контролю та на-
гляду [22, с. 21]. В цьому випадку "cуб'єкт упpaвлiння
pизикaми — opгaн мicцeвoї влaди — мoжe бути пpeд-
cтaвлeний вжe нe в цiлoму, a дифepeнцiйoвaнo, тoбтo
як cукупнicть paйoнниx, oблacниx opгaнiв дepжaвнoї
влaди, мiж якими poзпoдiлeнi piзнi види дepжaвнoї
діяльності" [25].
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Варто враховувати той факт, що за час існування не-
залежної України було розроблено ряд важливих кроків
до визначення загальних правових, економічних та соці-
альних умов діяльності на території української держави.

Для кращого розуміння український дослідник Сту-
каленко О. у своїх наукових здобутках визначає норма-
тивно-правове регулювання будівельної галузі як су-
купність правових норм, які умовно розподіляє на чо-
тири групи [22, с. 9]:

— нормативно-правові акти, прийняті за часів СРСР,
що не відповідають вимогам сьогодення, суперечать
європейським стандартам;

— нормативно-правові акти, побудовані на основі
союзного законодавства;

— нормативно-правові акти, побудовані на основі
законодавства РФ;

— нормативно-правові акти, спрямовані на адапта-
цію будівельного законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу.

Науковець переконаний, що, діючи у своїй сукуп-
ності, відповідні нормативно-правові акти створюють
численні прогалини в адміністративно-правовому регу-
люванні будівельної галузі.

Важливе значення в досліджуваній галузі мають
повноваження органів публічного управління, які мають

нормативно-правовий характер. Під час наукового дос-
лідження було систематизовано основоположні норма-
тивні документи українського законодавства у галузі
будівництва (табл. 1) для виявлення та обгрунтування
назрілих проблем, що пов'язані з недоліками норматив-
но-правового регулювання.

Комплексний систематизований аналіз українсько-
го законодавства дає можливість визначити регламен-
товані норми суспільні відносини, які спрямовані на
діяльність управлінського, правового та економічного
характеру, що виникають та модернізуються під час ді-
яльності органів публічної влади.

Цей процес пов'язаний з плануванням території,
контролем та з'ясуванням державних інтересів під час
формування документів у сфері будівництва, визначен-
ня будівельних норм, державних стандартів, проведен-
ня державного архітектурно-будівельного контролю.
Варто зазначити, що врегульовані законодавством
суспільні відносини в сфері будівництва реалізуються
за допомогою участі в них громадян та організацій, а
також органів державної влади і місцевого самовряду-
вання [19, с. 72].

Для вдосконалення системи управління ризиками у
сфері будівництва та експлуатації споруд у ряді доку-
ментів сформульовано напрями вирішення назрілих

Тип 
документа 

Назва документа Дата Номер 

Закон Про регулювання містобудівної діяльності – встановлює правові 

та організаційні основи містобудівної діяльності й забудови 
територій з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів [14] 

17.02.2011 3038- VI 

Закон Про архітектурну діяльність − визначає правові та організаційні 

засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на 

формування сприятливого життєвого середовища, досягнення 

естетичної виразності, економічної доцільності і надійності 

будинків, споруд та їх комплексів [10] 

20.05.1999  687-XIV 

Закон Про основи містобудування − визначає правові, економічні, 
соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в 

Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого 

середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього 

природного оточення, раціонального природокористування та 

збереження культурної спадщини [13] 

16.11.1992  2780-XII 

Закон Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності − визначає правові та організаційні 
засади реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності [12] 

11.09.2003  1160-IV 

Закон Про будівельні норми − визначає правові та організаційні засади 

розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування  

будівельних норм [11] 

05.11.2009  1704-VI 

Закон Про стандартизацію − установлює правові та організаційні засади 
стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення 

формування та реалізації державної політики у відповідній сфері 

[15] 

05.06.2014  1315-VII 

Закон Про технічні регламенти та оцінку відповідності − визначає 

правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 

застосування технічних регламентів і передбачених ними 

процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної 

оцінки відповідності [16] 

15.01.2015 124-VIII 

Кодекс Господарський кодекс України – встановлює правові та 
організаційні основи договору підряду на капітальне будівництво, 

договору підряду на виконання проектно-досліджуваних робіт [2] 

16.01.2003  436-IV 

Кодекс Цивільний кодекс України – визначає правові норми та порядок 

цивільних відносин за договором підряду, а також регулює 

питання договору на виконання науково-дослідних або 

дослідноконструкторських та технологічних робіт за завданням 

замовника [24] 

16.01.2003 435-IV 

Кодекс Земельний кодекс України – розкриває положення щодо 

використання земельних ділянок, які використовуються для 

забудови [5] 

25.10.2001 2768- ІІI 

Таблиця 1. Державне регулювання нормативно-правових засад у галузі будівництва
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проблем на державному рівні, а саме: у Стратегії стало-
го розвитку "Україна — 2020", затвердженій Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015
[21]; Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженій Постановою Верховної Ради України від
11 грудня 2014 р. № 26-VIII [17]; Плані заходів з вико-
нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
та Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" у 2015
році, затвердженому Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213-р [9].
Однак на сьогодні зазначені нормативно-правові акти
мають значну кількість недоліків, а саме: недосконала
система моніторингу виникнення ризиків; недодержан-
ня вимог у правотворчій діяльності органів публічної
влади; недостатнє врахування інтересів громадян орга-
нами влади.

Для покращення ситуації слід назвати шляхи вирі-
шення проблеми:

1. Запровадження нормативно-правових актів в
умовах політики децентралізації, тобто надання повно-
важень щодо регулювання діяльності регіональним
органам публічної влади.

В Україні вже була спроба надання повноважень
управління будівельною діяльністю на регіональному
рівні, однак 17 січня 2017 року Парламентом було ух-
валено Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення містобудів-
ної діяльності" до Законопроекту №4733-1 від 03 чер-
вня 2016 року, який був прийнятий у першому читанні
Верховною Радою 12 липня 2016 року. Під час його
доопрацювання до другого читання була внесена по-
правка №59, що передбачала скасування наданих по-
вноважень в рамках децентралізації в сфері архітек-
турно-будівельного контролю сільських, селищних,
міських рад. Правку №59 викладено в новій редакції
пункту 7 частини першої статті 7 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" [14], в якій
сформульовано скасування, наданих в рамках децен-
тралізації в сфері архітектурно-будівельного контро-
лю, повноважень виконавчим органам з питань архі-
тектурно-будівельного контролю міських рад міст
(крім міських рад населених пунктів, які є адміністра-
тивними центрами областей).

Звичайно, що "будiвeльнi пpoeкти мoжуть мaти
aбcoлютнo piзнi xapaктepиcтики ризику, в piзниx
peгioнax кpaїни. Вaжкo oцiнити цi pизики тa вcтa-
нoвити взaємoзв'язoк мiж ними, бiльшe тoгo цe
пpaктичнo нeмoжливo для бiльшocтi будiвeльниx
пpoeктiв, ocoбливo, кoли вiдcутнi нeoбxiднi oбcяги
iнфopмaцiї тa чacу" [20]. Однак у дaнoму випaдку дер-
жавним органам влади досить важко контролювати
діяльність в сфері будівництва на території сіл та се-
лищ, саме тому слід передати повноваження органам
публічної влади.

2. Кoнтpoлювання фaктopiв виникнeння pизику в
умовах політики децентралізації.

Ризик як економічна категорія створює невизна-
ченість майбутньої економічної й фінансової ситуацій,
спричиненої, в тому числі різними умовами, наприклад,
технічними і соціально-економічними, відсутністю реле-
вантної інформації про реальність джерел фінансуван-
ня будівельного проекту, а також неможливість спрог-

нозувати появу та розвиток певних умов у сфері будів-
ництва, під час децентралізації влади [23].

Публічне управління ризиками у сферах будівницт-
ва та експлуатації споруд відбувається незалежно від
виду ризику та складається з декількох етапів, а саме:
моніторинг ризику в процесі будівництва; визначення
ризику експлуатації будівельної продукції; визначення
фінансування ризику, включаючи страхування у галу-
зях будівництва та експлуатації споруд.

Своєчасний аналіз ризиків у будівельній галузі доз-
воляє прогнозувати можливі втрати ресурсів та достро-
ково знаходити варіанти мінімізації їх.

3. Імплементація законодавства Європейського
Союзу

Очевидно, що для покращення ситуації в Україні
варто визначити альтернативні методи державного ре-
гулювання у галузі будівництва та експлуатації споруд
шляхом імплементації законодавства ЄС.

Пропонується вдосконалити українське законодав-
чу базу, що регулює будівельну діяльність, за рахунок
зважаючи на норми Регламентів (ЄС), Директив та нор-
мативів, що регулюють відносини у галузі будівельної
діяльності та під час децентралізації державного управ-
ління ризиками та формулюють основні технічні вимо-
ги до об'єктів будівництва. Аналіз інституційної скла-
дової державного регулювання під час децентралізації
в європейських країнах свідчить про достатню розви-
неність органів державного регулювання. До них нале-
жать міністерства, комісії асоціацій будівельників, архі-
текторів, інженерів тощо [2].

Однак перехід до стандартів децентралізованого дер-
жавного управління західного типу в Україні є, відносно,
ризикованим, оскільки, механізми державного управлін-
ня щодо такого переходу відрізняються, більше того, цен-
тральні керівні органи не завжди готові поступитися ре-
альною владою, на користь місцевих громад [4, с. 76].

4. Розвиток саморегулівних організацій, що змо-
жуть посилити контроль за якістю будівельних товарів
та послуг.

Як зазначалося вище, сьогодні стоїть гостро питан-
ня, стосовно недостатнього врахування суспільної дум-
ки органами державної влади. Саме тому для стимулю-
вання подальшого розвитку механізмів державного
децентралізованого контролю у сфері будівництва про-
понується запровадження нормативно-правових доку-
ментів, які надаватимуть певні повноваження саморегу-
лівним організаціям для посилення контролю наданням
за якісних будівельних товарів та послуг.

Таким чином, визначено, що ефективність системи
публічного управління ризиками у сфері будівництва та
експлуатації споруд внаслідок сучасної державної по-
літики, децентралізації влади, повинна зазнати певних
змін за рахунок впровадження досконалої системи
управління у зв'язку з взаємодією органів публічної
влaди iз пpeдcтaвникaми будiвeльнoї гaлузi тa грома-
дянського суспільства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Під час аналізу сучасних нормативно-правових
засад управління ризиками у сфері будівництва та
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експлуатації споруд з'ясовано основні проблеми та
закономірності виникнення нестабільності та недо-
сконалого врядування у галузі будівництва. В ході
аналізу науково-дослідницької літератури в дослід-
жуваній галузі визначено та обгрунтовано важ-
ливість діяльності органів публічного управління, які
мають нормативно-правовий характер; систематизо-
вано нормативно-правові документи українського
законодавства у галузі будівництва для виявлення та
обгрунтування назрілих проблем, що пов'язані з не-
доліками регулювання; запропоновано шляхи подо-
лання ситуації, що склалася на сьогодні у галузі бу-
дівництва, а саме запровадження нормативно-пра-
вових актів в умовах політики децентралізації,
кoнтpoлювання фaктopiв виникнeння pизику, імпле-
ментація законодавства Європейського Союзу та
сприяння розвитку саморегулівних організацій, що
зможуть посилити контроль за якістю будівельних
товарів та послуг.

Ефективність управління ризиками у сфері будівниц-
тва та експлуатації споруд залежить від подолання не-
гативних факторів за рахунок своєчасного виявлення
ризиків, що дозволить прогнозувати можливі втрати
ресурсів та заздалегідь знаходити варіанти мінімізації
збитків.

Література:
1. Васюренко О.В. Ризик, як складова економічних

процесів: науково-теоретичний та інформаційно-прак-
тичний журнал / О.В. Васюренко, О. В. Тара // Фінан-
си України. — 2005. — № 7. — С. 68—74.

2. Господарський кодекс України / Офіційний до-
кумент ВРУ № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний
ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради Украї-
ни. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/436-15

3. Гуштик Н.П. Державне управління в галузі будів-
ництва: ретроспективний аналіз / Н.П. Гуштик // Ефек-
тивність державного управління. — 2013. — Вип. 37. —
С. 204—212.

4. Забейворота Т.В. Шляхи вдосконалення публіч-
ної влади на рівні адміністративного району в умовах
децентралізації / Т.В. Забейворота // Міжнародний
науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — № 8. —
С. 22—25.

5. Земельний кодекс України / Офіційний документ
ВРУ № 2768-ІІI від 25.10.2001 р. [Електронний ресурс]
// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Ре-
жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
2768-14

6. Мелко В. Механізми державного регулювання
страхової діяльності в будівельній сфері: автореф. дис.
...канд. наук з державного управління: 25.00.02 /
В. Мелко. — Чернігів, 2017. — 20 с.

7. Нaукoвa шкoлa упpaвлiння pизикaми пpи
будiвництвi тa eкcплуaтaцiї oб'єктiв нepуxoмocтi [Елек-
тронний ресурс] // сайт Міждержавної гільдії інже-
нерів-консультантів. — Peжим дocтупу: http://
iceg.com.ua/pro-gildiyu/naukova-shkola/

8. Непомнящий О.М. Децентралізація державного
регулювання будівельної діяльності: закордонний
досвід для України / О.М. Непомнящий // Державне

будівництво. — 2014. — № 1 [Електронний ресурс] —
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_-
2014_1_30

9. План заходів з виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвит-
ку "Україна-2020": Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 04 березня 2015 р. № 213-р. [Електронний
ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/213-2015-р

10. Про архітектурну діяльність: Закон України №
687-XIV від 20.05.1999 р. [Електронний ресурс] / Офі-
ційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
687-14

11. Про будівельні норми: Закон України № 1704-VI
від 05.11.2009 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-
сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http:/
/zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1704-17

12. Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності: Закон України № 1160-
IV від 11.09.2003 р. [Електронний ресурс] // Офіцій-
ний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим досту-
пу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

13. Про основи містобудування: Закон України
№ 2780-XII від 16.11.1992 р. [Електронний ресурс] //
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2780-
12

14. Про регулювання містобудівної діяльності: За-
кон України № 3038-VІ від 17.02.2011 р. [Електронний
ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради Украї-
ни. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/3038-17

15. Про стандартизацію: Закон України № 1315-VII
від 05.06.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

16. Про технічні регламенти та оцінку відповідності:
Закон України № 124-VIII від 15.01.2015 р. [Електрон-
ний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/124-19

17. Програма діяльності Кабінету Міністрів Украї-
ни: Постанова Верховної Ради України від 11 грудня
2014 року № 26-VIII [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/26-19

18. Резворович К.Р. Адміністративно-правове за-
безпечення реалізації державної політики у сфері буді-
вництва: дис. ...канд. юридичних наук з: 12.00.07 [Елек-
тронний ресурс] / К.Р. Резворович — Дніпропетровськ,
2016. — Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/
jspui/handle/123456789/1030

19. Резворович К.Р. Повноваження органів місце-
вого самоврядування у сфері будівництва / К.Р. Резво-
рович // Науковий вісник Херсонського державного
університету. — 2014. — Вип. 5-2. — Т. 3. — С. 78—82.

20. Рoмaт Є.В. Мapкeтинг у дepжaвнoму упpaвлiннi
/ Є.В. Poмaт // Мapкeтинг в Укpaїнi. — 2003. — № 4.
— C. 32—35.

21. Стратегія сталого розвитку "Україна-2020": Указ
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015



Інвестиції: практика та досвід № 15/2018102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

22. Стукаленко О.В. Адміністративно-правове
забезпечення будівельної галузі: монографія / О.В. Сту-
каленко. — К.: Центр учбової літератури, 2017. —
376 с.

23. Тітова Н.А. Фінансові аспекти управління ризи-
ками інвестиційного проекту / Н.А. Тітова, А.Ю. Попо-
ва // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 7
(49). — С. 76—84.

24. Цивільний кодекс України: Офіційний документ
ВРУ № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] /
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-
15

25. Власенко I. Удосконалення оpгaнiзaцiйнo-
пpaвoвoгo мexaнiзму дepжaвнoгo упpaвлiння ризикaми
у сфepi будiвництвa тa екcплуaтaцiї спopуд пiд чac
дeцeнтpaлiзaцiї влaди / I. Власенко // Аспекти пуб-
лічного управління. — 2018. — 6 (4). — С. 20—25.

References:
1. Vasiurenko, O. V. and Tara, O. V. (2005), "Risk as a

component of economic processes", Finansy Ukrainy, vol.
7, рр. 68—74.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic
Code of Ukraine", available at: http://zakon4.ra-
da.gov.ua/laws/show/436-15. (Accessed 1 July 2018)

3. Gushtik, N. P. (2013), "Public administration in the
field of construction: retrospective analysis", Efektyvnist'
derzhavnoho upravlinnya., vol. 37, pp. 204—212.

4. Zabejvorota, T.V. (2017), "Ways of improving
public authority at the level of the administrative district
in conditions of decentralization", Mizhnarodnyj naukovyj
zhurnal "Internauka", vol. 8, pp. 22—25.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code
of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2768-14 (Accessed 1 July 2018).

6. Melko, V. L. (2017), "Mechanisms of state regulation
of insurance activity in the construction industry", Ph.D.
Thesis, Public Administration, Chernihiv, Ukraine.

7. Naukova shkola uppavlinnia ryzykamy pry
budivnytstvi ta ekcpluatatsii obiektiv nepukhomocti [The
scientific course of the introduction of the psychology of
construction and the eccentricity of the objects of the non-
profit organization], available at: http://iceg.com.ua/
pro-gildiyu/naukova-shkola/ (Accessed 1 July 2018).

8. Nepomniaschyj, O. M. (2014), "Decentralization of
state regulation of construction activity: foreign
experience for Ukraine", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1,
available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_-
30 (Accessed 1 July 2018).

9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "Resolution
of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Action Plan for
the implementation of the Program of Action of the Cabinet
of Ministers of Ukraine and the Strategy for Sustainable
Development "Ukraine-2020"", available at: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law
of Ukraine "About Architectural Activities: Law of
Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/687-14 (Accessed 1 July 2018).

11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), The Law
of Ukraine "On building codes", available at: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1704-17 (Accessed 1
July 2018).

12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), The Law
of Ukraine "On the Principles of State Regulatory Policy
in the Sphere of Economic Activity", available at: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (Accessed 1
July 2018).

13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law
of Ukraine "On the Basics of Urban Development",
available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
2780-12 (Accessed 1 July 2018).

14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law
of Ukraine "On the regulation of urban development
activities", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/3038-17 (Accessed 1 July 2018).

15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law
of Ukraine "On standardization", available at: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (Accessed 1
July 2018)

16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law
of Ukraine "On technical regulations and conformity
assessment", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/124-19 (Accessed 1 July 2018).

17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Resolution
of the Verkhovna Rada of Ukraine "Program of activity of
the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/26-19 (Accessed 1 July
2018).

18. Resverovich, K. R. (2016), "Administrative and
legal provision of realization of the state policy in the field
of construction", Ph.D. Thesis, Legal Sciences,
Dnipropetrovsk, Ukraine.

19. Resverovich K. R. (2014), Powers of local self-
government bodies in the field of construction, Naukovyy
visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, no. 5-2,
vol. 3, pp. 78—82.

20. Pomat, Ye.V. (2003), Marketing in public admi-
nistration, Marketynh v Ukraini, vol. 4, pp. 32—35.

21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Decree
of the President of Ukraine "Sustainable Development
Strategy "Ukraine-2020"", available at: http://zakon2.ra-
da.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 1 July 2018).

22. Stukalenko O. V. (2017), Administratyvno-pravove
zabezpechennya budivel'noyi haluzi [Administrative and
Legal Support of the Construction Industry], Tsentr
uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

23. Titova, N. A. and Popova, A. Yu. (2005), "Financial
aspects of investment project risk management", Aktual'ni
problemy ekonomiky, vol. 7 (49), pp. 76—84.

24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Civil Code
of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/435-15 (Accessed 1 July 2018).

25. Vlasenko, I. (2018), Improvement of the organi-
zational-pseudo-mongovernmental approach to risk taking
in the spheres of construction and compulsion compilation
under the control of the state, Aspekty publichnoho
upravlinnya, vol. 6 (4), pp. 20—25, available at: https://
aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/397
(Accessed 1 July 2018).
Стаття надійшла до редакції 12.07.2018 р.



103

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Одним із пріоритетних напрямів у розвитку науко-
вих досліджень є державне управління інвестиційними

УДК 35:330.322

С. М. Шостак,
аспірант кафедри публічного адміністрування,
Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПІД ЧАС
РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ З МІЖНАРОДНИМИ
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ

S. Shostak,
Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY INVESTMENT PROCESS
AT THE TIME OF REALIZATION OF COMMON PROJECTS WITH INTERNATIONAL FINANCIAL
ORGANIZATIONS

У статті було проведено детальний аналіз нормативно-правових документів, що регулюють у про-

цесі державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними

фінансовими організаціями проектів. Обгрунтовано проблеми, що перешкоджають здійсненню

ефективного державного управління інвестиційним процесом. Сформульовано, що у сучасних умо-

вах для вдосконалення існуючої системи управління варто застосувати досвід зарубіжних країн світу

під час формування інвестиційної діяльності в Україні. Зазначено, що пріоритетним напрямом цієї
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процесами, що в сучасних умовах є важливою складо-
вою економічного зростання держави та значного по-
кращення умов існування інфраструктури країни та ук-
раїнського суспільства в цілому.

У сучасних умовах актуальним та пріоритетним на-
прямом також є співпраця з міжнародними фінансови-
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ми інституціями, що стала невід'ємною частиною по-
літики будь-якої країни, та грунтується на розвитку між-
народних фінансових відносин. Очевидно, що така взає-
модія сприяє активізації економічного зростання. Сьо-
годні для України економічне відновлення набуло ком-
плексного державного значення, для здійснення якого
використовуються різні механізми фінансування від
міжнародних фінансових організацій.

Отже, важливим завданням сьогодення є поліпшен-
ня економічної діяльності України та підвищення ефек-
тивності її функціонування за рахунок взаємодії органів
державної влади з міжнародними фінансовими органі-
заціями під час реалізації спільних проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні дедалі більшої актуальності набувають
наукові дослідження у сфері сучасних напрямів співро-
бітництва міжнародних фінансових організацій з дер-
жавами-членами цих організацій. Особливу увагу при-
вертають наукові здобутки, що спрямовані на проведен-
ня аналізу державного управління інвестиційними про-
цесами, за яких загальна стратегія співпраці міжнарод-
них фінансових організацій з українською державою
формулює певну модель практичних відносин. Крім
того, дедалі частіше дослідники почали звертати увагу
на нормативно-правові аспекти даного виду діяльності,
у яких знайшли значну кількість протиріч.

Непомнящий О. зазначає, що за умов сучасного
ринку роль і значення держави в регулюванні економі-
чними процесами не лише не знижується, а й навпаки
постійно зростає, а для країн, що здійснюють структурні
перетворення в економіці, роль держави стає особливо
значущою. При цьому в розпорядженні держави є низ-
ка інструментів для цього регулювання [9, с. 4]. Разом з
тим, він дійшов висновку про низький ступінь управлін-
ня інвестиційним процесом з боку органів влади Украї-
ни, про існування організаційної причини щодо можли-
вості створення спеціального владного інституту (або
інститутів) для координації діяльності з реалізації інве-
стиційних проектів, про суб'єктивний характер управлі-
ння інвестиційними проектами [10, с. 2].

Бєльська Т. та Хомайко К. вказують, що "процеси
глобалізації та міждержавної інтеграції призводять до
певних змін у світовій політиці, що спонукає до поси-
лення ролі міжнародних організацій у міжнародних
відносинах, розвитку економічного, науково-технічного
співробітництва з зарубіжними партнерами [18, с. 71]".
Вітчизняний дослідник Бліхар М., аналізуючи цю про-
блему, визначає, що в умовах рецесії світової економі-
ки, яка викликана глобальною фінансовою кризою,
значно зростає роль державних інвестицій як одного із
загальновизнаних у всіх індустріально розвинених краї-
нах світу інструментів державного управління макроеко-
номічними процесами [2].

Експерт Карпунь І. зазначає, що зміни, які відбува-
ються в процесі створення інвестиційних ресурсів різни-
ми фінансовими інститутами мають потребу у виваже-
ному державному впливі на процеси формування та
ефективного використання інвестиційних ресурсів усі-
ма учасниками інвестиційного процесу, що, звичайно,
потребує ефективного регулювання з боку державних

органів [4, с. 25]. Дослідник Мартиненко В. розглядає
інвестиційне середовище в Україні та відзначає, що воно
формується переважно стихійними методами. Науко-
вець у своїх здобутках окреслює, що "в Україні відсутнє
наукове обгрунтування структури інвестиційного сере-
довища, того, які інвестиційні інститути мають бути, як
вони повинні функціонувати, які гарантії його функціо-
нування тощо" [7, с. 39]. Він також формулює гіпотезу,
в якій окреслено, що "державне управління процесом
формування інвестиційного середовища   це реалізація
функцій держави у прогнозуванні, плануванні, стимулю-
ванні, організації, оцінці та контролі за інвестиційною
діяльністю суб'єктів" [7, с. 40]. Отже, актуальним напря-
мом державної політики є аналіз даних взаємовідносин
України з міжнародними фінансовими організаціями з
огляду на ситуацію в світі та формування шляхів побу-
дови оптимальної стратегії співробітництва у майбут-
ньому.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета даного дослідження полягає у проведенні ком-

плексного аналізу нормативно-правових документів
українського законодавства та науково-дослідницької
літератури з питань державного управління інвестицій-
ними процесами під час реалізації спільних проектів з
міжнародними фінансовими організаціями у галузі бу-
дівництва, у розкритті протиріч нормативно-правового
поля в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За сучасних умов глобалізації внаслідок посилення
політичної та економічної взаємозалежності країн важ-
ливу роль в системі міжнародних економічних відносин
відіграють міжнародні фінансові організації. Збільшен-
ня економічних можливостей деяких країн світу, фор-
мування фундаментальної та ефективної системи міжна-
родного фінансового співробітництва та безперервне
функціонування фінансової галузі визначаються як фак-
тори, які впливають на економічну та політичну ста-
більність на глобальному, державному та регіонально-
му рівнях.

На сучасному етапі українська держава є членом
багатьох міжнародних фінансових організацій, а саме:
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Євро-
пейський банк реконструкції та розвитку, Європейський
інвестиційний банк та інші. За останні десятиліття
спільної діяльності з даними організаціями Україна здо-
була значний досвід співпраці, однак часто виникають
проблеми під час реалізації проектів, що впроваджують-
ся спільно з органами державного управління, що по-
требують термінового розв'язання.

Дефініція "інвестиційна діяльність" включає такі
процеси [5, с. 35]: пошук інвестиційних ресурсів; фор-
мування бази ефективних об'єктів інвестування; фор-
мування інвестиційного портфеля; реалізація інвестицій.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є не тільки дер-
жава, підприємства та банки, а міжнародні фінансові
організації. Сьогодні ефективність державного управ-
ління інвестиційним процесом безпосередньо залежить
від правильної позиції об'єкта оцінки на державному
рівні.
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На думку видатного дослідника в галузі економіч-
ної діяльності Михасюка І., державне управління інвес-
тиційною діяльністю полягає у безпосередній дії на
відповідні інвестиційні рішення суб'єктів інвестиційно-
го процесу за допомогою відповідних інструментів:

— грошово-кредитної та амортизаційної політики;
— надання фінансової допомоги у формі дотацій,

субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток ок-
ремих регіонів, територій, галузей економіки, вироб-
ництв;

— цінового регулювання на матеріали, комплекту-
ючі та енергоносії, які використовуються у виробництві
інноваційної продукції чи товарів, і на саму інноваційну
продукцію та товари;

— здійснення державної експертизи інвестиційних
проектів [8, с. 267].

Головна умова реалізації державного управління
інвестиційним процесом полягає в формуванні законів
та нормативно-правових документів, які впливають на
інвестиційні вкладення, залучення інвестицій, а також
забезпечують збільшення інвестиційної привабливості
та регулювання процесу даної діяльності з боку органів
державного управління. Науковці Десятнюк О. та Дмит-
рів В. вважають за доцільне дослідити стан інституцій-
ного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. На
їхню думку, "власне нормативно-правова база, про-
грамні документи, суб'єкти інституційного забезпечен-
ня інвестиційної діяльності, а також інвестиційна інфра-
структура є тими ключовими елементами, що формують
інституційне середовище інвестиційного розвитку
вітчизняної економіки" [3, с. 23].

Як зазначав у своїх наукових здобутках Бліхар М.,
"для фінансово-інвестиційних відносин як відносин,
яким притаманна правова форма, значною є роль пра-
вотворчості як однієї з функцій такого публічно-право-
вого інституту, як держава. Правову основу діяльності
у цих відносинах напрацьовують уповноважені держа-
вою представницькі органи влади" [2, с. 19].

Відповідно, в Україні суб'єктами інституційного за-
безпечення у сфері інвестиційної діяльності є: Верхов-
на Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністер-
ство закордонних справ України, Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі України, Міністерство со-
ціальної політики України, Міністерство фінансів Украї-
ни, Міністерство юстиції України, Національна інвести-
ційна рада, Офіс із залучення і підтримки інвестицій.

Серед прийнятих законів України, якими регулюєть-
ся державне управління інвестиційною діяльністю, є
Конституція України, Бюджетний кодекс України, зако-
ни України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим
іноземного інвестування", "Про міжнародні договори
України".

Закон України "Про міжнародні договори України"
від 29 червня 2004 року № 1906-IV [13] встановлює по-
рядок укладення, виконання та припинення дії міжнарод-
них договорів України з метою належного забезпечення
національних інтересів, здійснення цілей, завдань і прин-
ципів зовнішньої політики України, закріплених у Консти-
туції України (254к/96-ВР) та законодавстві України. Цим
самим даний закон регулює правочинність взаємовідно-
син державного управління та міжнародних фінансових
організацій при здійсненні інвестиційного процесу.

Варто відзначити, що укладання міжнародного до-
говору в обов'язковому порядку здійснюється у пись-
мовій формі з міжнародною фінансовою організацією,
який регулюється міжнародним правом, незалежно від
того, міститься договір в одному чи декількох пов'яза-
них між собою документах, і незалежно від його конк-
ретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт,
протокол тощо). Слушно, що така діяльність є обов'яз-
ковим та першим кроком до реалізації спільних проектів.

З метою вдосконалення процедури підготовки, реа-
лізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного та соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організа-
ціями, підвищення ефективності використання залучених
коштів Кабінет Міністрів України розробив постанову від
27 січня 2016 року №70 "Про порядок підготовки, реал-
ізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного та соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організа-
ціями" [15]. Згідно зі вказаним документом інвестицій-
ний проект являє собою "проект, реалізація якого перед-
бачається на умовах фінансової самоокупності або про-
ект розвитку інституціональної спроможності державно-
го органу, проект розвитку державної та/або місцевої
інфраструктури, проект розвитку соціальних послуг та
інституціональної спроможності обласних, районних дер-
жадміністрацій та органів місцевого самоврядування, у
рамках яких погашення і обслуговування позики
здійснюється за рахунок коштів державного або місце-
вого бюджету або за рахунок коштів бенефіціара" [15].

Ватро зауважити, що в цій постанові зазначені де-
талі стосовно Порядку підготовки, реалізації, проведен-
ня моніторингу та завершення реалізації проектів еконо-
мічного і соціального розвитку України, що підтримують-
ся міжнародними фінансовими організаціями [15].

Також невід'ємною складовою нормативно-пра-
вових документів досліджуваного питання є спільний
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства соціальної політики України,
Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів
України від 29 жовтня 2002 року № 905/308/550/93/
5, "Про затвердження Порядку діяльності груп управ-
ління проектами економічного і соціального розвитку
України, які підтримуються міжнародними фінансови-
ми організаціями" [12].

Зазначений Порядок регулює питання формування
та діяльності груп управління проектами економічного
та соціального спрямування діяльності України, яким
сприяють міжнародні фінансові організації. Також за-
значено, що такий Порядок поширює свою дію на про-
екти, що запроваджують відповідно до Порядку ініцію-
вання, підготовки та реалізації проектів економічного і
соціального розвитку України, які в свою чергу діють
за підтримки міжнародних фінансових організацій, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року № 1027 [14].

У березні 2018 року була ухвалена постанова Кабі-
нетом Міністрів України № 174-р "Про утворення дер-
жавної установи "Офіс із залучення та підтримки інвес-
тицій" [16], що стала обов'язковим нормативно-право-
вих актом під час державного управління інвестиційним
процесом з міжнародними фінансовими організаціями.
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Слушно, Офіс із залучення та підтримки інвестицій
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабі-
нету Міністрів України, діяльність якого координується
Урядовим уповноваженим з питань інвестицій, діяль-
ність якого керується Конституцією та законами Украї-
ни, указами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України, актами Кабінету Міністрів Ук-
раїни, іншими актами законодавства [17].

Відповідно до нормативного документу основними
завданнями Офісу є [17]:

— створення механізму підготовки та реалізації
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
для забезпечення ефективності взаємодії з інвестора-
ми, які діють в Україні, та активного залучення інвес-
тицій, а також забезпечення співпраці державних
органів та органів місцевого самоврядування, спрямо-
ваної на створення сприятливого інвестиційного кліма-
ту в Україні;

— сприяння забезпеченню координації дій органів
виконавчої влади з метою вирішення проблемних пи-
тань, що виникають під час здійснення інвестицій в еко-
номіку України;

— підготовка пропозицій щодо формування і реа-
лізації інвестиційного потенціалу України, підтримки
пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інве-
стиційного клімату в Україні, забезпечення захисту прав
інвесторів; визначення шляхів, механізмів та способів
вирішення проблемних питань, що виникають під час ре-
алізації інвестиційних проектів; підвищення ефектив-
ності діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої влади щодо взаємодії з інвесторами; удосконален-
ня нормативно-правової бази з відповідних питань.

Під час аналізу нормативно-правових актів було
виявлено ряд проблем, що перешкоджають здійснен-
ню ефективного державного управління інвестиційним
процесом, а саме:

— недостатня кількість фахівців, які здатні профе-
сійно та своєчасно готувати аналіз етапів підготовки,
реалізації, проведення моніторингу та завершення реа-
лізації проектів економічного та соціального розвитку;

— мінімальна кількість коштів для здійснення мо-
ніторингу управлінської діяльності нормативно-право-
вих документів;

— необізнаність в питанні щодо вдосконалення су-
часної системи взаємодії та необхідність у застосуванні
більш оптимальних методів до формування норматив-
но-правового законодавства;

— невключення в управлінський процес інститутів
громадського суспільства;

— мінімальна активність громадян.
Український експерт Колосов В. визначає, що сут-

тєвою проблемою у взаємовідносинах України та міжна-
родних фінансових організацій, які працюють у корпо-
ративному секторі національної економіки, є відсутність
наступності у проектах міжнародних фінансових орга-
нізацій, тобто подальшого використання створених
організаційно-фінансових механізмів без участі креди-
торів. Сформовані у ході співпраці механізми у багать-
ох випадках не отримують ніякого поширення і без
участі установ-донорів не застосовуються [6, с. 5]. Така
гіпотеза підтверджує, що на сьогодні відсутня єдина

державна стратегія щодо міжнародного інвестування за
значною кількістю непов'язаних між собою проектів, що
відбуваються за підтримки міжнародних фінансових
організацій. При виникненні даної ситуації слід ретель-
но дослідити досвід зарубіжних країн світу, визначив-
ши як позитивні, так і негативні аспекти, та застосувати
його в українських реаліях.

Вітчизняний дослідник Бабенко В. у своїх наукових
працях досліджує практику державного управління іно-
земним інвестуванням в зарубіжних країнах, в яких ви-
діляє такі чотири підходи до загальної політики стосов-
но залучення та використання іноземних інвестицій [1,
с. 61]:

— радикальне обмеження діяльності іноземних
інвесторів у приймаючих країнах, підтримка концепції
колективної опори на власні сили, при цьому необхід-
ність державного регулювання діяльності іноземних
інвесторів пов'язується з протилежністю інтересів іно-
земних інвесторів і приймаючих країн;

— всебічне державне регулювання діяльності іно-
земних інвесторів із застосуванням заохочувальних та
обмежувальних методів, метою якого, з одного боку, є
уникнення несприятливих наслідків діяльності інозем-
них інвесторів і, з іншого — продовження залучення
іноземного капіталу для вирішення проблем економіч-
ного розвитку країни;

— помірне державне регулювання діяльності іно-
земних інвесторів на основі стимулювання інвестицій,
гнучкої податкової політики, створення сприятливих
умов для іноземного капіталу, така політика державно-
го управління іноземними інвестиціями виходить з того,
що від взаємовідносин приймаючих країн з іноземними
інвесторами виграють обидві сторони;

— політика відмови від державного управління інве-
стиціями.

У сучасних умовах розвитку основним вектором
обгрунтування діяльності державного управління інве-
стиційним процесом полягає у формуванні пріоритетних
сфер та об'єктів інвестування.

На нашу думку, взаємовідносини органів державно-
го управління України з міжнародними фінансовими
організаціями мають спрямовуватися на досягнення
наступних цілей:

— визначення пріоритетного вектора у напрямі зро-
стання економічної діяльності держави;

— формування єдиної стратегії державного регу-
лювання інвестиційним процесом;

— сприяння застосуванню адаптованого до украї-
нських реалій зарубіжного досвіду управління проек-
тами;

— підвищення якості державного управління та
ефективності використання кредитних ресурсів, що на-
даються міжнародними фінансовими організаціями для
реалізації спільних проектів.

Таким чином, державне управління інвестиційним
процесом являє собою потужний поштовх до розвитку
як вітчизняних, так і міжнародних економічних відно-
син. Для ефективного співробітництва з міжнародними
організаціями слід враховувати соціально-економічні
показники при застосуванні методів активізації інвес-
тиційної діяльності та здійснювати діяльність в пріори-
тетних галузях інвестування відповідно до стратегії роз-
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витку держави із забезпеченням послідовності та ста-
лості у прийнятті рішень.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На сучасному етапі утвердження України як неза-
лежної демократичної країни пріоритетним вектором є
державне управління інвестиційними процесами під час
реалізації спільних проектів з міжнародними фінансо-
вими організаціями.

Під час аналізу нормативно-правових документів,
що регулюють зазначену діяльність, визначено та об-
грунтовано проблеми, що перешкоджають здійсненню
ефективного державного управління інвестиційним про-
цесом. На сьогодні відсутня єдина державна стратегія
щодо міжнародного інвестування за значною кількістю
проектів, що впроваджуються за підтримки міжнарод-
них фінансових організацій, саме тому слід застосува-
ти досвід зарубіжних країн світу у формуванні інвести-
ційної діяльності держави.

Зазначено, що пріоритетним напрямом обгрунту-
вання діяльності державного управління інвестиційним
процесом полягає у формуванні пріоритетних сфер та
об'єктів інвестування. Таким чином, головним завдан-
ням сучасності є поліпшення економічної діяльності
України та підвищення ефективності її функціонування
за рахунок підвищення ефективності взаємодії органів
державної влади з міжнародними фінансовими органі-
заціями під час реалізації спільних проектів, що на сьо-
годні є важливою складовою економічної політики Ук-
раїни.
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TOPICAL ISSUES OF TRAINING THE POPULATION OF MITIGATION SAFETY
AS A COMPONENT OF THE CIVIL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

На сьогодні внаслідок проблеми мінної небезпеки критично зросла загроза життю громадян

та провадження господарської діяльності на території держави. Значна частина території До-

нецької та Луганської областей в районі проведення Антитерористичної операції, у зв'язку зі

збройною агресією Російської Федерації проти України, опинилася забрудненою значною

кількістю вибухонебезпечних предметів. У результаті чого на Сході України значно почастіша-

ли випадки травмування та загибелі як мирного населення, так і військовослужбовців Зброй-

них Сил України та інших військових формувань.

За оцінками Офісу ООН з координації гуманітарних питань, оприлюдненими в листопаді

2015 року, тільки уздовж лінії розмежування в зоні Антитерористичної операції (далі —  АТО)

"забруднена" мінами територія охоплює площу близько 300 кв. км.

Поки що в зоні АТО проводиться несистемне виявлення забрудненої мінно-вибуховими

пристроями місцевості та її розмінування, переважно вздовж лінії розмежування і на окре-

мих об'єктах забезпечення життєдіяльності населення.

Для того, щоб територія стала знову безпечною для проживання, а також ведення промисло-

вої і сільськогосподарської діяльності, необхідні заходи по "гуманітарного розмінування". Цей

процес має таку концепцію:

1. Повне обстеження територій та інфраструктурних об'єктів на предмет наявності мін або

боєприпасів. Складання карт небезпечних зон.

2. Інформування місцевого населення про небезпечні зони, навчання їх правилам проти-

мінної безпеки.

3. Розмінування і утилізація вибухонебезпечних предметів.

4. Пропаганда заборони на використання протипіхотних мін.

5. Допомога постраждалим від мін особам, їх фізична і соціальна реабілітація.

За результатами дослідження джерел наукової літератури встановлено, що питання навчан-

ня населення з протимінної безпеки наразі є недостатньо висвітленим у науковій літератури

незважаючи на надзвичайно високу актуальність цієї проблеми.

Станом на сьогоднішній день напрацьовано певну нормативно-правову базу, створено про-

екти нормативних актів. Створено методичну базу навчання школярів. Запроваджуються світові

стандарти протимінної безпеки.

Зважаючи на вищевикладене, питання створення цілісної моделі навчання населення з про-

тимінної безпеки є напрямом наших подальших наукових розвідок.

Today, as a result of the mine danger problem, the threat to the life of citizens and the conduct of

economic activity on the territory of the country has been critically increased. Much of the territory

of Donetsk and Luhansk regions in the area of the Anti-Terrorist Operation, in connection with the

armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, has become contaminated with a

significant amount of explosive objects. As a result, incidents of trauma and death of civilians and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міжнародні стандарти для програм у сфері гумані-

тарного розмінування були вперше запропоновані ро-
бочими групами на міжнародній технічній конференції,
яка проводилася у Данії в липні 1996 року. Були вста-
новлені критерії для всіх аспектів процесу розмінуван-
ня, рекомендовані стандарти й узгоджене нове універ-
сальне визначення поняття "розмінування". Наприкінці
1996 року принципи, запропоновані у Данії, були роз-
винуті робочою групою під керівництвом ООН і з'яви-
лися "Міжнародні стандарти для проведення операцій
з гуманітарного розмінування". Перше видання було
опубліковане Службою Організації Об'єднаних Націй
з питань протимінної діяльності (ЮНМАС) у березні
1997 року [1].

У Міжнародних стандартах протимінної діяльності
(МСПМД) (IMAS) 12.10 "Інформування про мінну небез-
пеку та небезпеку ВЗВ" [2] наведено термін ""інформу-
вання про мінну небезпеку та небезпеку від ВЗВ" (ІМН)".

Термін "інформування про мінну небезпеку та не-
безпеку від ВЗВ" (ІМН) стосується дій, які спрямовані
на зменшення ризику загибелі або ушкодження від мін
або ВЗВ (включно з суббоєприпасами, що не вибухну-
ли) шляхом підвищення обізнаності та заохочення до
безпечної поведінки. Ця діяльність включає також обмін
інформацією з громадами в зонах підвищеного ризику,

servicemen of the Armed Forces of Ukraine and other military formations have become more frequent

in the East of Ukraine.

According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, released in November

2015, only an area of about 300 square kilometers, along the delimitation line in the Antiterrorist

Zone (АТО), is "contaminated" with mines. 300 km.

So far, in the ATO zone, there is a non-systematic detection of the area contaminated by mine-

explosive devices and its demining, mainly along the line of demarcation and on separate objects of

vital activity of the population.

In order for the territory to become again safe for living, as well as for industrial and agricultural

activities, "humanitarian demining" measures are necessary. This process has the following concept:

1. Complete inspection of territories and infrastructure objects for the presence of mines or

ammunition. Mapping of hazardous areas.

2. Inform the local population about hazardous areas, studying their rules of mitigation safety.

3. Disposal and disposal of explosive objects.

4. Propaganda of the ban on the use of anti-personnel mines.

5. Assistance to persons affected by mines, their physical and social rehabilitation.

According to the results of the research of sources of scientific literature, it has been established

that the issue of training the population of multinational safety is not sufficiently highlighted in the

scientific literature despite the extremely high relevance of this problem.

As of today, a certain legal basis has been developed, draft regulations have been created. A

methodological basis for student education was created. World standards for mitigation safety are

being introduced.

Taking into account the above, the issue of creating a comprehensive model of education of the

population against multinational safety is the direction of our further scientific research.

Ключові слова: управління, цивільна безпека, гуманітарне розмінування, вибухонебезпечний предмет,
навчання населення.

Key words: management, civil security, humanitarian demining, explosive object, education of the population.

комунікація ідей та сигналів щодо культури безпеки до
цільових груп, та підтримку місцевих громад в управлінні
ризиками і в участі в протимінній діяльності.

ІМН має забезпечити, щоб чоловіки, жінки та діти в
уражених громадах були обізнані щодо ризиків від мін
та ВЗВ, та були заохочені поводити себе таким чином,
щоб зменшити ризик для людей, майна та довкілля.
Метою інформування є зменшення ризику до такого
рівня, щоб люди могли жити безпечно, та забезпечення
сприятливого середовища з тим, щоб економічний та
соціальний розвиток відбувалися б вільно, без обме-
жень, накладених забрудненням.

ІМН є невід'ємною частиною планування та провад-
ження протимінної діяльності. Очевидно, що це не може
бути поодинокою діяльністю, але, де тільки можливо,
воно повинно відбуватися на підтримку або у поєднанні
з іншими видами протимінної діяльності. Програми та
проекти можуть виконуватися у надзвичайних ситуаці-
ях або в умовах гуманітарних операцій, під час стадії
пост-конфліктного переходу або для соціально-еконо-
мічного розвитку. Однак наявні приклади, коли "пооди-
ноке" ІМН є обгрунтованим та доречним.

З початком неоголошеної війни, яку ось уже п'ятий
рік поспіль веде проти нас Росія, територія Донецької
та Луганської областей усіяна вибухонебезпечними
предметами.
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За оцінкою фахівців, площа таких районів становить
близько 7 тис. кв. км на підконтрольній Україні тери-
торії та приблизно 9 тис. кв. км —  на окупованих тери-
торіях.

Жертвами мінної війни стають не лише українські
солдати й офіцери: за інформацією Верховного ко-
місара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, з
14 квітня 2014 року по 15 серпня 2017-го загинули що-
найменше 2558 цивільних осіб [3].

Серед основних причин жертв цивільного насе-
лення —  міни, снаряди, що не вибухнули, міни-паст-
ки та саморобні вибухові пристрої. Вони спричинили
близько 30% смертей і поранень від їх загальної кіль-
кості.

Статистику Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій (ДСНС) України щодо загиблих та постраж-
далих внаслідок дії вибухонебезпечних предметів серед
цивільного населення за оперативною інформацією, яка
надійшла до ДСНС [4] наведено на рисунку 1.

Експерти з протимінної безпеки, українські військо-
вики кажуть, що кількість постраждалих продовжува-
тиме зростати. І не лише під час збройного конфлікту, а
й після: міни, що причаїлися в землі, будуть повністю
знешкоджені нескоро.

Звісно, що українська влада не є мовчазним спос-
терігачем того, як гинуть люди: на сьогодні на Донбасі
працюють 50 саперних розрахунків загальною кількістю
близько 300 осіб. Перевірено близько 26 тис. гектарів
територій і знищено майже 350 тис. вибухонебезпечних
предметів.

У критичному стані перебувають також об'єкти
інфраструктури, оскільки доступ до пошкоджених об-
стрілами об'єктів часом неможливий через забруднен-
ня снарядами, які не вибухнули, і саморобними вибухо-
вими пристроями.

За даними Міністерства оборони України (МО Укра-
їни) лише 2017 року та протягом першого кварталу 2018 ро-
ку сапери ЗС України, Державної служби України з над-
звичайних ситуацій і Державної спеціальної служби
транспорту відреагували на більш як тисячу заявок про
небезпеку [5].

Найбільші зусилля були зо-
середжені на відновленні еле-
ментів інфраструктури (газопро-
води, водогони, лінії електроме-
реж, залізничні колії).

Водночас найважливішими
завданнями, які наразі реалізо-
вує МО України та які мають
стратегічні наслідки для перс-
пектив реалізації протимінної
діяльності в Україні, є розробка
законодавства й національних
стандартів у сфері протимінної
діяльності.

Відповідно до чинного зако-
нодавства, функції національно-
го органу з питань протимінної
діяльності та впровадження
міжнародних стандартів покла-
дено на МО України.

Роботу з розмінування те-
риторій проводять спеціальні бригади, які складають-
ся з саперів ЗСУ та піротехніків Держслужби з надзви-
чайних ситуацій (ДСНС). За даними оборонного відом-
ства, всього на території Донецької та Луганської об-
ластей перебуває 246 підготовлених спеціалістів
(близько 118 людей від ДСНС та 128 —  від ЗСУ). Ко-
манда складається з 5 осіб, але кількість може зміню-
ватися залежно від задач.

Так, у період з 2012 року по 2017 рік фахівцями піро-
технічних підрозділів ДСНС України було виявлено,
знешкоджено та знищено 551630 одиниць вибухонебез-
печних предметів (ВНП) (див. рис. 2).

Кількість ВНП збільшилась у період 2014р. коли
сході країни почались бойові дії, але мали випадки
підривів на складах зберігання ракетно-артилерійсько-
го озброєння МО України, а саме:

— 29 жовтня 2015 року в м. Сватове Луганської об-
ласті;

— 23 березня 2017 року м. Балаклія Харківська об-
ласть;

— 22 вересня 2017 року с. Новоянисоль, Нікольсь-
кий район Донецької області;

— 26 вересня 2017 року м. Калинівка Вінницької
області.

Починаючи з 2016 року, у виконанні заходів проти-
мінної діяльності беруть участь міжнародні неурядові
організації The HALO Trust, Данська група з розміну-
вання (DDG), Швейцарський фонд протимінної діяль-
ності (FSD).

Неурядова організація The HALO Trust підготува-
ла 30 осіб зі складу Об'єднаних центрів військово-ци-
вільного співробітництва для сучасних методів прове-
дення занять з інформування щодо ризиків від вибу-
хонебезпечних предметів залежно від категорії насе-
лення [6].

До заходів інформування громадськості про ризи-
ки, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними предме-
тами (ВНП), залучають усіх операторів протимінної
діяльності —  як національних, так і міжнародних.

Значних зусиль у напрямі навчання населення ри-
зиків від ВНП докладають Міжнародний Комітет Чер-
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воного Хреста, UNISEF та інші гуманітарні організації.
2017 року таким інформуванням було охоплено понад
100 тисяч жителів Донбасу [5].

Також із метою автоматизації процесів планування
та звітування у сфері протимінної діяльності МО Украї-
ни спільно з ДСНС та ДССТ за сприяння Координатора
проектів ОБСЄ в Україні здійснюється робота щодо
створення в Україні чіткої та продуктивної організації
управління інформацією протимінної діяльності за до-
помогою програмного забезпечення IMSMA.

Українські сапери часто виявляють міни, які вироб-
ляють винятково в Росії —  Російська Федерація засто-
совує міни радянського виробництва, які вже не існу-
ють на території нашої держави. Зокрема на визволе-
них територіях Донецької та Луганської областей наші
сапери знаходять ПМН-2, які в Україні давно знищені.

Російські найманці діють підло і цинічно: українські
сапери неодноразово знешкоджували осколкові міни
спрямованої дії МОН-50, під якими були встановлені
ще й міни-пастки МЛ-8, які виробляються виключно в
Росії. Подібні "штучки" відібрали не одне людське
життя.

Задля мінімізації втрат на території Донецької та
Луганської областей створено 10 стабілізаційних

пунктів на базі центральних районних лікарень та 4
військових мобільних госпіталів. Загальна ліжкова
місткість усіх вищезгаданих закладів становить понад
4 тис. [7].

Для того, щоб територія стала знову безпечною для
проживання, а також ведення промислової і сільсько-
господарської діяльності, необхідні заходи по "гумані-
тарного розмінування". Цей процес має таку концепцію:

1. Повне обстеження територій та інфраструктур-
них об'єктів на предмет наявності мін або боєприпасів.
Складання карт небезпечних зон.

2. Інформування місцевого населення про небез-
печні зони, навчання їх правилам протимінної безпеки.

3. Розмінування і утилізація вибухонебезпечних
предметів.

4. Пропаганда заборони на використання протипі-
хотних мін.

5. Допомога постраждалим від мін особам, їх фізич-
на і соціальна реабілітація.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У науковій літературі значну увагу було приділено

підготовці фахівців-саперів [8; 9], технології проведен-
ня розмінування [10—12].
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Проблематику гуманітарного розміновування в
своїх роботах висвітлювали Бевз А.М., Толкунов І.О.
[13], Говдук А.В., Полотай О.І. [14].

Питання навчання населення з протимінної безпеки
у науковій літератури наразі є недослідженим.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні внаслідок проблеми мінної небезпеки

критично зросла загроза життю громадян та проваджен-
ня господарської діяльності на території держави. Знач-
на частина території Донецької та Луганської областей
в районі проведення Антитерористичної операції, у
зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації про-
ти України, опинилася забрудненою значною кількістю
вибухонебезпечних предметів. У результаті чого на
Сході України значно почастішали випадки травмуван-
ня та загибелі як мирного населення, так і військовос-
лужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань.

За оцінками Офісу ООН з координації гуманітарних
питань, оприлюдненими в листопаді 2015 року, тільки
уздовж лінії розмежування в зоні Антитерористичної
операції (далі —  АТО) "забруднена" мінами територія
охоплює площу близько 300 кв. км.

Поки що в зоні АТО проводиться несистемне вияв-
лення забрудненої мінно-вибуховими пристроями місце-
вості і її розмінування, переважно вздовж лінії розме-
жування і на окремих об'єктах забезпечення життєді-
яльності населення.

За статистикою, спеціальним підрозділом ДСНС
України станом на грудень 2015 року перевірено близь-
ко 95 кв. км території і знешкоджене понад 45 тис. боє-
припасів.

За повідомленням МО України, з початку проведен-
ня антитерористичної операції і по 10 травня 2016 року
військові сапери знешкодили майже 112 093 мінно-вибу-
хових пристроїв. Але залишилося в десятки разів більше.

При цьому доцільно звернути увагу на міжнародний
досвід вирішення вказаної проблеми, зокрема на Бал-
канський досвід повоєнного очищення територій від мін.

Так, після тривалих війн Балканський регіон зіткнув-
ся з новою проблемою —  загибеллю мирного населен-

ня від мін та боєприпасів. Тому в регіоні почали здійсню-
вати гуманітарне розмінування, яке відрізняється від
звичайної ліквідації мін. Ключова відмінність полягає в
тому, що звичайне розмінування проводять саперні
підрозділи на конкретній території чи об'єкті, де вияв-
лені вибухові пристрої.

Гуманітарне ж розмінування передбачає комплекс-
ний підхід до всієї території, на якій тривали бойові дії,
і включає огляд усієї території, визначення сумнівних
районів, виявлення ділянок з мінами і залишками вибу-
хових пристроїв, їх очищення. Після гуманітарного роз-
мінування місцевість стає повністю придатною для ци-
вільного використання [15].

Цей процес є тривалий. Для прикладу, територія ок-
ремих країн Західних Балкан до сих пір повністю не
очищена від мін і залишків вибухових пристроїв, хоча
війна там закінчилася майже 20 років тому.

Очищення території від мін —  справа не дешева.
Наприклад, в 2015 році у Хорватії, щоб ліквідувати
загрозу мін і вибухонебезпечних пристроїв на площі
104 кв. км, було витрачено 28,7 млн євро. Всього ж
на 10-річний період з 2009—2019 рр. Національною
програмою цієї країни з розмінування території пе-
редбачено 550 млн євро (мова йде про 954,5 кв. км).

Фактично для очищення 1 тис. кв. км території по-
трібно близько 0,5 млрд євро. Зараз важко підрахува-
ти, скільки Україні знадобиться коштів для очищення
території від мін і вибухових речовин, оскільки конфлікт
на Сході нашої країни ще триває, а саперні підрозділи
вже проводять фрагментарне розмінування, проте за-
гальна сума може досягти 10 млрд євро.

Причому, не можна зосереджуватись лише на гума-
нітарному розмінуванні, оскільки за міжнародними
стандартами це є лише складовою протимінної діяль-
ності, яка в сукупності спрямована на зменшення соці-
ального, економічного та екологічного впливу мін та
вибухонебезпечних пристроїв.

За міжнародними стандартами протимінну діяль-
ність складають п'ять груп заходів, що взаємно допов-
нюють одна одну:

a) інформування про мінну небезпеку та небезпеку
вибухових залишків війни (ВЗВ);

127 129

92

58

23
29 26

9
16 13 11 8 8 7 7 6

1 2 3
7

0
0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Рис. 3. Кількість жертв від мін та боєприпасів у Республіці Хорватія



Інвестиції: практика та досвід № 15/2018114

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

б) проведення заходів з гуманітарного розмінування;
в) допомога постраждалим, включаючи реабіліта-

цію та реінтеграцію;
г) знищення запасів протипіхотних мін;
д) інформаційно-пропагандистська діяльність про-

ти використання протипіхотних мін.
Міжнародні стандарти протимінної діяльності

(МСПМД) публікуються Службою ООН з питань протимін-
ної діяльності (ЮНМАС) з жовтня 2001 року і не рідше,
ніж раз на три роки для відображення змін, які мають місце
у нормах і практиці протимінної діяльності, а також для
введення цих змін до міжнародних правил і вимог.

На необхідності дотримання вказаних стандартів
наголошено у Протоколі про вибухонебезпечні предме-
ти —  наслідки війни, ратифікованому Законом Украї-
ни від 22.12.2004 № 2281-IV (далі —  Протокол). У за-
значеному документі є декілька посилань на вищенаве-
дені МСПМД, які Високі Договірні Сторони мають дот-
римуватись під час знешкодження, видалення чи зни-
щення вибухонебезпечних предметів; наданні допомо-
ги у вирішенні проблем, заподіяними існуючими вибу-
хонебезпечними предметами —  наслідками війни; про-
грамах оповіщень та просвітницької роботи серед ци-
вільного населення з попередження про небезпеку, зу-
мовлювану вибухонебезпечними предметами (див.
відповідно п. 4 ст. 3, п. 2 ст. 7 п. "с" ст. 2 Технічного до-
датку до Протоколу про вибухонебезпечні предмети —
наслідки війни).

Таким чином, необхідність дотримання вищевказаних
міжнародних стандартів з питань протимінної діяльності
закріплена у документі, який після його ратифікації вже є
частиною українського національного законодавства.

Відповідно до вказаних міжнародних стандартів та
усталеного досвіду інших країн головна відпові-
дальність щодо протимінної діяльності покладається на
Національний орган з питань протимінної діяльності
(НОПМД). Саме НОПМД доручається регулювати, керу-
вати та координувати національні програми з протимін-
ної діяльності. Він має нести повну відповідальність за
виконання всіх фаз та положень програми з протимін-
ної діяльності в межах національних кордонів, включа-
ючи розробку національних стандартів протимінної
діяльності та інструкцій. Також НОПМД несе відпові-
дальність за розробку та підтримку національних стан-
дартів, правил та процедур щодо управління операція-
ми у сфері протимінної діяльності.

В Україні здійснення функцій національного орга-
ну України з питань протимінної діяльності Указом Пре-
зидента України від 02.09.2013 № 476/2013 покладено
на Міністерство оборони України [16].

Однак на сьогодні відомча належність НОПМД до
Міністерства оборони України суттєво обмежує його
функції щодо здійснення в повному обсязі протимінної
діяльності.

 Зокрема окреме відомство не може забезпечити
координацію і контроль дій всіх структур і державних
органів, а також центральних та місцевих органів вико-
навчої влади які задіяні у протимінній діяльності, розроб-
ку загальнодержавної програми протимінної діяльності
та гуманітарного розмінування на території України.

Крім того, слід врахувати, що Україна не зможе
справитись з гуманітарним розмінуванням самотужки,

без залучення міжнародних організацій, донорів та не-
урядових організацій.

Однак МО України як НОПМД у силу його відомчої
належності, обмежене у можливостях залучення коштів
міжнародних організацій і донорів.

Зокрема у своєму підході до співпраці зі збройни-
ми силами та озброєними угрупованнями Організація
Об'єднаних Націй керується документом Міжорганіза-
ційного постійного комітету (МПК), що має назву "До-
відковий документ із взаємин між цивільними та військо-
вими суб'єктами", схвалений в червні 2004 року робо-
чою групою МПК, а також документом МПК "Керівниц-
тво по використанню військових і засобів цивільної обо-
рони для підтримки гуманітарної діяльності організації
Об'єднаних Націй в складних надзвичайних ситуаціях,
опублікованих в березні 2003 року. У пункті 39 першо-
го з цих документів говориться, що "будь-яка гумані-
тарна операція, в якій використовуються військові ре-
сурси, повинна зберігати свої цивільні природу і харак-
тер", а в пункті 38 —  що "в принципі військові ресурси
та кошти цивільної оборони воюючих сторін або
підрозділів, що опинилися втягнутими в активні бойові
дії, не повинні використовуватися як засіб підтримки
гуманітарної діяльності".

Відповідно до вищезгаданих керівних документів в
мирний час Організація Об'єднаних Націй не укладає ні
прямо, ні опосередковано домовленості про співпрацю або
підтримуючи зв'язок із національними військовими відом-
ствами, якщо такі домовленості можуть завдати шкоди її
нейтралітету і неупередженості. Таким чином, ООН через
відповідні фонди і програми вкрай обережно та обмеже-
но надає допомогу військовим структурам, щоб прямо або
опосередковано не бути втягнутим у бойові дії.

На необхідності прийняття з боку України окремо-
го закону про заходи з розмінування чекають і в ЄС,
оскільки саме закон дозволить встановити єдині міжна-
родні визнані стандарти, методику розмінування і запу-
стити процес сертифікації та акредитації неурядових,
експертних та міжнародних організацій, які можуть бути
визнані операторами з розмінування та зможуть вклю-
чатись у процес розмінування території України.

Також для здійснення протимінної діяльності в су-
часних умовах, як вже вказувалось вище, Україні зна-
добиться і фінансова допомога міжнародних інституцій
і донорів, яка, як свідчить міжнародний досвід, буде
виділятися не НОПМД, який фактично є військовим
відомством, а НОПМД, який є міжвідомчим органом
державної влади підзвітним Кабінету Міністрів Украї-
ни, статус якого буде чітко визначений спеціальним за-
коном.

Тому для дотримання міжнародних стандартів здійс-
нення протимінної діяльності і, зокрема, гуманітарного
розмінування, необхідно створення окремого Націо-
нального органу з питань протимінної діяльності
(НОПМД), на який має покладатись функції щодо коор-
динації зусиль різних відомств та неурядових органі-
зацій і органів місцевого самоврядування, запроваджен-
ня єдиних стандартів, методики розмінування, визначен-
ня порядку акредитації та сертифікації міжнародних
організацій і операторів з розмінування, а також опе-
ративного реагування на виклики щодо мінних загроз
на території України.
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Зокрема НОПМД повинен мати статус державного
міжвідомчого органу із спеціальним статусом, який має
взяти на себе функції координації робіт з розмінування
на національному рівні, забезпечити співробітництво на
міжнародному рівні і працювати за проектно-програм-
ним принципом. Такий підхід дозволить об'єднати на-
ціональні структури з розмінування (в складі ДСНС, МО,
ДПС, МВС), залучити зовнішню допомогу від міжнарод-
них фондів і задіяти приватних та іноземних фахівців, а
також налагодити систематичну інформаційно-роз'яс-
нювальну роботу з місцевим населенням.

Безпосередньо роботи з розмінування повинні про-
водити спеціалізовані підрозділи або компанії, що ма-
ють реєстрацію за міжнародними стандартами, що є
вимогою міжнародних донорів.

Без створення такої структури Україні буде важко
залучити ресурси для очищення від мін і вибухових при-
строїв. Можливо тому задеклароване рішення щодо
цільового фонду НАТО з розмінування на території
України досі не схвалено [17].

Досвід протимінної діяльності в інших країнах до-
водить доцільність такого кроку.

Так, у Хорватії був створений Хорватський Центр
Розмінування (СROMAC) відповідно до Закону про гу-
манітарне розмінування і є складовою системи, пов'я-
заної з розмінуванням в Республіці Хорватія. Цей Центр
одночасно з організацією і здійсненням розмінування
займається дослідженнями, методів розробки і навчан-
ня, технологій та методів ПМД, випробує обладнання
та механізми для розмінування, здійснює тестування і
оперативну оцінка сучасних технологій, запроваджує
навчання протимінної діяльності та надання технічної
допомоги країнам в регіоні і за його межами [17].

У Боснії і Герцеговині законом щодо розмінування
була запроваджена реструктуризація Національного
Центра розмінування (BHMAC) і передбачено фінансу-
вання його діяльності. BHMAC координує діяльність по
гуманітарному розмінуванню в країні як військовослуж-
бовцями Збройних сил, силами цивільного захисту, так
і комерційними і неурядовими організаціями (НУО), які
здійснюють великий відсоток завдань по розмінуванню.

В Азербайджані Указом Президента від 18.07.1998
було створено Національне агентство з розмінування те-
риторій Азербайджану (ANAMA). Це Агентство працює
відповідно до Національного стратегічного плану Азер-
байджану та принципів ANAMA. Доречно звернути увагу
на досвід фінансування ПМД Азербайджану і конкретно
АНАМА. За твердженням директора АНАМА у перші роки
вклади донорів становили 90% загального бюджету аген-
тства. Основними донорами здійснення розмінування в цій
країні є США, ПРООН, Європейська комісія тощо.

Як показує міжнародний досвід, створення НОПМД
у різних країнах відбувалось по різному, в залежності
від форми правління і національного укладу, однак мож-
на виділити декілька загальних критеріїв щодо статусу
і функцій цього органу.

Крім того, при НОПМД як рекомендовано міжнарод-
ними стандартами, доцільним є створення Оперативно-
го Центру протимінних операцій, який має відповідати
за такі виді діяльності:

a) координацію або планування всіх заходів проти-
мінної діяльності у своїй зоні відповідальності;

б) надання технічних консультацій НОПМД;
в) ведення обліку та баз даних протимінної діяль-

ності;
г) акредитацію організацій, що можуть бути відпо-

відно до вимог спеціального закону залучені до
здійснення заходів з питань протимінної діяльності та
гуманітарного розмінування;

д) розслідування нещасних випадків та інцидентів,
пов'язаних з протимінною діяльністю.

Створення в складі системи органів державної ви-
конавчої влади вказаних структур (Національного орга-
ну України з протимінної діяльності та його Оператив-
ного Центру) дозволить забезпечити як запроваджен-
ня єдиної системи стандартизації щодо проведення про-
тимінної діяльності, так координацію і контроль за
здійсненням протимінної діяльності, її фінансуванням,
а також притягненням до відповідальності у разі вияв-
лення порушень.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України,
якою встановлено, що органи державної влади, їх по-
садові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в ме-
жах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України, всі вищезазначені питання
у сфері протимінної діяльності та гуманітарного роз-
мінування можливо та доцільно врегулювати саме в
окремому законодавчому акті у формі закону.

МОН України листом № 1/9-419 від 19.08.2014 з
метою підвищення протимінної безпеки населення та
дітей рекомендує у загальноосвітніх навчальних закла-
дах спланувати цикл уроків та виховних заходів присвя-
чених поводженню учнів з вибухонебезпечними пред-
метами, на які учні можуть наразитися. Зазначені захо-
ди можуть бути проведені для всіх категорій учнів на
уроках з предметів "Основи здоров'я", "Захист Вітчиз-
ни" та виховних годинах у загальноосвітніх навчальних
закладах. Для проведення уроків рекомендуємо вико-
ристовувати відеоматеріали з питань протимінної без-
пеки для загального населення та дітей [18], що роз-
роблені ДСНС, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соці-
альної реклами від Національної Ради з питань телеба-
чення та радіомовлення.

Міністерством з питань тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) України
був розроблений "Стандарт навчання ризикам небезпек
від мін та вибухонебезпечних залишків війни під час
реалізації проектів та програм у громадах", який пред-
ставили послам різних країн та представникам міжна-
родних організацій [19].

Міністр В. Черниш під час презентації Стандарту за-
значив, що забруднені мінами та вибухонебезпечними
залишками війни території на сході країни є серйозною
загрозою передусім для життя і здоров'я цивільного
населення, зокрема, дітей.

Цей крок спрямований на розвиток зусиль Уряду
України щодо протимінної діяльності в нашій країні,
оскільки в останні роки саме міни та вибухонебезпечні
предмети стали однією з головних причин загибелі
українських військових та цивільних громадян.

Запропонований МТОТ документ передбачає уні-
фікацію підходів до навчання громадян безпечній по-
ведінці з вибухонебезпечними предметами та ризикам
небезпек, а також реалізацію відповідних освітніх ініціа-
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тив як на національному, так і на місцевому рівні включ-
но з конкретними громадами.

Стандарт, розроблений МТОТ, передбачає органі-
зацію роботи в громадах для налагодження координації
та реалізації заходів з навчання ризикам небезпек від
мін та вибухонебезпечних предметів в Луганській та
Донецькій областях. У документі містяться рекомендації
по роботі з цільовими групами, прописана необхідність
створення координаційної групи та її повноваження,
також йдеться про створення повідомлень щодо без-
печної поведінки, можливості навчання дітей у школах
та поза навчальними закладами, про обмін інформацією
між учасниками протимінної діяльності тощо.

 Слід зазначити, що протимінна діяльність є одним
з пріоритетних напрямків роботи МТОТ, а також є скла-
довою одного з трьох елементів Державної цільової
програми з відновлення та розбудови миру у східних
регіонах, ухваленої Урядом на початку 2018 року.

Під час презентації Стандарту Послам Великобри-
танії, Швейцарії, Норвегії, Бельгії, Фінляндії а також
представникам інших посольств та міжнародних орган-
ізацій OCHA та ОБСЄ Міністерство продемонструвало
перші результати імплементації Стандарту та приклад
гарної координації між центральними та місцевими орга-
нами влади у сфері протимінної діяльності. За сприян-
ня Уряду Швейцарії та за консультативної допомоги
Geneva International Centre for Humanitarian Demining
(GICHD), ДСНС МТОТ були виготовлені навчальні маке-
ти мін та вибухонебезпечних предметів для проведення
інформаційної роботи серед цивільного населення.

Макети отримали схвалення Інституту модернізації
змісту освіти та рекомендовані для використання під час
навчального процесу у школах. Макети будуть передані
в навчальні заклади, розташовані в зоні АТО, заплано-
вано підготовку вчителів для проведення тематичних
уроків з мінної безпеки, із залученням представників
ЦОВВ та міжнародних організацій.

19 квітня 2018 р. у Києві відбувся круглий стіл на тему
"Актуальні питання забезпечення мінної безпеки та гума-
нітарного розмінування на території України". Цей захід
став можливим за підтримки Держкомтелерадіо,
Нацiональної спiлки журналiстiв України, Центру інфор-
мації та документації НАТО та за участі керівників Асоці-
ації виробників озброєння та військової техніки України,
МГО "Міжнародна антитерористична єдність" та компанії
"Трансімпекс", представників міністерств та відомств.

Захід було організовано відповідно до виконання
положень Концепції вдосконалення інформування гро-
мадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
на 2017—2020 роки, затвердженої Указом Президента
України від 21.02.2017 № 43 та присвячено Міжнарод-
ному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допо-
моги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження джерел наукової літе-

ратури встановлено, що питання навчання населення з
протимінної безпеки наразі є недостатньо висвітленим
у науковій літератури незважаючи на надзвичайно ви-
соку актуальність даної проблеми.

Станом на сьогоднішній день напрацьовано певну
нормативно-правову базу, створено проекти норматив-

них актів. Створено методичну базу навчання школярів.
Запроваджуються світові стандарти протимінної безпе-
ки.

Зважаючи на вищевикладене, питання створення
цілісної моделі навчання населення з протимінної без-
пеки є напрямом наших подальших наукових розвідок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх умовах Україна не має можливості повною

мірою використовувати земельні ресурси для розвитку влас-
ної економіки виходячи з того, що відсутність повноцінно-

УДК 351:332.3

С. І. Волошин,
здобувач Навчально-науково-виробничого центру,
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

S. Voloshyn,
PhD candidate of the Education, Scientific and Production Center,
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE INFORMATION SUPPORT OF STATE REGULATION OF THE LAND RELATIONS
IN UKRAINE

У статті вдосконалено інформаційне забезпечення державного регулювання земельних відно-

син в Україні. Досліджено особливості розробки проекту "Моніторинг земельних відносин".

Підкреслено, що зазначена інформаційна система мала акумулювати дані щодо стану земель-

них відносин в Україні від різних відомств й органів місцевої влади. Оцінено результати та ви-

окремлено проблеми реалізації проекту "Моніторинг земельних відносин". Зазначено, що впро-

вадження проекту супроводжувалося низкою негативних особливостей: невчасне надання

інформації; відсутність уніфікації інформації, що надавалася органами державної влади; не-

повна інформація щодо окремих напрямів земельних відносин або надання її у неналежній

формі. Проаналізовано обсяг й структуру договорів оренди земель сільськогосподарського

призначення. Встановлено, що кількість й площа договорів оренди земельних ділянок сільсько-

господарського призначення, що знаходяться у державній власності, укладений на без конку-

рентній основі, складає лише 1% від загального обсягу договорів оренди земель сільськогос-

подарського призначення. Визначено перспективи вдосконалення державного регулювання зе-

мельних відносин в Україні на рівні місцевого самоврядування. Відзначено, що основою у цьо-

му контексті є виокремлення проблемних напрямів поточних земельних відносин в Україні.

The information support of state regulation of the land relations in Ukraine is improved in the article.

The features of development of the project "Monitoring of the Land Relations" are investigated. It is

emphasized that the specified information system has to accumulate data from various departments

and municipal authorities on a condition of the land relations in Ukraine. The results and problems of

implementation of the project "Monitoring of the Land Relations" are estimated and allocated. It is

noted that introduction of the project was followed by a number of the following negative features:

untimely information providing; lack of standardization of information provided by public authorities;

incomplete information on the separate directions of the land relations or its providing in an

inadequate form. The volume and structure of lease contracts concerning agricultural lands are

analyzed. It is established that the quantity and the area of lease contracts of the state agricultural

land plots concluded on a competitive basis is only 1% of the total amount of lease contracts of

agricultural lands. The prospects of improvement of state regulation of the land relations in Ukraine

at the level of local government are defined. It is noted that allocation of the problem directions of

the current land relations in Ukraine is a basis in this context.

Ключові слова: державне регулювання, земельні відносини, договори оренди, інформаційне забезпечен-
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го автоматизованого моніторингу земельних відносин спри-
чиняє різнохарактерні помилки або корупційні прояви на
рівні місцевого самоврядування, а також не надає можли-
вості ефективного впровадження земельних реформ.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Питання державного регулювання земельних відно-
син неодноразово підлягали дослідженню з боку таких
вчених: В. Горлачук [1], З. Носік [3], О. Погрібний [4] та
ін.

Проте інформаційне забезпечення державного ре-
гулювання земельних відносин в Україні все ще ли-
шається недосконалим та потребує суттєвого доопра-
цювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є вдосконалення інформаційного за-

безпечення державного регулювання земельних відно-
син в Україні.

З урахуванням необхідності досягнення поставле-
ної мети у роботі вирішуються такі завдання:

— дослідити особливості розробки проекту "Моні-
торинг земельних відносин";

— оцінити результати та виокремити проблеми реа-
лізації проекту "Моніторинг земельних відносин";

— проаналізувати обсяг й структуру договорів орен-
ди земель сільськогосподарського призначення;

— визначити перспективи вдосконалення держав-
ного регулювання земельних відносин в Україні на рівні
місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Статистичного щорічника України, у

2015 році було впроваджено проект "Моніторинг зе-
мельних відносин", метою якого була спроба впровад-
ження автоматизації моніторингових процесів через за-
стосування відповідної інформаційної системи. Така
система мала акумулювати дані щодо стану земельних
відносин в Україні від різних відомств й органів місце-
вої влади.

Ключовими завданням реалізації проекту "Моніто-
ринг земельних відносин" були такі:

— проведення аудиту всіх наявних інформаційних
джерел, які містять дані щодо стану земельних відно-
син в Україні;

— здійснення уніфікації адміністративних даних
щодо стану земельних відносин в Україні;

— контроль якості, повноти та своєчасності надход-
ження адміністративних даних щодо стану земельних
відносин в Україні;

— розробка методології, орієнтованої на коорди-
націю функціонування органів державної влади та
місцевого самоврядування стосовно державного регу-
лювання земельних відносин в Україні.

Інформація, що надавалася до інформаційної сис-
теми, надходила з наступних джерел (рис. 1).

Зазначені дані стали основою для формування
Міністерством аграрної політики та продовольства ро-
бочої групи з моніторингу земельних відносин.

У цілому, результати, отримані в результаті впро-
вадження проекту "Моніторинг земельних відносин", по-
казали, що:

— спостерігається щорічне суттєве зниження кіль-
кості договорів оренди землі;

— присутній недостатній рівень іпотечного кредиту-
вання у контексті розвитку земель як сільськогосподарсь-
кого, так і несільськогосподарського призначення;

— статистичній дані щодо розподілу земель між
державною, комунальною та приватною формами влас-
ності не відображає реальну ситуацію;

— існують значні відмінності між фактичними зе-
мельними відносинами на рівні місцевого самоврядуван-
ня та даними в електронній системі моніторингу земель-
них відносин.

Необхідно звернути увагу на низку проблем, що
виникла протягом реалізації проекту "Моніторинг зе-
мельних відносин":

— невчасне надання інформації;
— відсутність уніфікації інформації, що надавала-

ся органами державної влади;
— неповна інформація щодо окремих напрямів зе-

мельних відносин або надання її у неналежній формі.
Зокрема необхідною є якісна підготовка звітів

щодо:
— кількості та характеристики земель соціального

призначення;
— площі земельних ділянок, за якими сплачується

податок [2; 4].
Фактично впровадження проекту "Моніторинг зе-

мельних відносин" дозволить:
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Рис. 1. Органи державної влади, що надали інформацію

для проекту "Моніторинг земельних відносин"
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— розробити низку автоматизованих систем звіт-
ності щодо стану земельних відносин в Україні;

— забезпечити відкритий доступ до звітних доку-
ментів щодо стану земельних відносин.

Крім того, у грудні 2017 року було започатковано
електронну послугу з реєстрації договорів оренди зе-
мель сільськогосподарського призначення у режимі
реального часу. Засновниками зазначеної електронної
послуги виступили Міністерство юстиції, Міністерство
аграрної політики та продовольства, а також Державне
агентство з питань електронного урядування.

Фактично статистична інформація щодо оренди земель
сільськогосподарського призначення, отримана за допомо-
гою вказаної електронної послуги, виглядає так (табл. 1).

При цьому розподіл площі орендованих земель
сільськогосподарського призначення виглядає так, як
показано у таблиці 2.

З таблиці 1 та 2 можна побачити, що кількість й пло-
ща договорів оренди земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, що знаходяться у державній
власності, укладений на без конкурентній основі, скла-
дає лише 1% від загального обсягу договорів оренди
земель сільськогосподарського призначення.

У цілому, вдосконалення державного регулювання
земельних відносин в Україні на рівні місцевого само-
врядування надасть наступні можливості:

— виокремлення проблемних напрямів поточних зе-
мельних відносин в Україні;

— встановлення параметрів перспективних земель-
них реформ;

— моделювання очікуваних результатів;
— оцінка можливих ризиків;
— прогнозування перспективного рівня цін;
— виокремлення ключових параметрів інвестицій-

них проектів [1; 5].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведення дослі-
дження було отримано наступні висновки.

1. Досліджено особливості розробки проекту "Мо-
ніторинг земельних відносин". Підкреслено, що зазна-
чена інформаційна система мала акумулювати дані
щодо стану земельних відносин в Україні від різних
відомств й органів місцевої влади.

2. Оцінено результати та виокремлено проблеми
реалізації проекту "Моніторинг земельних відносин".
Зазначено, що впровадження проекту супроводжувало-
ся низкою негативних особливостей: невчасне надання
інформації; відсутність уніфікації інформації, що нада-
валася органами державної влади; неповна інформація
щодо окремих напрямів земельних відносин або надан-
ня її у неналежній формі.

3. Проаналізовано обсяг й структуру договорів оренди
земель сільськогосподарського призначення. Встановлено,
що кількість й площа договорів оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, що знаходяться у
державній власності, укладений на без конкурентній основі,
складає лише 1% від загального обсягу договорів оренди
земель сільськогосподарського призначення.

4. Визначено перспективи вдосконалення держав-
ного регулювання земельних відносин в Україні на рівні
місцевого самоврядування. Відзначено, що основою у
цьому контексті є виокремлення проблемних напрямів
поточних земельних відносин в Україні.
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Тип договорів оренди землі 

Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що знаходяться у державній власності, 

укладений на без конкурентній основі 

Договір оренди земельних паїв 

Таблиця 1. Статистична інформація

щодо стану оренди земель

сільськогосподарського призначення

у 2017 році в Україні

Тип договорів оренди землі 
Загальна площа, 

гектарів 

Договір оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що 
знаходяться у державній власності, 

укладений на без конкурентній основі 

1,4 

Договір оренди земельних паїв 4,7 

Таблиця 2. Статистична інформація щодо

розподілу площ орендованих земель

сільськогосподарського призначення

у 2017 році в Україні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протидія тіньовій економіці є складним процесом,

який включає в себе сукупність соціально-економіч-
них сфер, що, у свою чергу, суттєво впливає на меха-
нізми реалізації відповідної державної політики. Тому
зростання рівня тіньової економіки перешкоджає
ефективності державної політики та деформує рин-
кові механізми. Саме тому виникає нагальна не-
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обхідність у формуванні та реалізації механізмів ре-
алізації державної політики протидії тіньовій еконо-
міці в Україні.

Цілком зрозуміло, що ефективність державного
управління перебуває у прямій залежності від ме-
ханізмів, які дозволяють забезпечити скоординоване й
дієве керівництво суспільними процесами та належний
організаційно-управлінський вплив на їх перебіг.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Державній політиці протидії розвитку тіньової еко-
номіки в Україні присвятили свої наукові доробки такі
вітчизняні вчені як: І. Гришова, О. Наумов, В. Воротін,
О. Дяченко, О. Митяй, В. Мандибура, О. Турчинов,
В. Попович, О. Базилінська, З. Варналій, О. Мазур, М. За-
веруха та інші [1-9].

Результати вивчення поглядів науковців щодо трає-
кторії ефективного функціонування механізмів ринкової
економіки, дозволили систематизувати напрями реалі-
зації державної політики у напрямі вирішення проблем
пов'язаних із активізацією тіньової економіки (із вико-
ристанням методів адміністративно-правового регулю-
вання): вирішення протиріч існуючої нормативно-право-
вої бази щодо відповідності її положень сучасному ан-
тикорупційному законодавству України та напрямів
впливу на рівень тіньової економіки; модернізація бан-
ківської системи як основи фінансового ринку та функ-
ціонування суб'єктів господарювання; дотримання про-
зорості у функціонуванні органів публічної влади на всіх
рівнях; підтримка належного рівня конкурентного се-
редовища та боротьба із монополізацією економіки;
оптимізація методів регуляторної політики держави у
напрямку функціонування суб'єктів господарювання;
налагодження контролюючого державного механізму
за діяльністю суб'єктів господарювання щодо відпові-
дальності та процедури банкрутства; забезпечення не-
обхідних умов для мотивації у проведенні легальної зай-
нятості населення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення та обгрунтування пріо-

ритетних напрямів удосконалення державної політики
протидії тіньовій економіці в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значну роль у соціально-економічному розвитку

країни (національної економіки) відіграє ефективна дер-
жавна політика протидії тіньовій економіці. При цьому
на особливу увагу заслуговують питання ідентифікації
чинників прояву кризових ситуацій та їх відбиток на
тіньовому та легальному секторах економіки [1, с. 186].
Саме тому сукупність заходів щодо реалізації держав-
ної політики протидії тіньовій економіці можна умовно
систематизувати у дві групи: 1) заходи, які орієнтовані
на удосконалення організаційно-функціонального за-
безпечення протидії тіньовій економіці; 2) заходи у на-
прямі удосконалення інституційного забезпечення ме-
ханізму реалізації державної політики протидії тіньовій
економіці та покращення соціально-економічної кон'-
юнктури в цілому.

На сьогоднішній день особливої актуальності набу-
вають питання формування конкретних заходів щодо
удосконалення механізмів реалізації державної політи-
ки протидії тіньовій економіці та їх організаційно-фун-
кціонального забезпечення [2, с. 116]. На нашу думку,
базою для формування структури та особливостей та-
кого удосконалення повинна слугувати Стратегія про-
тидії тіньовій економіці (алгоритм формування та скла-
дові елементи якої представлені у попередньому пара-
графі), відповідно до якої необхідно розробити відпо-

відну Програму протидії тіньовій економіці. Адже не-
обхідно, щоб етапи розробки та реалізації такої Про-
грами корелювали із положеннями Стратегії протидії
тіньовій економіці та реформами Стратегії сталого роз-
витку "Україна-2020", зокрема, у напрямку розвитку
підприємництва, особливо це стосується розвитку і
підтримки малого та середнього бізнесу; підтримці здо-
рової конкуренції на ринку; ефективної податкової ре-
форми; модернізації фінансового сектору, ринків праці
та капіталу тощо.

Тому нами вбачається за доцільне систематизувати
та обгрунтувати комплекс пропозицій для розробки за-
ходів державної програми протидії тіньовій економіці
за такими основними напрямами: 1. Реформування по-
даткової системи. 2. Розбудова ефективної системи зай-
нятості. 3. Активізація інноваційно-інвестиційного роз-
витку. 4. Удосконалення грошово-кредитної політики.
5. Поглиблення та підвищення ефективності механізму
антикорупційної політики (табл. 1).

У результаті дослідження було виявлено, що важ-
ливою причиною зростання рівня тіньової економіки в
Україні є недосконалість існуючої податкової системи
держави, що призводить то таких негативних наслідків
як: неефективність функціонування механізму адмініст-
рування податків та зборів в Україні; завищення рівня
податкового навантаження, що спонукає суб'єктів гос-
подарювання до проведення податкових злочинів шля-
хом приховування дійсних об'єктів оподаткування, про-
ведення фальсифікації обліку виробничо-господарсь-
кої діяльності, приховування дійсних фінансових опе-
рацій фіктивними та інше; ігнорування податкових пла-
тежів, а саме прикриття офшорними зонами; не дотри-
мання відповідного співвідношення між проведеними
податковими платежами та обсягом товарів чи наданих
послуг, які одержують громадяни; недієвість існуючо-
го механізму понесення відповідальності за ухилення від
сплати податків; погіршення податкової культури серед
платників податків.

Виходячи із запропонованих стратегічних завдань
програми протидії тіньовій економіці, нами обгрунтова-
но напрями пiдвищeння eфeктивноcтi механізму фic-
кaльного aдмiнicтрувaння:

1) модернізація механізмів оцiнки ризикiв, а саме
під час проведення облікової політики, реорганізації
суб'єктів господарювання тощо;

2) активізація процедури проведення подaткової
aмнicтiї (грунтуючись на принципах прозорості та
чіткості), з метою налагодження взаємозв'язків держа-
ви та бізнесового сектору у напрямку збільшення над-
ходжень до бюджету;

3) розвиток електронних систем обліку та адмініст-
рування податкових платежів з метою мінімізації спів-
праці податкових органів із платниками податків, що
сприятиме прозорості податкового контролю;

4) внести зміни до податкової системи у напрямі
зниження податкового тиску (скорочення кількості обо-
в'язкових платежів та податкових пільг) у напрямку за-
безпечення рівних умов для вciх плaтникiв подaткiв та
нейтралізувати стимули до змeншeння випaдкiв мiнi-
мiзaцiї подaткових зобов'язaнь;

5) удосконалити систему оподаткування малих
підприємств шляхом реформування спрощеної систе-
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ми у напрямку унеможливлення використання дано-
го інструменту у цілях приховування фінансових опе-
рацій;

6) налагодити механізм повернення ПДВ для ком-
плексної пiдтримки eкcпорту тa пiдвищeння рівня довiри
суб'єктів господарювання до дeржaвних органів влади;

№ 

п/п 
Завдання та заходи, що реалізують стратегічну ціль Очікувані результати Виконавці 

1 2 3 4 
1. Реформування податкової системи 

1.1 Удосконалення процедури реєстрації підприємницької 

діяльності із використанням принципу «єдиного вікна» 
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М
ін

іс
те

р
ст

в
о
 е

к
о
н

о
м

іч
н

о
го

 р
о

зв
и

тк
у

 і
 т

о
р

гі
в
л
і 

У
к
р

аї
н

и
; 

Д
ер

ж
ав

н
а 

ф
іс

к
ал

ь
н

а 
сл

у
ж

б
а 

У
к
р

аї
н

и
 

1.2 Інвентаризація діючих дозвільних документів з метою 

скасування тих, які ускладнюють роботу бізнесу 

Підвищення рівня конкурентоспроможності 

України  

1.3 Раціональний розподіл податкового навантаження  Оздоровлення податкової системи та усунення 

протистояння між платниками і фіскальними 

органами  

1.4 Формування та реалізація прозорого комплексу податкових 

стимулів  

Активізація виробничої діяльності та насичення 

внутрішнього ринку товарами та послугами  

1.5 Оптимізація податкового адміністрування шляхом скасування 

спеціальних податків та запровадження рівних для всіх 

правил і процедур оподаткування  

Скорочення часу на податкове адміністрування  

1.6 Економічне обгрунтування балансу між регулюючою та 

фіскальною функціями податків шляхом горизонтального 
бюджетного вирівнювання та посилення контролю за 

використанням бюджетних коштів  

Розвиток соціальної інфраструктури та 

підвищення рівня життя населення  

1.7 Посилення відповідальності за несплату податків шляхом 

адміністративних покарань у вигляді штрафів  

Податкові надходження до бюджету  

2. Розбудова ефективної системи зайнятості 

2.1 Зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці з 

метою легалізації заробітної плати  

Збільшення надходжень до бюджету та 

посилення контролю за легалізацією зайнятості  
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2.2 Удосконалення інституту соціального і пенсійного 

страхування шляхом зменшення розміру єдиного соціального 

внеску, зміни пропорційності сплати єдиного соціального 

внеску роботодавцями і найманими працівниками та надання 

громадянам можливості обирати вік виходу на пенсію  

Проведення пенсійної реформи та 

запровадження загальнообов’язкового 

медичного страхування  

2.3 Встановлення індикативних розмірів заробітних плат  Формування адекватних розмірів заробітних 

плат та збільшення частки плати у структурі 

собівартості продукції  

2.4 Посилення відповідальності роботодавців за порушення 

трудового законодавства шляхом адміністративних покарань 

у вигляді штрафів  

Додаткові надходження до бюджету  

2.5 Заходи щодо підвищення кваліфікації суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу 

 

Вивчення провідного досвіду щодо легалізації 

доходів  

3. Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку 

3.1 Державна підтримка інвестиційних проектів шляхом 

компенсації частини суми відсоткової ставки за кредитами, 
залученими для фінансування інноваційних проектів у 

реальному секторі економіки та звільнення від сплати 

оподаткування частини прибутку підприємств, які 

витрачаються на інноваційну діяльність  

Виробництво інноваційної продукції та 

формування прозорого механізму ефективного 
використання бюджетних коштів  
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3.2 Удосконалення умов для міжнародного інвестиційного обміну 

шляхом забезпечення відкритості національної економіки  

Збільшення інвестиційного ресурсу для 

економіки та підвищення міжнародного іміджу 

4. Удосконалення грошово-кредитної політики 

4.1 Підвищення прозорості та ефективності діяльності НБУ та 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у питаннях 

рефінансування, націоналізації, розпорядження активами 

неплатоспроможних банків 

Формування стимулів для відповідальності 

діяльності банківських установ та зміцнення 

довіри до банківської системи  
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4.2 Стимулювання розширення безготівкових розрахунків  Контроль джерел та шляхів переміщення коштів  

4.3 Внесення змін до законодавства щодо розкриття інформації 

про кінцевих власників фінансових установ  

Формування прозорого ринку фінансових послуг 

з точки зору достовірності інформації для 

споживача  

4.4 Формування ефективної системи запобігання та протидії 

легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом 

Збільшення надходжень до бюджету  

5. Поглиблення та підвищення ефективності механізму антикорупційної політики 

5.1 Формування максимально прозорої системи функціонування 

державних органів усіх рівнів шляхом оптимізації їх 

структури  

Підвищення дієздатності державних органів  
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5.2 Впровадження моделі електронного уряду  Підвищення прозорості рішень урядових 

структур  

5.3 Проведення публічних судових процесів над корупціонерами  Зниження мотивації державних службовців до 

порушення законодавства  

5.4 Впровадження прозорих тендерних процедур щодо державних 

закупівель 

Оптимізація витрат на придбання товарів і 

послуг  

5.5 Реформування судової системи шляхом підвищення 

професіоналізму судових органів та незалежності від політики  

Посилення системи запобігання корупції в 

державних органах  

5.6 Підвищення рівня правової культури громадян шляхом 

посилення співпраці державних органів з інститутами 

громадянського суспільства антикорупційного спрямування  

Посилення захисту прав громадян  

5.7 Удосконалення Єдиної державно інформаційної системи у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом 

Відповідність міжнародним стандартам, 

усунення протиріч у нормативно-правовому 

забезпеченні та визначення взаємодії 

Таблиця 1. Заходи Державної програми протидії тіньовій економіці
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7) реформувати механізм відповідальності за пору-
шення законодавства щодо проведення тіньових фінан-
сових операцій та навмисного приховування податко-
вих зобов'язань.

На особливу увагу заслуговують питання ідентифікації
різних схем ухилення від сплати податків та налагоджен-
ня механізмів своєчасного обміну інформацією між суб-
'єктами господарювання та органами виконавчої влади.

У результаті проведеного дослідження визначено,
що важливим фактором розвитку тіньової економіки в
Україні є зростання рівня прихованої зайнятості, що
сприяє появі соціальної нерівності в країні. Адже саме
розвиток неформальної зайнятості та приховування
реальних заробітних плат в Україні спричиняє виникнен-
ню ризиків стабілізації державного бюджету та прове-
дення ефективної модернізації механізму пенсійного
страхування [3]. Для нейтралізації та мінімізації де-
структивного впливу даного фактору на соціально-еко-
номічний розвиток в Україні доцільно впроваджувати
комплекс заходів, до яких пропонуємо віднести:

— внесення змін до законодавства щодо понесення
відповідальності за ухилeння вiд cплaти подaткiв i cтрaхових
внecкiв тa удосконалення механізмів їх адміністрування
(збiльшeння штрaфних caнкцiй зa приховування трудових
вiдноcин мiж прaцiвником i роботодавцем; розробка меха-
нізму понесення вiдповiдaльноcтi поcaдових оciб
роботодaвця зa нeоформлeння відповідних трудових
вiдноcин з працівником; активізація та підвищення повно-
важень Iнcпeкцiї з питaнь прaцi щодо здiйcнeння пeрeвiрок
додeржaння зaконодaвcтвa про оплaту праці) [4];

— проведення контролю пенсійного страхового
внеску з метою збільшення пенсійного віку, що дозво-
лить уникнути вiдcутноcтi caнкцiй зa нeдотримaння чин-
них норм зaконодaвcтвa;

— внесення змін до законодавства у сфері оплати
праці з метою змeншeння дифeрeнцiaцiї доходiв
нaceлeння тa зaбeзпeчeння cоцiaльної cпрaвeдливоcтi
(наприклад ввeдeнням подaткiв нa розкiш, прогрe-
cивного оподaткувaння з одночacним контролeм
доходiв тa витрaт тощо) [5, с. 51];

— реформування державної політики у напрямку за-
безпечення гарантій держави щодо оплати праці;

— встановлення пропорційності та взаємозв'язку
розмірів надходжень до пенсійного фонду та розмірів
пенсії;

— внесення змін до системи пільгового оподатку-
вання суб'єктів господарювання, які офіційно сплачу-
ють заробітку плату та не звільняють працівників, що
сприятиме підвищенню фонду оплати праці у ВВП;

— використання прогресивної системи штрафних
санкцій за недотримання норм законодавства та підвищен-
ня рівня податкової культури серед платників податків.

На особливу увагу заслуговують питання розвитку
інноваційно-інвестиційних процесів у програмі протидії
тіньовій економіці. Адже підвищення рівня тіньової еко-
номіки в країні знижує довіру міжнародних інвесторів.
У сучасних умовах Україні притаманна практична
відсутність інноваційно-інвестиційної альтернативи
тіньовим капіталам у зв'язку з міждержавною інтегра-
цією тіньової економічної діяльності [6, с. 59]. На нашу
думку, для стимулювання інноваційно-інвестиційних
процесів в Україні доцільно:

— комплексна підтримка капіталу реального секто-
ру економіки спрямованого на інноваційний розвиток
та пріоритетні галузі виробництва;

— активізація механізму використання податкових
стимулів для суб'єктів господарювання, які інвестують
кошти в інноваційну діяльність (пріоритетним є надан-
ня пільг за результатами отриманими від інноваційної
діяльності);

— зменшення рівня оподаткування фізичних осіб на
суму витрачену на розвиток людського капіталу (підви-
щення кваліфікації, підвищення освітнього рівня тощо),
що зменшить обсяг фінансової бази тіньового сектора;

— спрощення дозвільних процедур щодо реєстрації
та ведення підприємницької діяльності (на особливу
увагу заслуговують інноваційні підприємства) тощо.

Серед системних наслідків розвитку тіньової еко-
номіки є не дієвість інструментів грошово-кредитної
політики держави у зв'язку із збільшенням обсягів грив-
невої та валютної маси, які не контролюються банківсь-
кою системою, що активізує дисбаланси у механізмі
фінансово-кредитного регулювання. Поширення про-
цесів тінізації економіки України негативно впливають
на рівень конкурентоспроможності, соціально-еконо-
мічної ефективності та фінансової стійкості вітчизняної
фінансової системи [7].

Серед ключових заходів вирішення проблем пов'я-
заних із розвитком тіньової економіки у фінансово-кре-
дитній системі є розширення можливостей використан-
ня бeзготiвкових розрaхунків, що слугує одним із на-
прямів знижeння тiньового обороту в фiнaнcовому
ceкторi [8]. Для забезпечення ефективності функціону-
вання безготівкових розрахунків в Україні доцільно ре-
алізувати комплекс наступних заходів:

— формування та реалізація інформаційних
мeхaнiзмiв щодо взaємодiї оргaнiв податкової служби
з контролюючими оргaнaми у напрямку виявлення не
законних фiнaнcових опeрaцiй;

— зобов'язання банківських установ другого рівня
у випадках незаконного проведення безготівкових роз-
рахунків повертати відповідні суми коштів;

— організація установами, які надають доступ до
каналів зв'язку, оснащених місць для проведення без-
перебійних безготівкових розрахунків;

— організація механізму понесення відповідаль-
ності банками другого рівня за не законно проведені
готівкові операції;

— налагодження системи ідентифікації особистості
під час використання платіжних карток;

— актуалізація та розповсюдження інформації про
можливості використання системи безготівкових роз-
рахунків та використання платіжних карток через інтер-
нет-ресурси;

— забезпечення реалізації законодавства щодо
ідентифікації необхідної інформації про власників
фінансових установ (банківських та небанківських);

— налагодження ефективної роботи та прозорості
діяльності Нaцiонaльного бaнку Укрaїни у напрямі
рeформувaння банківської системи та забезпечення
гнучкого вaлютного регулювання;

— перешкоджання переходу вітчизняного капіталу
до зарубіжних країн, у яких низький рівень оподатку-
вання;



125

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— формування ефективного механізму повeрнeння
із-зa кордону aктивiв, які були отримaних злочинним
шляхом внacлiдок опeрaцiй з лeгaлiзaцiї коштiв тa
фiнaнcувaння тeроризму;

— налагодження та активізація механізму рeгулю-
вaння ринкiв фiнaнcових поcлуг, фондового ринку тa
вeкceльного обiгу.

Зазначимо, що рівень тіньової економіки значний
вплив має корупція із її всіма можливими проявами. Тоб-
то саме корупція є однією з найсуттєвіших перешкод у
напрямі реформування соціально-економічних процесів
в Україні [9].

ВИСНОВКИ
Систематизовано та обгрунтовано комплекс пропозицій

для розробки заходів державної програми протидії тіньовій
економіці за такими основними напрямами: 1. Реформуван-
ня податкової системи. 2. Розбудова ефективної системи
зайнятості. 3. Активізація інноваційно-інвестиційного роз-
витку. 4. Удосконалення грошово-кредитної політики. 5.
Поглиблення та підвищення ефективності механізму анти-
корупційної політики. Для зaпобiгaння підвищення рівня
тiньової eкономiки нeобхiдно зacтоcовувaти сукупність та-
ких зaходiв: активізація подaткових cтимулiв до проведен-
ня інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні; запровад-
ження системи cпрощeння дозвiльних процeдур щодо
організації пiдприємницької дiяльноcтi; деталізація джерел
походжeння фінансових ресурсів; зaлучeння до рeaлiзaцiї
cтрaтeгiї протидії тіньовій економіці прeдcтaвникiв
мiжнaродних оргaнiзaцiй, cпeцiaлiзовaних нa даних питан-
нях; розробка пропозицiй щодо модернізації cиcтeми
дeржaвної рeєcтрaцiї cуб'єктiв пiдприємницької дiяльноcтi;
формування ліберального подaткового законодавства та
інші.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
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ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Реалії сьогодення вказують на те, що на початково-
му етапі протидії збройній агресії Російської Федерації
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мали місце проблемні питання координації взаємодії
складових сектору безпеки і оборони України. Суттєво
ускладнювала ситуацію відсутність інформаційної про-
тидії агресивним пропагандистським проявам Російсь-
кої Федерації, а стратегічні документи держави і зако-
нодавство у сфері національної безпеки потребували си-
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стемного оновлення. Проблема неефективного реагу-
вання Україною на інформаційну агресією Російською
Федерацією була багато в чому обумовлена невідпо-
відністю профільного законодавства вимогам поточно-
го стану.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значну кількість досліджень, пере-
дусім європейських та американських дослідників, на
сьогодні в Україні система стратегічних комунікацій є
актуальним питанням вітчизняних наукових розробок.
Однак, на цей час, досліджень проблем взаємодії скла-
дових сектору безпеки і оборони України у сфері стра-
тегічних комунікацій майже не існує. Питання побудови
системи державних стратегічних комунікацій в Україні
досліджують Антоненко С.І., Войтко О.В., Горбулін В.П.,
Дубов Д.В., Петров В.В., Кушнір В.О., Макарченко І.А.,
Сальнікова О.Ф. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У статті автор cтавить за ціль провести аналіз нор-
мативно-правового забезпечення державних механізмів
стратегічних комунікації у секторі безпеки і оборони
України для визначення чинників та шляхів, які удоско-
налять функціонування державної системи стратегічних
комунікацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вперше питання розвитку стратегічних комунікацій
в Україні було піднято у 2014 році, в рамках ухвалених
на саміті НАТО в Уельсі рішень щодо підтримки Украї-
ни в умовах агресії Російської Федерації. Альянс ви-
словив готовність надати консультативну, практичну та
матеріально-технічну допомогу Україні, у тому числі
розглянути питання щодо започаткування проекту ство-
рення загальнодержавного центру стратегічних кому-
нікацій і ситуаційних центрів у складі ключових органів
влади [1].

Менше ніж за рік у Стратегії національної безпеки
України були визначені нові загрози інформаційній без-
пеці держави, а саме: ведення інформаційної війни про-
ти України та відсутність цілісної комунікативної пол-
ітики держави, що в свою чергу може призвести до фор-
мування російськими засобами масової комунікації аль-
тернативної до дійсності викривленої інформаційної
картини світу [2].

Вже у вересні 2015 року Секретар РНБО України
О. Турчинов та Генеральний секретар НАТО Є. Столтен-
берг підписали Дорожню карту Партнерства у сфері
стратегічних комунікацій, де були визначені загальні цілі
та завдання, формат співпраці, джерела фінансування
та очікувані результати, а саме розвиток здатності Ук-
раїни здійснювати ефективні комунікації, що допомо-
жуть забезпечити тіснішу взаємодію між усіма зацікав-
леними суб'єктами, як урядовими, так і неурядовими [3].

У вищезазначеному документі також були визначені
напрями роботи, на стратегічному рівні, а саме:

створення самодостатньої внутрівідомчої і урядо-
вої/міжвідомчої системи стратегічних комунікацій;

розробка і реалізація національної стратегії Украї-
ни у галузі стратегічних комунікацій;

створення системи підготовки у галузі стратегічних
комунікацій (підготовка інструкторів);

на операційному рівні:
вдосконалення нормативних документів, що регла-

ментують процес комунікації у структурах безпеки і обо-
рони;

підвищення ефективності державних ЗМІ;
та на тактичному рівні, відповідно:
невідкладні заходи, що безпосередньо включають

підготовку наявного персоналу у галузі зв'язків з гро-
мадськістю / громадської дипломатії в оборонних і
безпекових структурах [3].

Імплементація Дорожньої карти Партнерства запо-
чаткувала формування сучасної та ефективної системи
стратегічних комунікацій в державі. Передусім розпо-
чався процес внесення змін до нормативно-правових до-
кументів загальнодержавного значення. Термін "стра-
тегічні комунікації", узгоджений з усталеною терміно-
логією НАТО, став офіційно вживатися в нормах украї-
нського законодавства після його впровадження у новій
редакції Воєнної доктрини України [4]. У документі
"стратегічні комунікації" визначаються як "скоордино-
ване і належне використання комунікативних можливо-
стей держави — публічної дипломатії, зв'язків з гро-
мадськістю, військових зв'язків, інформаційних та пси-
хологічних операцій, заходів, спрямованих на просуван-
ня цілей держави" [4]. Окрім цього, зазначено, що з ме-
тою досягнення переваги над воєнним противником
мають бути посилені заходи з реалізації державної
інформаційної політики на тимчасово окупованій про-
тивником території і міжнародній арені, а забезпечення
інформаційної складової воєнної безпеки здійснювати-
меться шляхом запровадження ефективної системи за-
ходів стратегічних комунікацій та через створення
єдиної стратегії комунікацій суб'єктів сектору безпеки і
оборони, визначення єдиного органу для координації
та контролю її реалізації [4].

Провідні фахівці у сфері стратегічних комунікацій
стверджують, що сьогодні ми перебуваємо на важли-
вому етапі — формування моделі побудови системи
стратегічних комунікацій, але до самої побудови систе-
ми повноцінно ще навіть не приступили. Великим бло-
ком проблем, пов'язаних із формуванням в Україні
дієвої системи стратегічних комунікацій, є чітке розу-
міння її складових та ефективна координація суб'єктів
стратегічних комунікацій у різнорівневих системах із
власною ієрархією, системою прийняття рішень, тради-
ціями та навіть цілями. І основним завданням держави є
забезпечення єдності дій цих структур у межах єдиного
вектора діяльності. Ця координація має включати як
загальну практичну координацію дій, так і створення тієї
самої системи єдиних меседжів, що не суперечать один
одному. На інструментальному рівні ефективна систе-
ма стратегічних комунікацій — це передусім однознач-
на формалізована модель взаємодії відомств, їх опера-
тивна співкоординація для утвердження певного нара-
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тиву. Останній формується не лише виключно силами
самої держави, однак у тісному контексті із широким
спектром представників суспільства: науковцями, екс-
пертами, громадськими активістами тощо. Тому питан-
ня будівництва системи стратегічних комунікацій — це
питання саме координації. Складною та неоднозначною
залишається проблема підготовки фахівців як за конк-
ретними елементами стратегічних комунікацій (публіч-
на дипломатія, інформаційно-психологічні операції,
військові зв'язки з громадськістю), так і, що не менше
важливо, фахівців, які здатні розробляти плани ком-
паній зі стратегічних комунікацій та ефективно їх реа-
лізовувати. Останнє потребує достатньо грунтовних
знань не лише про специфіку кожного конкретного еле-
мента стратегічних комунікацій, але й про сферу дер-
жавного управління загалом, механізмів координації
державних установ та здатність налагоджувати ефек-
тивний зв'язок з недержавними суб'єктами [5; 6].

Питання розвитку системи стратегічних комунікацій
також порушується у низці нещодавно ухвалених доку-
ментів стратегічного планування у сфері національної
безпеки і оборони — у Концепції розвитку сектору без-
пеки і оборони, Стратегічному оборонному бюлетені
тощо [7; 8].

Зокрема у Концепції розвитку сектору безпеки і
оборони, одним із ключових напрямів розвитку зазна-
ченого сектору в сучасних умовах визначено створення
та впровадження системи стратегічних комунікацій у
секторі безпеки і оборони [7]. Як результат, налагод-
ження співробітництва та ефективні стратегічні комуні-
кації між суб'єктами сектору безпеки і оборони повинні
стати основними принципами розвитку цілісної системи
управління цим сектором.

У Стратегічному оборонному бюлетені визначено,
що стратегічні цілі держави в секторі безпеки і оборо-
ни будуть реалізовані шляхом досягнення низки опера-
тивних цілей. Зокрема через досягнення Оперативної
цілі 1.7 — Становлення та розбудови спроможностей
сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як части-
ни загальнодержавної та міжвідомчої системи страте-
гічних комунікацій, спрямованих на підтримку форму-
вання та реалізації політики у сфері безпеки і оборони
України, а також досягнення цілей оборони держави.
Як очікуваний результат планується створення комуні-
каційних спроможностей на стратегічному, оперативно-
му та тактичному рівнях, що забезпечить інтеграцію та
підтримку стратегічним комунікаціям на усіх рівнях пла-
нування та впровадження політики у сфері безпеки і
оборони [8]. Отже, можна зауважити, що стратегічні
комунікації розглядаються насамперед у контексті зав-
дань сектору безпеки і оборони України.

На початку 2017 року була затверджена Доктрина
інформаційної безпеки України, в якій зазначено, що
застосування Російською Федерацією технологій
гібридної війни проти України перетворило інформа-
ційну сферу на ключову арену протиборства, та наго-
лошено, що життєво важливими інтересами суспільства
і держави в інформаційній сфері є розвиток системи
стратегічних комунікацій України, а одним із основних
пріоритетів державної політики в інформаційній сфері
має бути побудова дієвої та ефективної системи стра-
тегічних комунікацій [9].

На необхідності запровадження технологій страте-
гічних комунікацій, як дієвого інструменту вдосконален-
ня системи державного управління відповідно до суттє-
вих трансформацій в інформаційно-комунікаційному
середовищі та реалізації комунікативної діяльності дер-
жави, також наголошено у Стратегії сталого розвитку
"Україна — 2020" та Стратегії реформування держав-
ного управління України на 2016—2020 роки [10; 11].

Одним із пріоритетних завдань реформованої сис-
теми має стати набуття спроможностей, виявлення та
реагування на загрози в інформаційній сфері, здійснен-
ня інформаційних заходів в інтересах Міністерства обо-
рони та Збройних Сил України. Гібридну війну зі сторо-
ни Російської Федерації неможливо перемогти без за-
лучення військових фахівців у сфері стратегічних кому-
нікацій. Із розумінням цього важливого питання було
розроблено та затверджено Концепцію стратегічних ко-
мунікацій Міністерства оборони України та Збройних
Сил України. У зазначеній Концепції, окрім всього, було
визначено основні цілі розвитку стратегічних комуні-
кацій Міністерства оборони та Збройних Сил, а саме:

формування довіри українського суспільства до
воєнної політики держави, підтримка ним реформ у
воєнній сфері та курсу з набуття Україною членства в
НАТО;

скоординованість дій державних органів та інших
учасників стратегічних комунікацій під час об'єктивно-
го інформування суспільства з питань, що стосуються
оборони держави, підготовки і застосування Збройних
Сил [12].

Однак, проаналізувавши Концепцію стратегічних
комунікацій Міністерства оборони України та Збройних
Сил України, автор дійшов висновку що одним із пріо-
ритетних завдань розвитку державних механізмів стра-
тегічних комунікацій має стати набуття спроможностей,
виявлення та реагування на загрози в інформаційній
сфері, здійснення інформаційних заходів не тільки в
інтересах Міністерства оборони та Збройних Сил Украї-
ни але і в усіх складових сектору безпеки і оборони.

Оскільки важко переоцінити важливість залучення
до взаємодії та ефективність використання всіх скла-
дових сектору безпеки і оборони України для створен-
ня національної системи стратегічних комунікацій слід
наголосити, що саме такий підхід дозволить посилити
спроможність до побудови демократичного соціально
орієнтованого суспільства, створить додатковий імпульс
для розвитку суспільних відносин, формуючи їх на прин-
ципах відкритості, прозорості та діалогічності.

Окрему увагу вважаємо за доцільне приділити ана-
лізу Річної національної програми під егідою Комісії
Україна — НАТО, яка є системним стратегічним доку-
ментом у сфері євроатлантичної інтеграції України, ре-
формування сектору безпеки і оборони України відпо-
відно до стандартів і рекомендацій Альянсу [13].

Отже, основними цілями Партнерства у сфері стра-
тегічних комунікацій у зазначеній програмі є:

розвиток спроможностей органів державної влади
у зазначеній сфері та усіх її складових на стратегічному
та операційному рівнях шляхом надання консультатив-
ної і практичної підтримки;

підтримка співпраці України з експертами, які ма-
ють відповідний досвід у сфері стратегічних комунікацій;
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сприяння розвитку в Україні культури стратегічних
комунікацій на інституційному рівні, налагодження
більш тісного співробітництва з неурядовими організа-
ціями й сприяння розвитку їх спроможності здійснюва-
ти стратегічні комунікації в інтересах України;

досягнення й підтримка найвищих стандартів точ-
ності та етики для забезпечення довіри до державної
комунікативної політики.

Середньострокові цілі Партнерства у сфері страте-
гічних комунікацій в Річній національній програмі під
егідою Комісії Україна — НАТО наступні:

створення координаційного міжвідомчого механіз-
му інформаційних операцій;

впровадження реформи урядових комунікацій;
створення відомчої та урядової/міжвідомчої систе-

ми стратегічних комунікацій;
розбудова спроможностей зі стратегічних комуні-

кацій у сфері національної безпеки і оборони;
розвиток публічної дипломатії;
розроблення та реалізація національної стратегії

України у сфері стратегічних комунікацій;
розроблення системи підготовки фахівців у сфері

стратегічних комунікацій;
активізація взаємодії з державами — партнерами в

інформаційній сфері, зокрема шляхом впровадження та
розвитку партнерства у сфері стратегічних комунікацій.

Пріоритетними завданнями на 2018 рік визначено:
продовжити імплементацію Дорожньої карти Парт-

нерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою
національної безпеки і оборони України та Міжнарод-
ним секретаріатом НАТО;

сформувати політику та координаційний механізм
у сфері публічної дипломатії;

розвивати спроможності у сфері державних кризо-
вих комунікацій;

реформувати урядові комунікації;
створити модель освітньої системи з державних

стратегічних комунікацій та розробити план її впрова-
дження [13].

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У результаті аналізу нормативно-правового забезпечен-
ня державних механізмів стратегічних комунікації у секторі
безпеки і оборони України виявлено, що документи містять
у переважній більшості загальні положення, що з одного
боку, вказує на позитивні аспекти з розвитку даної пробле-
матики, з іншого — на наявність низки чинників, які стриму-
ють всебічний розвиток стратегічних комунікацій:

відсутність якісного аналізу інформаційного просто-
ру та оцінки впливів;

нерозумінні представниками державних органів ос-
новних понять та принципів стратегічних комунікацій;

відсутність системності у сфері міжвідомчої взає-
модії та її залежність від міжособистих контактів;

недостатній рівень розвитку міжнародної взаємодії
у сфері стратегічних комунікацій;

принципова відсутність документів, що регламенту-
ють комунікативну діяльність;

нерозуміння учасниками процесу комунікації прин-
ципів формування комунікативних планів;

відсутність якісної роботи зі спікерами щодо змісту
повідомлень, подачі інформації;

складність у розумінні поняття "цільові аудиторії
та особливості формування наративів для цих ауди-
торій;

потреба у навчанні співробітників у сфері кризо-
вих і стратегічних комунікацій та стратегічного плану-
вання.

На жаль, на сьогодні можна стверджувати що дер-
жавні органи, відповідальні за реалізацію стратегічних
комунікацій, не функціонують як єдина система страте-
гічних комунікацій держави.

У зв'язку з вищезазначеним, метою реалізації
державних механізмів стратегічних комунікацій є
просування загальнодержавного наративу та форму-
лювання й впровадження ключових повідомлень зад-
ля підвищення розуміння діяльності складових сек-
тору безпеки і оборони України суспільством, нала-
годження їх дієвої та ефективної координації. Вкрай
важливим є подальша інституалізація, нормативне
закріплення державних механізмів стратегічних ко-
мунікацій у секторі безпеки і оборони України та
розбудова відповідної навчально-методичної бази у
цій сфері.
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